
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 
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ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

150. 
Врз основа на член 19 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за одликувањата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/85), Законодавно-правната комисија на Со-
јузниот собор, на седницата одржана на 24 октомври 1985 
година, го утврди пречистениот текст на Законот за одли-
кувањата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Пречистениот текст на Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги 
опфаќа Законот за одликувањата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/73), Законот за измени и дополненија на Законот за 
одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76) и Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/85), во кои е означен де-
нот на влегување во сила на законот. 

АС. бр. 416 
24 октомври 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-Правната Коми-
сија на Сојузниот собор на Со-

бранието на СФРЈ, 
Јанез Лукач, е. р. 

Член 4 
Одликувањата ги доделува Претседателството на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија. 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија може да го овласти сојузниот сек-
ретар за народна одбрана или други старешини на воени 
единици, односно на воени установи за време на војна да 
можат да доделуваат определени одликувања за воени за-
слуги. 

Член 5 
Југословенски државјанин може да прими одликува-

ње на странска држава само по претходно одобрение што 
го дава Сојузниот извршен совет или, за определени слу-
чаи, органот што ќе го определи Советот. 

Член 6 
Изработка, промет и носење на значки и други пред-

мети што имаат форма или изглед на одликување не се до-
зволени. 

За потребите на музеи и слични установи, а заради 
негување на слободарските и револуционерните тради-
ции, можат, по исклучок, по одобрение од Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија или од органот, односно службата што тоа ќе ги 
овласти, да се изработуваат имитации и макета на одлику-
вањата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) 

I. Општи одредби 

Член 1 
Одликувањата на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија се знаци на признание што се доделу-
ваат за труд или за дела кои заслужуваат општо призна-
ние и истакнување. 

Член 2 
Одликувања се ордени и медали. 
Ордени и медали на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија можат да се установуваат само со со-
јузен закон. 

Член 3 
Можат да се одликуваат поединици, организации на 

здружен труд, други организации и заедници и единици и 
установи на вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот 
текст: воени единици, односно воени установи). 

Можат да се одликуваат и странски државјани, стран-
ски и меѓународни установи и организации. 

Член 7 
Одликувањата можат да се изработуваат и да се но-

сат во намалени димензии (минијатури на одликувања). 

II. Одликувања 

Член 8 
Ордени на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија се: 
Орденот југословенска голема ѕвезда; 
Орденот на слободата; 
Орденот на народен херој; 
Орденот јунак на социјалистичкиот труд; 
Орденот на народното ослободување; 
Орденот на бојното знаме; 
Орденот за храброст; 
Орденот југословенска ѕвезда со лента, Орденот ју-

гословенска ѕвезда со златен венец и Ореднот југословен-
ска ѕвезда на ѓедан; 

Орденот на југословенското знаме со лента, Орденот 
на југословенското знаме со златен венец, Орденот на ју-
гословенското знаме со златна ѕвезда на ѓердан, Орденот 
на југословенското знаме со златна ѕвезда и Орденот на ју-
гословенското знаме со сребрена ѕвезда; 

Ореднот партизанска ѕвезда со златен венец, Орденот 
партизанска ѕвезда со сребрен венец и Орденот партизан-
ска ѕвезда со пушки; 

Орденот на Републиката со златен венец, Орденот на 
Републиката со сребрен венец и Орденот на Републиката 
со бронзен венец; 
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Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, Орденот 
заслуги за народ со сребрени зраци и Орденог заслуги за 
народ со среорена ѕвезда; 

Орденот братство и единство со златен венец и (Зрел-
иот братство и единство со сребрен венец; 

Орденот на трудот со црвено знаме, Орденот на тру-
дот со златен венец и Орденот на трудот со сребрен венец; 

Орденот на народната армија со лавров венец, Орде-
нот на народната армија со златна ѕвезда и Орденот на 
народната армија со сребрена ѕвезда; 

Ореденот за воени заслуги со голема ѕвезда, Орденот 
за воени залсуги со златни мечеви и Орденот за воени за-
лсуги со сребрени мечеви. 

Со одликувањето со орденот на народен херој се 
стекнува почесно звање на народен херој. 

Со одликувањето со Орденот јунак на социјалистич-
киот труд се стекнува почесно звање на јунак на социјали-
тичкиот труд. 

Член 9 
Медали на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија се: 
1. Медалот за храброст, 
2. Медалот заслуги за народ, 
3. Медалот на трудот, 
4. Медалот за воени заслуги, 
5. Медалот за војнички добродетели, 
6. Медалот за заслуги. 

Член 10 
Одделни ордени утврдени со овој закон се доделува-

ат, и тоа: 
1. Орденот југословенска голема ѕвезда им се доделу-

ва на шефовите на државите за особени заслуги во разви-
вањето и зацврстувањето на морољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и другите држави. 

Овој орден им се доделува и на најистакнати личнос-
ти за долгогодишна револуцинерна работа и за извонред-
ни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста 
на нашите граѓани во борбата за изградба на социјали-
змот, за слободата и независноста на нашата земја, како и 
за исклучително значаен придонес во зацврстувањето на 
мирољубивата соработка и на пријателските односи поме-
ѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави. 

2. Орденот на слободата се доделува за извонредни 
успеси во раководењето и командувањето со најголеми во-
ени единици, односно воени установи во војна. 

3. Орденот на народен херој им се доделува на при-
падниците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и на други поединци што 
се истакнале со извонредни јуначки подвизи во борбата 
против непријателот и кои служат како особен пример на 
јунаштво. Орденот на народен херој, под исти услови, по 
исклучок може да им се доделува на воени единици, однос-
но воени установи и на општествено-поли! ички организа-
ции и здруженија. 

4. Орденот јунак на социјалистичкиот труд им се до-
делува на поединци, на организации на здружен труд, на 
други организации и воени единици, односно воени уста-
нови што со своите извонредни работни подвизи или со 
долгогодишна призната работа ќе стекнат извонредни за-
слуги за општествениот, стопанскиот, научниот и култур-
ниот развиток на Југославија, односно за изградбата на 
социјалистичкото самоуправно општество. 

5. Ор денот на народното ослободување се доделува 
за истакнати заслуги во организирањето и раководењето 
со Востанието и во создавањето и развивањето на Соција-
литичка Федеративна Република Југославија. 

6. Орденот југословенска ѕвезда со лента, Орденот Ју-
гословнска ѕвезда со златен венец и Орденот југословен-
ска ѕвезда на ѓердан се доделуваат за особени заслуги во 
развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и другите зем-
ји, како и за истакнати заслуги во развивањето и зацврсту-
вањето на мирољубивата соработка и на пријателските 
односи помеѓу Соцојалистичака Федеративна Република 
Југославија и другите држави. 

7. Орденот на бојното знаме им се доделува на воени 
старешини кои во текот на војна ќе покажат особена храб-
рост, самопожртвување и умешност во командувањето, 
како и за истакната улога во изградбата, зацврстувањето и 
оспособувањето на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

8. Орденот на југословенското знаме со лента, Орде-
нот на југословенското знаме со златен венец, Орденот на 
југословенското знаме со златна ѕвезда на ѓердан, Орде-
нот на југословенското знаме со златна ѕвезда и Орденот 
на југословенското знаме со сребрена ѕвезда се доделуваат 
за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољу-
бивата соработка и на пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-
вањето на свеста на граѓаните во борбата за независност 
на земјата. 

9. Орденот партизанска ѕвезда со златен венец, Орде-
нот партизанска ѕвезда со сребрен венец и Орденот парти-
занска везда со пушки им се доделуваат на воените старе-
шини за успешно командување со воени единици, односно 
со воени установи, за умешност во раководењето со борбе-
ните дејства и за покажана особена храброст во војна. 

Ордените од став 1 на оваа точка можат, по исклучок 
да им се доделуваат и на воени единици, односно на воени 
установи за истакнати успеси во извршувањето на воени 
задачи и за значаен придонес во победата над непријате-
лот. 

10. Орденот на Републиката со златен венец, Орденот 
на Републиката со сребрен венец и Орденот на Република-
та со бронзен венец се .доделуваат за особени заслуги на 
полето на јавната дејност со која се придонесува за оп-
штиот напредок на земјата. 

11. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, Орде-
нот заслуги за народ со сребрени зраци и Орденот заслуги 
за народ со сребрена ѕвезда се доделуваат за особени за-
слуги стекнати во борбата против непријателот за ослобо-
дување на нашата земја, за заслуги во изградбата на соци-
јализмот и на социјалистичките самоуправни односи, за 
организирање и зацрвустување на општонародната одбра-
на, на безбедноста и независноста на земјата, како и за за-
слуги во областа на стопанството, науката и културата. 

12. Орденот братство и единство со златен венец и 
Орденот братство и единство со сребрен венец се доделу-
ваат за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството. 

13. Орденот на народната армија со лавров венец, 
Орденот на народната армија со златна ѕвезда и Орденот 
на народната армија со сребрена ѕзвезда се доделуваат за 
особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија или за особени успеси во раководењето со воени 
единици, односно со воени установи, во нивното зацврсту-
вање и оспособуваање за одбрна на независноста на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

14. Орденот на трудот со црвено знаме, Орденот на 
трудот со златен венец и Орденот на трудот со сребрен ве-
нец, им се доделуваат на поединци, организации на 
здружен труд, на други организации и воени единици, од-
носно воени установи што ќе постигнат особени успеси во 
стопанството и за работа од посебно значење за напредо-
кот на земјата во другите општествени дејности. 

15. Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда, Орде-
нот за воени заслуги со златни мечеви и Орденот за воени 
заслуги со сребрени мечеви им се доделуваат на стареши-
ните на воени единици, односно на воени установи кои со 
својот пример и умешност во работата во единицата, од-
носно во установата со која раководат развиваат постојан 
полет заради остварување на поставените задачи, или кои 
во единиците или установата создале услови за постигну-
вање на исклучително добри успеси, или кои се одликува-
ат со такви старешински и војнички особини што им 
служат за пример на другите. 

Овие ордени им се доделуваат и на граѓански лица на 
служба во воените единици, односно во воените установи, 
како и на поединци во организациите на здружен труд и 
во други организации кои со својот пример и умешност во 
работата развиваат постојан полет и постигнуваат извон-
редни резултати во остварувањето на задачите од посебно 
непосредно значење за народната одбрана. 
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Ордените од став 1 на оваа точка можат да им се до-
делуваат и на воените единици, односно на воените уста-
нови за повеќегодишна успешна работа и за постигнати 
резултати во развивањето и јакнењето на вооружените си-
ли на СФРЈ. 

16. Орденот за храброст им се доделува на припадни-
ците на вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија кои во борбата против неприја-
телот извршиле дела во кои дошла до силен израз нивна-
та лична храброст или кои на бојното поле особено се 
истакнале со лична храброст. За такви дела Орденот за 
храброст им се доделува и на граѓански лица. 

Овој орден им се доделува и на поединци кои во ис-
клучително опасни ситуации, спасувајќи човечки животи 
или материјални добра, ќе пројават извонредна лична 
храброст и самопрегор. 

Член 11 
Одделни медали утврдени со овој закон се доделува-

ат, и тоа: 
1. Медалот за храброст им се доделува на припадни-

ците на вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија кои во борбата против неприја-
телот извршиле едно или повеќе дела во кои дошла до 
израз нивната лична храброст. За такви дела им се доделу-
ва Медал за храброст и на граѓански лица. 

Овој медал им се доделува на поединци кои во опас-
ни ситуации, спасувајќи човечки животи и материјални до-
бра, ќе извршат дело во кое дошла до израз личната храб-
рост и самопрегор. 

2. Медалот заслуги за народ се доделува за заслуги 
стекнати во борбата против непријателот за ослободува-
ње на земјата и за придонес во изградбата и развитокот на 
самоуправното социјалистичко општество. 

3. Медалот на трудот се доделува за постигнати при-
мерни успеси во работата и со тоа стекнати заслуги за на-
предокот на земјата во стопанството и во другите општес-
твени дејности. 

4. Медалот за воени заслуги им се доделува на воени 
старешини и војници кои со својот пример во работата 
развиваат полет за остварување на поставените задачи, 
или кои се одликуваат со такви старешински или војнички 
особини што им служат за пример на другите. 

Овој медал им се доделува и на граѓански лица во во-
ени единици, односно воени установи, организации на 
здружен труд и други организации кои со својот пример 
во работата развиваат полет во остварувањето на задачи-
те од посебно непосредно значење за народната одобрана. 

5. Медалот за војнички добродетели им се доделува 
на војници и на воени старешини за особено истакнување 
во познавањето и вршењето на војничките должности и за 
примерно војничко држање. 

6. Медалот за заслуги се доделува за заслуги во из-
вршувањето на доверените задачи кои придонесуваат за 
пријателски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите држави. 

Член 12 
Секој орден и медал имаат свој статут. 
Статутите го содржат описот на одликувањето и на 

нивните минијатури, како и одредбите со кои поблиску се 
определува начинот на нивното носење. 

Статутите ги донесува Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

III. НАДЛЕЖНОСТ 

Член 13 
Одликувањето се доделува со указ. 
Иницијатива за доделување на одликување можат да 

дадат општественз-политички организации, државен ор-
ган, месна заедница, организација на здружен труд и друга 
самоуправна организација, односно заедница. 

Предлозите за одликување до Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги 
поднесуваат: Сојузниот извршен совет и надлежниот ор-
ган на републиката, односно надлежниот орган на авто-
номната покраина, сојузниот секретар за надворешни ра-
боти - за странски државјани, странски и меѓународни ор-

ганизации и установи и членови на странски државни де-
легации, сојузниот секретар за народна одбрана - за во-
ени лица, воени единици и воени установи на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и на странски 
држави и за граѓански лица на служба во Југословенската 
народна армија. 

Ако меѓу членовите на странски државни делегации 
има воени лица, пред поднесувањето на предлогот за од-
ликување на таквите лица сојузниот секретар за надво-
решни работи ќе прибави мислење од сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОДЛИКУВАНИТЕ 

Член 14 
На одликуваните лица, организации на здружен труд 

и на други организации и заедници и на воени единици, 
односно воени установи, шефот на Канцеларијата на орде-
ните на Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија ќе им издаде уверение за доделе-
ното одликување. 

За одликувањата што ќе ги определи Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на одликуваното лице му се издава и повелба. По-
велбата је потпишува претседателот на Претседателство-
то или, по негово овластување, шефот на Канцеларијата 
на ордените на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 15 
Одликувањето може да го носи само одликуваното 

лице. 
Чест е и морална обврска на одликуваното лице во 

време на државни празници, јубилеи на Народноослобо-
дителната војна и во други свечени прилики да го носи до-
деленото одликување. 

Одликуваното лице е должно да го носи одликување-
то на згодно место и на начинот достоен на заслугите за 
кои му е доделено одликувањето. 

Одликуваните организации на здружен труд и други 
организации и заедници, како и воените единици и воени-
те установи, обезбедуваат услови одликувањата и повел-
бите за одликувања да се излагаат на згодно место и на 
начин достоен на заслугите за кои им се доделени одлику-
вањата. 

Член 16 
Промет на одликувањата не е дозволен. 
Одликувањето на посмртно одликувано лице и одли-

кувањето кое на одликуваното лице не му е предадено до-
дека било живо, како и документите за одликувањето, им 
се предаваат на членовите на неговото семејство. Како 
членови на семејството, во смисла на овој закон, се смета-
ат: брачниот другар, децата, внуците, родителите и браќа-
та и сестрите на одликуваното лице. 

По смртта на одликуваното лице, односно по преста-
нокот на работата на организација на здружен труд или 
на друга организација и заедница, доделеното одликување 
го преземаат и го чуваат членовите на семејството на од-
ликуваното лице, односно правните следбеници на одли-
куваните организација на здружен труд или на друга орга-
низација. 

Со согласност на членовите на семејството на одли-
куваното лице, односно на правните следбеници на одли-
куваната организација на здружен труд или на друга орга-
низација и заедница, одликувањето на одликуваното лице 
кое не е живо, односно на одликуваната организација на 
здружен труд или на друга организација која престанала 
да постои, може да им се предаде на чување и користење 
на музеи и слични установи. 

Ако ни членовите на семејството на одликуваното 
лице не се живи, односно ако нема правни следбеници на 
одликуваната организација на здружен труд или на друга 
организација и заедница, одликувањата и документите за 
одликувањето и се враќаат на Канцеларијата на ордените 
на Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Одликувањата што според став 5 на овој член и се 
вратени на Канцеларијата на ордените на Претседател-
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ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија можат, по одлука на тоа претседателство, да им се 
предадат на чување и користење на музеи и други слични 
установи. 

Член 17 
Лицето, организацијата на здружен труд, друга орга-

низација и воена единица, односно установа што се одли-
кувани можат да бидат повторно одликувани со исто од-
ликување. 

Член 18 
Одликувањата, повелбите и уверенијата за одликува-

њето можат да се носат, односно да се користат само за 
соодветни цели и на пристоен начин. 

Одликуваните лица ги носат одликувањата согласно 
со одредбите на статутот на ордените и на статутот на ме-
далите. 

Член 19 
По барање на одликуваното лице што ќе го загуби 

одликувањето, шефот на Канцеларијата на ордените, врз 
основа на расположливите службени податоци за одлику-
вањето ќе издаде ново одликување, со соодветен надо-
мест. 

Износот на надоместот за одделни одликувања го оп-
ределува шефот на Канцеларијата на ордените. 

Наместо загубената повелба или уверение, со презен-
тирање на доказите дека загубениот документ е огласен 
како неважечки се издава негов дупликат. 

V. ОДЗЕМАЊЕ НА ОДЛИКУВАЊЕ 

Член 20 
Одземање на одликување како правна последица од 

осуда настапува: 
1) ако одликуваното лице со правосилна судска пре-

суда е осудено на безусловна казна затвор или потешка 
казна за кривични дела против основите на социјалистич-
кото самоуправно општествено уредување и безбедноста 
на СФРЈ; против човечноста и меѓународното право; про-
тив угледот на СФРЈ, како и за кривични дела против во-
оружените сили на СФРЈ за кои се казнува само ако се из-
вршени за време на воена состојба или непосредна воена 
опасност; 

2) ако одликуваното лице со правосилна судска пре-
суда е осудено за некое друго кривично дело, извршено со 
умисла, на безусловна казна затвор преку пет години или 
потешка казна. 

Член 21 
Органот надлежен за давање на помилување може да 

одлучи да не настапи правната последица одземање на од-
ликување, иако настапиле случаите од член 20 на овој за-
кон. 

Член 22 
Одликуваното лице што со правосилна судска пресу-

да ќе биде осудено на безусловна казна затвор или потеш-
ка казна, а таа казна не повлекува последица одземање на 
одликување, не може да го носи одликувањето за време на 
издржување на казната. 

Член 23 
Доделеното одликување може да се одземе и со одлу-

ка на Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, ако на одликуваното лице му е 
одземено државјанството на СФРЈ. 

Органот надлежен за одземање на државјанството на 
СФРЈ е должен, по службена должност, да ја извести Кан-
целаријата на ордените на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за секој слу-
чај на одземање на државјанството на СФРЈ. 

Одземеното одликување и се враќа на Канцеларијата 
на ордените на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Со парична казна од 100.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице ако неовластено изработува 
или пушта во промет значки или други предмети што 
имаат форма или изглед на одликување на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (чл. би 16). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или друго правно лице со парична казна 
од 50.000 до 500.000 динари. 

Член 25 
Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице ако на недостоен начин употреби или на 
друг начин користи одликување, повелба или уверение за 
одликувањето (член 5 став 4 и член 18 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или друго правно лице со парична казна од 
10.000 до 200.000 динари. 

Член 26 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари или со 

казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец: 
1) ако на навредлив начин се обиде да симне или му 

го симне одликувањето на одликуваното лице (член 15 
став 1). 

2) ако го носи одликувањето на недостоен начин 
(член 15 став 3 и член 18 став 1); 

3) ако неовластено носи одликување а не е одликуван 
(член 15 став 1). 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Овластувањето кое според член 4 став 2 од овој закон 

им се дава на сојузниот секретар за народна одбрана и на 
другите старешини на воени единици, односно на воени 
установи, може да ги опфати следниве одликувања: Орде-
нот за храброст, Орденот партизанска ѕвезда со сребрен 
венец, Орденот партизанска ѕвезда со пушки, Орденот за-
слуги за народ со сребрени зраци, Орденот заслуги за на-
род со сребрена ѕвезда, Орденот братство и единство со 
сребрен венец, Орденот на народната армија со златна 
ѕвезда, Орденот на народната армија со сребрена ѕвезда, 
Орденот за воени заслуги со златни мечеви, Орденот за 
воени заслуги со сребрени мечеви, Медалот за храброст, 
Медалот заслуги за народ, Медалот за воени заслуги и 
Медалот за војнички добродетели. 

Член 28 
Ордените доделени до 1 март 1961 година се сметаат 

како соодветни ордени установени со законските одредби 
донесени по тој ден, и тоа: 

Орденот југословенска ѕвезда од I ред - Орденот ју-
гословенска ѕвезда со лента, 

Орденот југословенска ѕвезда од И ред - Орденот ју-
гословенска ѕвезда со златен венец, 

Орденот југословенска ѕвезда од III ред - Орденот ју-
гословенска ѕвезда на ѓердан, 

Орденот на југословенското знаме од I ред - Орденот 
на југословенското знаме со лента, 

Орденот на југословенското знаме од И ред - Орде-
нот на југословенското знаме со златен венец, 

Ор денот на југословенското знаме од III ред - Ор де-
нот на југословенското знаме со златна ѕвезда на ѓердан, 

Орденот на југословенското знаме од IV ред - Орде-
нот на југословенското знаме со златна ѕвезда, 

Орденот на југословенското знаме од V ред - Орде-
нот на југословенското знаме со сребрена ѕвезда, 
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Орденот партизанска ѕвезда од I ред - Орденот пар-
тизанска ѕвезда со златен венец, 

Орденот партизанска ѕвезда од II ред - Орденот пар-
тизанска ѕвезда со сребрен венец, 

Орденот партизанска ѕвезда од III ред - Орденот пар-
тизанска ѕвезда со пушки, 

Орденот на Републиката од I ред - Орденот на Репуб-
ликата со златен венец, 

Орденот на Републиката од И ред - Орденот на Ре-
публиката со сребрен венец, 

Орденот на Републиката од III ред - Ор денот на Ре-
публиката со бронзен венец, 

Орденот заслуги за народ од I ред - Орденот заслуги 
за народ со златна ѕвезда, 

Орденот заслуги за народ од II ред - Орденот заслу-
ги за народ со сребрени зраци, 

Орденот заслуги за народ од III ред - Ор денот заслу-
ги за народ со сребрена ѕвезда, 

Орденот братство и единство од I ред - Орденот 
братство и единство со златен венец, 

Орденот братство и единство од И ред - Ор денот 
братство и единство со сребрен венец, 

Орденот на народната армија од I ред - Орденот на 
народната армија со лавров венец, 

Ор денот на народната армија од И ред - Ор денот на 
народната армија со златна ѕвезда, 

Орденот на народната армија од III ред - Орденот на 
народната армија со сребрена ѕвезда, 

Орденот на трудот од I ред - Орденот на трудот со 
црвено знаме, 

Ор денот на трудот од И ред - Орденот на трудот со 
златен венец, 

Орденот на трудот од III ред - Ор денот на трудот со 
сребрен венец, 

Орденот за воени заслуги од I ред - Орденот за воени 
заслуги со голема ѕвезда, 

Орденот за воени заслуги од II ред - Орденот за вое-
ни заслуги со златни мечеви, 

Орденот за воени заслуги од III ред - Ор денот за вое-
ни заслуги со сребрени мечеви. 

Член 29 
Чл. 10 и 11 на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 

1977 година. 
Одредбите на член 20 од Законот за одликувањата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73) ќе се применуваат до 
1 јули 1977 година. 

151. 
Врз основа на член 62 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за стопанските престапи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/85), Законодавно-правната комиси-
ја на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 24 октомври 1985 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за стопанските престапи. 

Пречистениот текст на Законот за стопанските пре-
стапи ги опфаќа: Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Законот за измени и 
дополненија на Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85), во кои е означен де-
нот на влегувањето во сила на тие закони, и Исправката 
на Законот за стопанските престапи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/77). 

АС бр. 328 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 

Јанез Лукач, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

(Пречистен текст) 
ДЕЛ ПРВИ 

ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ЗА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕСТАПИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита на законитоста во областа на стопан-

с к о ^ и финансиското работење, со овој закон се уредува-
ат општите услови и начелата за изрекување санкции за 
стопанските престапи, системот на санкции, како и по-
стапката во коЈа се утврдува одговорноста и им се изреку-
ваат санкции на сторителите на стопански престапи. 

Член 2 
(1) Стопански престап е општествено штетна повреда 

на прописите за стопанското или финансиското работење 
која предизвикала или можела да предизвика потешки по-
следици и која со пропис на надлежниот орган е определе-
на како стопански престап. 

(2) Не е стопански престап онаа повреда на прописи-
те за стопанското или финансиското работење коЈа, иако 
содржи обележја на стопански престап определени со про-
пис, претставува незначителна општествена штетност по-
ради малото значење и поради незначителноста или от-
сутноста на штетни последици. 

Член 3 
(1) Стопанските престапи се определуват, во грани-

ците на овластувњата утврдени со уставот, со закони на 
федерацијата и со закони на републиките односно на авто-
номните покраини и со уредби на нивните извршни совети 
донесени врз основа на закон (во натамошниот текст: 
уредби). 

(2) Прописот со кој се определува стопанскиот пре-
стап ги содржи обележјата на стопанскиот престап и каз-
ната што се изрекува за стопанскиот престап. 

Член 4 
Одредбите на овој закон за одговорноста и санкциите 

за стопанските престапи важат за сите стопански престапи 
определени со сојузни и републички односно со покраин-
ски закони и уредби. 

Член 5 
Никому не може да му се изрече казна или друга сан-

кција за дело кое, пред да е сторено, не било определено 
како стопански престап со закон или со уредба донесена 
врз основа на закон и за кое со тој пропис не било опреде-
лено како ќе се казни сторителот на тој стопански пре-
стап. 

Г л а в а I I 

ОДГОВОРНОСТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 6 
(1) За стопански престап може да биде одговорно 

правното лице и одговорното лице во правното лице. 
(2) Општествено-политичките заедници и нивните ор-

гани, други државни органи и месни заедници не можат да 
бидат одговорни за стопански престап. 

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап може да се предвиди за определен стопански пре-
стап да одговара одговорното лице во орган на општес-
твено-политичката заедница, во друг државен орган или 
во месна заедница. 

(4) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап е предвидено за стопански престап да одговара 
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одговорното лице во државен орган, лицата на служба во 
вооружените сили на СФРЈ што ќе сторат таков стопански 
престап во својство на одговорно лице во воена единица 
односно воена установа, одговараат за дисциплински пре-
стапи според законот со кој е уредена службата во во-
оружените сили на СФРЈ. 

Член 7 
(1) Странско правно лице и одговорното лице во 

странско правно лице се одговорни за стопански престап 
ако странското правно лице има претставништво на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, или ако стопанскиот престап е сторен со негово 
превозно средство, ако со прописот со кој е определен сто-
панскиот престап не е нешто друго определено. 

(2) Поимот територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија се определува, во смисла на 
член 113 став 1 од Кривичниот закон на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 8 
Со прописот со кој се определува стопанскиот пре-

стап може да се предвиди дека сите или само некои прав-
ни лица можат да бидат одговорни за тој стопански пре-
стап. 

Член 9 
(1) Како одговорно лице, во смисла на овој закон, се 

смета лицето на кое му е доверен определен круг на рабо-
ти во областа на стопанското или финансиското работење 
во правно лице, односно во орган на општествено-поли-
тичката заедница, во друг државен орган или во месна за-
едница. 

(2) Со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап може да се определи кое одговорно лице одговара 
за тој стопански престап. 

Член 10 
Правно лице е одговорно за стопански престап ако 

до извршување на стопанскиот престап дошло со дејствие 
или со пропуштање на должниот надзор од страна на ор-
ганот на управување или на одговорното лице, или со деј-
ствие на друго лице, кое било овластено да постапува од 
името на правното лице. 

Член 11 
Правно лице што се наоѓа под стечај е одговорно за 

стопански престап, без оглед на тоа дали стопанскиот пре-
стап е сторен пред отворањето или во текот на стечајната 
постапка, но не може да му се изрече казна туку само за-
штитна мерка одземање на предмет и одземање на имотна 
корист. 

Член 12 
Одговорното лице е одговорно за стопански престап 

ако стопанскиот престап е извршен со негово дејствие или 
со негово пропуштање на должниот надзор иако тоа при-
тоа постапило со умисла или од небрежност, освен ако со 
прописот со кој е определен стопанскиот престап не е 
предвидено дека стопански престап може да се стори само 
со умисла. 

Член 13 
Одговорноста на одговорното лице за стопански пре-

стап не престанува затоа што му престанал работниот од-
нос во правното лице или во органот на општествено-по-
литичката заедница, во друг државен орган или во месна 
заедница, ниту затоа што е отворен стечај над правното 
лице или што настанала неможност за казнување на прав-
ното лице поради негово престанување. 

Член 14 
Одговорноста на одговорното лице за стопански пре-

стап не постои ако постапувало по наредба од друго одго-
ворно лице или од орган на управување иако ги презело 
сите дејствија што врз основа на законот, на друг пропис 

или општ акт било должно да ги преземе за да го спречи 
извршувањето на стопанскиот престп. 

Член 15 
Одговорното лице што правосилно е огласено за ви-

новно за кривично дело што има обележја на стопански 
престап, нема да се казни за стопански престап. 

Член 16 
Одговорност за обид на стопански престап постои 

ако со прописот со кој се определува стопанскиот престап 
изречно е определено дека ке се казни за обид. 

Член 17 
Одредбите на Кривичниот закон на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија за крајна нужда (член 
10), за пресметливоста (член 12), за умислата и небрежнос-
та (чл. 13 и 14), за одговорноста за потешка последица 
(член 15), за вистинската и правната заблуда (чл. 16 и 17), 
за обидот (чл. 19 до 21), за соучесништвото (чл. 22 до 25), 
за начинот, времето и местото на извршување на кривич-
ното дело (чл. 30 до 32), согласно важат и за стопанските 
престапи. 

Г л а в а I I I 

КАЗНИ, УСЛОВНА ОСУДА, ЗАШТИТНИ МЕРКИ И 
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА 

1. Казни 

Член 18 
За стопански престап може да се пропише само па-

рична казна. 

Член 19 
(1) Најмалата мера на паричната казна што може да 

се пропише за правно лице е 25.000 динари а најголема 
10,000.000 динари. 

(2) Височината на паричната казна за правно лице 
може да се пропише и во сразмер со височината на сторе-
ната штета, неизвршената обврска или на вредноста на 
стоките или на друга работа што е предмет на стопански-
от престап, во кој случај најголемата мера на паричната 
казна може да биде до дваесеткратен износ на сторената 
штета, на неизвршената обврска или на вредноста на сто-
ките или на друга работа што е предмет на стопанскиот 
престап. 

(3) Најмалата мера на паричната казна што може да 
се пропише за одговорно лице изнесува 5.000 динари, а 
најголемата 500.000 динари. 

Член 20 
Ако во прописот со кој е определен стопанскиот пре-

стап не е пропишана најмалата или најголемата мера на 
паричната казна, таа мера се определува според член 19 
ст. 1 и 3 на овој закон. 

Член 21 
(1) Судот ќе му одмери казна на правното лице во 

границите пропишани за стопански прстап, земајќи ги 
предвид сите околности што влијаат казната да биде пого-
лема или помала (отежнувачки или олеснувачки околнос-
ти), а особено тежината на сторениот стопански престап, 
последиците што настапиле или можеле да настапат, 
околностите под кои стопанскиот престап е сторен и еко-
номската сила на правното лице. 

(2) При одмерувањето на казната на одговорното ли-
це согласно ќе се применуваат одредбите на член 41 од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 22 
При одмерување на казната судот посебно ќе земе 

предвид дали правното лице или одговорното лице е осу-
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дувано за стопански престап или за кривично дело што е 
сродно со стопански престап, дали поранешниот стопан-
ски престап односно кривично дело е истовидно со новиот 
стопански престап и колку време поминало од поранеш-
ната осуда. 

Член 23 
(1) Судот може на правното лице или на одговорното 

лице да му ја поостри казната предвидена за сторениот 
стопански престап до двократен износ на најголемата ме-
ра на предвидената казна ако сторителот се наоѓа во пове-
ќекратен поврат. 

(2) Повеќекратен поврат за правното лице постои ако 
правното лице веќе најмалку двапати било осудувано за 
сродни стопански престапи на казни над 150.000 динари и 
ако од последната правосилно изречена казна не помина-
ле повеќе од пет години. 

(3) Повеќекратен поврат за одговорното лице постои 
ако за сродни кривични дела или стопански престапи нај-
малку двапати било осудувано на казна затвор или парич-
на казна над 10.000 динари, ако од последната издржана 
казна затвор односно правносилно изречената парична 
казна не поминале повеќе од пет години и ако сторителот 
покажува склоност за вршење на такви кривични дела од-
носно стопански престапи. 

(4) При одлучувањето дали ќе ја поостри казната, су-
дот посебно ќе ги има предвид околностите под кои сто-
панскиот престап е сторен и тежината на последиците 
што настапиле. 

(5) Казната пропишана во член 19 став 2 на овој за-
кон не може да се поостри. 

Член 24 
(1) Судот може да одмери казна и под најмалата мера 

пропишана за одделен стопански престап (ублажување на 
казната), кога тоа го предвидува овој закон или прописот 
со кој е определен стопанскиот престап, или ако најде дека 
постојат особено олеснувачки околности. 

(2) Казната може да се ублажи до најмалата мера 
пропишана во член 19 ст. 1 и 3 на овој закон. 

(3) Ако органот на самоуправната работничка кон-
трола или друг орган во правното лице го открил и прија-
вил стопанскиот престап, или стопанскиот престап го от-
криле и пријавиле работниците во тоа правно лице, судот 
може на правното лице да му ја ублажи казната, а може и 
да го ослободи од казната. 

Член 25 
(1) Во пресудата се определува рокот за плаќање на 

паричната казна кој не може да биде пократок од 15 дена 
ниту подолг од три месеци. 

(2) Во оправдани случаи судот може да му дозволи на 
осуденото правно лице и на одговорното лице да ја испла-
тат паричната казна во отплати, со тоа што рокот за ис-
плата да не може да биде подолг од една година. 

(3) По смртта на осуденото одговорно лице парична-
та казна нема да се изврши. 

Член 26 
За плаќањето на паричната казна изречена на правно-

то лице што по правосилноста на пресудата односно на 
решението за стопанскиот престап донесено во скратена 
постапка престанало да постои е одговорно правното ли-
це што го презело имотот со кој располагало правното ли-
це што престанало да постои - до височината на тој имот. 

Член 27 
(1) Паричните казни наплатени од правното лице и 

од одговорното лице и припаѓаат на определена општес-
твено-политичка заедница на републиката односно авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа седиштето 
на осуденото правно лице односно седиштето на органот 
на општествено-политичката заедница, на друг државен 
орган или на месна заедница ако е осудено за стопански 
престап одговорното лице во тој орган односно заедница. 

(2) Паричните казни наплатени за девизни, царински 
и надворешнотрговски стопански престапи, како и за дру-

ги стопански престапи за кои тоа е определено со сојузен 
закон, се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 28 
(1) За повеќе стопански прстапи во стек судот пре-

тходно ќе ја утврди казната за секој стопански престап, па 
ќе изрече единствена казна која претставува збир на пое-
динечно утврдените казни, а која не може да го премине 
двојниот износ на најголемата законска мера на казната. 

(2) На начинот предвиден во став 1 на овој член судот 
ќе ја одмери казната и кога дополнително суди за стопан-
ски престап извршен пред поранешната осуда. 

(3) Ако за едни стопански престапи во стек судот од-
мерил казна според став 1 на овој член, а за други според 
член 19 став 2 на овој закон, единствена казна за сите тие 
стопански престапи претставува збирот на така одмерени-
те казни. 

(4) Заштитни мерки судот ќе изрече ако ги утврди ма-
кар и за еден стопански престап во стек. 

Член 29 
Паричната казна што осуденото правно лице или од-

говорното лице ја платило за прекршок се засметува во 
казната изречена за стопанскиот престап чии обележја ги 
опфаќаат и обележјата на прекршок. 

2. Условна осуда 

Член 30 
(1) На правното лице и на одговорното лице за сто-

рен стопански престап судот може да им изрече условна 
осуда. 

(2) Со условна осуда судот може на правното лице да 
му утврди казна до 100.000 динари, а на одговорното лице 
до 10.000 динари, со тоа што таа нема да се изврши ако 
осудениот за времето што ќе го определи судот, а кое не 
може да биде покусо од една ниту подолго од две години 
(време за проверување) не стори нов стопански престап 
односно ако одговорното лице не стори кривично дело 
кое има и обележја на стопански престап. 

(3) Во поглед на изрекувањето на условната осуда, не-
јзиното дејство и отповикување важат согласно одредбите 
на чл. 52 до 57 на Кривичниот закон на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

3. Заштитни мерки 

Член 31 
За стопански престапи можат да се изречат следните 

заштитни мерки: 
1) јавно објавување на пресуда; 
2) одземање на предмет; 
3) забрана на правното лице да се занимава со опре-

делена стопанска дејност; 
4) забрана на одговорното лице да врши определени 

должности. 

Член 32 
(1) Судот може на сторител на стопански престап да 

му изрече една или повеќе заштитни мерки кога постојат 
со овој закон предвидените услови за нивно изрекување. 

(2) Заштитни мерки можат да се изречат само ако на 
сторителот му е изречена казна, ако со овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

(3) Заштитните мерки јавно објавување на пресуда и 
одземање на предмет можат да се изречат и со условна 
осуда. 

Член 33 
(1) Заштитна мерка јавно објавување на пресуда су-

дот ќе изрече ако смета дека би било корисно јавноста да 
се запознае со пресудата, а особено ако објавувањето на 
пресудата би придонело да се отстрани опасноста за живо-
тот или здравјето на луѓето или да се заштити безбеднос-
та на прометот или друг интерес на стопанството. 

(2) Судот одлучува, според значењето на стопанскиот 
престап и потребата за известување на јавноста, дали пре-
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судата ќе се објави преку печатот, радиото или телевизија-
та или преку повеќе од наведените средства за информира-
ње, како и дали образложението на пресудата ќе се објави 
во целост или во извод, водејќи при тоа сметка начинот на 
објавување да овозможи известеност на сите во чиј инте-
рес пресудата треба да се објави. 

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап може да се предвиди задолжително изрекување на 
заштитната мерка јавно објавување на пресудата. 

Член 34 
(1) Предметите што се употребени или биле наменети 

за извршување на стопански прстап, или настанале со из-
вршување на стопански престап, можат да се одземат од 
правното или од одговорното лице. 

(2) Предметите од став 1 на овој член можат да се 
одземат и кога со нив не располага првното лице - стори-
тел на стопанскиот престап односно кога не се сопстве-
ност на одговорното лице, ако тоа го бараат интересите за 
чување на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на 
прометот или други интереси на стопанството или причи-
ни на моралот, но со тоа не се гиба во правото на трети 
лица на надомест на штета. 

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап може да се предвиди задолжително изрекување на 
заштитната мерка одземање на предмет. 

Член 35 
(1) Парите добиени со продажбата на одземените 

предмети и припаѓаат на општествено-политичката заед-
ница, согласно со прописот на републиката, односно авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа седиштето 
на осуденото правно лице. 

(2) Износите од став 1 на овој член наплатени за де-
визни, царински и надворешнотрговски стопански преста-
пи се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 36 
(1) Заштитната мерка забрана на правното лице да се 

занимава со определена стопанска дејност се состои во за-
брана на производство на определени производи или во 
забрана на вршење на определени работи на промет на 
стоки и услуги или други стопански работи. Во пресудата 
со која се изрекува таа мерка се наведува стопанската деј-
ност чие вршење му се забранува на правното лице. 

(2) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап не се посебно пропишани условите за изрекување 
на мерката од став 1 на овој член, таа мерка може да му се 
изрече на правното лице ако натамошното занимавање со 
определена стопанска дејност би било опасно за животот 
или здравјето на луѓето или штетно за стопанското или 
финансиското работење на други организации на здружен 
труд или на други правни лица или за стопанството, или 
би му штетело на угледот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија или на организција на здружен 
труд во странство при вршење на рботи на надворешно-
трговскиот промет, или ако правното лице за последните 
две години е казнето поради ист или сличен стопански 
престап. 

(3) Оваа мерка може да се изрече за време од шест ме-
сеци до десет години, сметано од денот на правосилноста 
на пресудата. 

Член 37 
(1) Забрана на одговорното лице да врши определени 

должности се состои во забрана на одговорното лице да ја 
врши должноста што ја вршело во време на извршување 
на стопанскиот престап, определена раководна должност 
во поглед на стопанското или финансиското работење, оп-
ределен вид на работи или на сите, или на некои должнос-
ти врзани за располагање, користење, управување или ра-
кување со општествени средства или за чување на тие 
средства. 

(2) Ако со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап не е предвидено поинаку, мерката од став 1 на 
овој член судот ќе ја изрече ако одговорното лице го зло-
употребило вршењето на должноста заради извршување 
на стопанскиот престап или ако оправдано може да се 

смета дека неговото натамошно вршење на таквата 
должност би било опасно. 

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член судот 
може да ја изрече и кога одговорното лице порано повеќе 
пати било осудувано за стопански престапи или за сродни 
кривични дела. 

(4) Оваа мерка може да се изрече за време од шест ме-
сеци до десет години, сметано од денот на правосилноста 
на пресудата. 

4. Правни последици од осудата 

Член 38 
(1) Со закон може да се пропише дека осудата на од-

говорното лице за определен стопански престап и на опре-
делена казна повлекува како правна последица забрана на 
одговорното лице да врши определени должности во ор-
ганизциите на здружен труд, во други самоуправни орга-
низции или заедници, или во други правни лица, или во 
органите на општествено-политичките заедници или во 
други државни органи. 

(2) Со законот со кој се предвидува правната после-
дица од осудата од став 1 на овој член се определува и не-
јзиното траење, кое не може да биде подолго од три годи-
ни, сметано од денот на правосилноста на пресудата. 

(3) Условната осуда не повлекува правни последици 
од осудата. 

Член 39 
По истекот на една година од денот на извршената 

или застарената казна, судот може, на молба од осуденото 
одговорно лице, да определи да престане правната после-
дица од осудата ако најде дека осуденото одговорно лице 
со своето однесување тоа го заслужило. 

Г л а в а I V 

ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО 
ИЗВРШУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ ПРЕСТАП 

Член 40 
(1) Правно лице не може да ја задржи имотната ко-

рист прибавена со стопански престап. 
(2) Имотната корист ќе се одземе со судската одлука 

со која е утврдено извршувањето на стопански престап. 
(3) Ако правното лице на кое му е изречено одземање 

на имотната корист по правосилноста на пресудата пре-
станало да постои, имотната корист ќе се одземе од прав-
ното лице што го презело имотот со кој тоа располагало 
до височината на тој имот. 

(4) Во поглед на одземањето на имотната корист и за-
штитата на оштетениот сходно ќе се применуваат одред-
бите на чл. 85 и 86 од Кривичниот закон на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

(5) Ако со сојузниот закон со КОЈ е определен стопан-
скиот престап е пропишано тоа, може наместо одземање-
то на имотната корист да се одземе разликата во цената. 

Член 41 
(1) Одземената имотна корист прибавена со извршу-

вање на стопански престап А припаѓа на општествено-по-
литичхата заедница согласно со прописот на републиката 
односно на автономната покраина на чија територија се 
наоѓа седиштето на осуденото правно лице. 

(2) Имотната корист прибавена со извршување на 
стопански престап во областа на надворешнотрговското, 
девизното и царинското работење се внесува во буџетот 
на федерацијата. 

Г л а в а V 

ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 42 
(1) Застареност на гонењето за стопански престапи 

настанува кога ќе изминат три години од денот на из-
вршувањето на стопанскиот престап. 
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(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
за стопанските престапи од областа на надворешнотргов-
ското, девизното и царинското работење застареноста на 
гонењето настапува кога ќе изминат пет години од денот 
на извршувањето на стопанскиот престап. 

Член 43 
Застареност на извршувањето на казната за стопан-

ски престап настапува кога ќе изминат три години од де-
нот на правосилноста на одлуката со која е изречена таа 
казна. 

Член 44 
(1) Застареност на извршувањето на заштитната мер-

ка јавно објавување на пресудата настанува кога ќе изми-
нат шест месеци, а на заштитната мерка одземање на 
предмет - кога ќе изминат три години од денот на право-
силноста на одлуката со која е изречена таа заштитна мер-
ка. 

(2) Застареност на извршувањето на заштитните мер-
ки забрана на правно лице да се занимава со определена 
стопанска дејност и забрана на одговорно лице да врши 
определени должности настапува кога ќе измине времето 
за кое се изречени тие мерки. 

Член 45 
За текот и прекинувањето на застарувањето на гоне-

њето, застарувањето на извршувањето на казна или на за-
штитни мерки за стопански престап, како и за апсолутна-
та застареност, согласно се применуваат одредбите на чл. 
96 и 99 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за застарување на кривично-
то гонење и за застарување на извршувањето на казните и 
мерките на безбедноста. 

Г л а в а VI 

БРИШЕЊЕ НА ОСУДАТА И УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ 
ПОДАТОЦИ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСУДИТЕ 

Член 46 
(1) Првостепените судови водат евиденција за осуди-

те што со правосилни пресуди им се изречени на правни 
лица и на одговорни лица (во натамошниот текст: евиден-
ција). 

(2) Евиденција води првостепениот суд на чие под-
рачје е седиштето на осуденото правно лице, седиштето 
на деловната единица на осуденото странско правно лице 
или седиштето на органот на општствено-политичката за-
едница, на друг државен орган или на месната заедница во 
која е вработено осуденото одговорно лице. 

(3) Прописи за начинот на водење евиденција донесу-
ва функционерот што раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на правосудството. 

Член 47 
(1) Осудата на правното лице и на одговорното лице 

на парична казна се брише од евиденцијата ако осуденото 
правно лице и одговорното лице во рок од три години од 
денот на правосилноста на пресудата со која е изречена 
казната не стори нов стопански престап, односно ако од-
говорното лице не стори кривично дело кое содржи обе-
лежја на стопански престап. 

(2) На правно лице и на одговорно лице кое повеќе 
пати било осудувано за стопански престап ќе му се бри-
шат поранешните осуди ако во рок од три години од де-
нот на правосилноста на пресудата со која е изречена по-
следната казна не стори нов стопански престап, односно 
ако одговорното лице не стори кривично дело кое содржи 
обележја на стопански престап. 

(3) Ако на правното лице и на одговорното лице, по-
крај казната, му е изречена и заштитна мерка, осудата не 
може да се брише гфед извршувањето на таа мерка. 

(4) Условната осуда на одговорното лице или на 
правното лице се брише од евиденцијата по една година 
од денот кога изминало времето за проверување, ако во 
тој рок не е отповикана. 

(5) Осудата со која е донесена одлука за ослободува-
ње од казната се брише од евиденцијата ако осудениот во 
рок од една година од денот на правосилноста на судската 
одлука не стори нов стопански престап. 

Член 48 
(1) По истекот на една година од денот на извршена-

та или застарената казна, судот може, на молба од осуде-
ното одговорно лице, да определи престанување на за-
штитната мерка забрана на вршење определена должност, 
ако најде дека осуденото одговорно лице со своето однесу-
вање тоа го заслужило. 

(2) Ако заштитната мерка од став 1 на овој член е из-
речена во траење подолго од пет години, престанување на 
мерката може да се определи по истекот на две години од 
денот на извршувањето или на застареноста на казната. 

Член 49 
(1) Податоци од евиденцијата за осудените правни 

лица можат да се дадат само ако за тоа постојат оправда-
ни причини. 

(2) Податоци од евиденцијата за осудените одговор-
ни лица можат да му се дадат само на судот, на јавното 
обвинителство, на органите за внатрешни работи и на ор-
ганите на инспекцијата во врска со кривична постапка или 
со постапка за стопански престап што се води против ли-
це кое порано било осудувано за стопански престап, на ор-
ганите надлежни за извршување на санкции за стопански 
престапи или на надлежните органи што учествуваат во 
постапката за бришење на осудата. 

(3) На образложено барање од државен орган, од ор-
ганизација на здружен труд или од друга самоуправна ор-
ганизација и заедница можат да се дадат податоци од еви-
денцијата за осудено одговорно лице ако уште траат опре-
делени правни последици од осудата или заштитна мерка 
или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз за-
кон. 

(4) Ако осудата за стопански престап е бришана, по-
датоци за таа осуда не му се даваат никому, освен на су-
дот, на јавното обвинителство, на органите за внатрешни 
работи и на органите на инспекцијата во врска со постап-
ката за стопански престап што се води против лицето чија 
осуда е бришана. 

(5) Никој нема право да бара од граѓани да поднесу-
ваат докази за својата осудуваност или неосудуваност за 
стопански престапи. 

(6) На граѓаните по нивно барање, можат да им се да-
ваат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност 
за стопански престапи само ако тие податоци им се по-
требни заради остварување на нивни права во странство. 

Г л а в а V I I 

ВАЖЕЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕСТАПИ 

Член 50 
(1) Врз сторителот на стопански престап се примену-

ваат прописите што важеле во времето на извршувањето 
на стопанскиот престап. 

(2) Ако по извршувањето на стопанскиот престап 
прописот е изменет еднаш или повеќе пати, ќе се примени 
прописот што е поблаг за сторителот. 

Член 51 
Прописот за стопанските престапи ќе се примени врз 

домашни правни лица и врз одговорните лица во тие 
правни лица без оглед на тоа дали стопанскиот престап е 
сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија или надвор од неа. 

Член 52 
Прописот за стопански престап ќе се примени врз 

странско правно лице и врз одговорно лице во тоа правно 
лице ако стопанскиот престап е сторен на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
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Член 53 
(1) Прописот за стопанскиот престап на републиката 

односно на автономната покраина на чија територија е 
сторен стопанскиот престап се применува врз сторителот 
на стопанскиот престап без оглед на тоа каде му се суди за 
тој стопански престап. 

(2) Ако стопанскиот престап е сторен на територија-
та на повеќе републики или автономни покраини, а на сто-
рителот на стопанскиот престап му се суди во една од тие 
републики или автономни покраини, ќе се примени пропи-
сот на републиката односно на автономната покраина во 
која му се суди на сторителот. 

(3) Ако стопанскиот престап е сторен на територија-
та на повеќе републики или автономни покраини, а на сто-
рителот на стопанскиот престап му се суди надвор од те-
риторијата на тие републики или автономни покраини, ќе 
се примени прописот на онаа од тие републики или авто-
номни покраини што е поблаг за сторителот, а ако тие 
прописи се еднакво строги - ќе се примени прописот на 
републиката односно на автономната покраина на чија те-
риторија започнало извршувањето на стопанскиот пре-
стап. 

(4) Поимот територија на републиката односно на ав-
тономната покраина се определува во смисла на член 113 
став 2 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

ДЕЛ ВТОРИ 

ПОСТАПКА 

Г л а в а V I I I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Парична казна, условна осуда и заштитни мерки за 

сторен стопански престап може да изрече само надлежни-
от суд во постапка што е поведена и спроведена според 
овој закон. 

Член 55 
(1) Постапката за стопански престапи пред судот ја 

поведува јавниот обвинител. 
(2) Ако јавниот обвинител не поведе постапка однос-

но во текот на постапката се откаже од гонење, оштетени-
от може да ја поведе односно да ја продолжи постапката 
за стопански престап ако поднел предлог за остварување 
на имотноправно барање. 

Член 56 
(1) За стопанскиот престап на правно лице и на одго-

ворно лице се поведува и се спроведува единствена по-
стапка. 

(2) Поведување и спроведување на постапка само 
против правно лице или само против одговорно лице е 
можно ако постојат законски причини за гонење само на 
едното од нив, или ако против одговорното лице се води 
постапка за кривично дело кое има обележја на стопански 
престап. 

Член 57 
(1) За правното лице во постапка учествува неговиот 

претставник. 
(2) Правното лице и одговорното лице во постапката 

можат да имаат секое свој бранител или заеднички брани-
тел. 

Член 58 
Постапката против одговорното лице ќе се запре ако 

во текот на постапката умре или се разболи од некакво 
трајно душевно заболување. 

Член 59 
(1) Судијата што ги спроведувал истражните дејстви-

ја не е изземен во истиот предмет на главниот претрес од-

носно во скратена постапка (чл. 140 до 143) да ја врши су-
диската должност. 

(2) Судијата-поротник не може да ја врши судиската 
должност кога постојат причините што се предвидени за 
изземање на судии-поротници во кривичната постапка. 

(3) Судијата-поротник не може да ја врши судиската 
должност ниту ако постојано или привремено е вработен 
кај правното лице против кое се води постапката или кое е 
оштетено со стопанскиот престап односно кај правното 
лице против чие одговорно лице се води постапка. 

(4) Штом ќе узнае дека постои причината за изземање 
од став 3 на овој член, судијата-поротник е должен да ја 
прекине секоја работа врз тој предмет и за тоа да го извес-
ти претседателот на судот, кој му определува замена. 

(5) Странките можат да поднесат барање за изземање 
од причината предвидена во став 3 на овој член до почето-
кот на главниот претрес, а ако за причината за изземање 
узнале подоцна, барањето го поднесуваат веднаш по узна-
вањето. 

Член 60 
Ако со одредбите од овој закон не е определено пои-

наку, во постапката за стопански престапи согласно ќе се 
применуваат следниве одредби на Законот за кривичната 
постапка: за основните начела (чл. 4 до 16 и член 21), за 
спојување и раздвојување на постапката (чл. 32 и 33), за 
пренесување на месната надлежност (член 35 став 1), за по-
следиците од ненадлежност (чл. 36 и 37), за изземањето 
(чл. 39 до 44), за јавниот обвинител (чл. 47 до 51), за оште-
тениот (чл. 59 до бб), за бранителот (чл. 67 до 69, 73 и 75), 
за поднесоците и записниците (чл. 76 до 89), за роковите 
(чл. 90 до 94), за трошоците на кривичната постапка (чл. 
95 до 101), за имотноправните барања (чл. 103 до 114), за 
донесувањето и соопштувањето на одлуките (чл. 115 до 
119), за доставувањето на писмената и разгледувањето на 
списите (чл. 120 до 131), за значењето на законските изрази 
и другите одредби (чл. 143 и 146), за повикувањето и дове-
дувањето на обвинетиот (чл. 183 и 184), за претресувањето 
(чл. 206 до 210), за привременото одземање на предмети 
(чл. 212 до 215), за испитувањето на обвинетиот (чл. 218 до 
224), за сослушувањето на сведоци (чл. 225 до 237), за уви-
дот (чл. 238 до 240), за вештачењето (чл. 241 до 251, 258 и 
260), за подготовките за главниот претрес (чл. 279, 281 до 
286), за главниот претрес (чл. 287 до 296, 298, 303, 304, 306, 
308 до 337 и 339 до 344), за пресудата (чл. 345 до 350, 352 и 
354 до 358), за редовните правни лекови (чл. 361 до 371,376 
до 390 и 394 до 399), за повторувањето на постапка (чл. 400 
до 409 и 411), за барањето за заштита на законитоста (чл. 
419 до 424), за постапката за примена на мерките на без-
бедност (чл. 500, 501, 503 и 504) и за постапката за издава-
ње потерници и објави (член 550). 

Член 61 
Во смисла на овој закон: 
- оштетениот е лице чие некакво лично или имотно 

право е повредено со стопанскиот престап; 
- тужител е јавниот обвинител и оштетениот како 

тужител; 
- странка е тужителот, обвинетото правно лице и об-

винетото одговорно лице; 
- изразот обвинет се употребува како општ назив за 

обвинетото правно лице и за обвинетото одговорно лице; 
- одредбите на овој закон што се однесуваат на орга-

ните на инспекцијата важат и за службата на општествено-
то книговодство. 

Г л а в а I X 

НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ 

1. Стварна надлежност и состав на судот 

Член 62 
Судовите во републиките и во автономните покраини 

во предметите на стопанските престапи судат во граници-
те на својата стварнаѓнадлежност определена со републич-
ки односно со покраински закон. 
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Член 63 
(1) Судовите судат во прв степен во совет составен од 

еден судија, како претседател на советот, и двајца судии-
-поротници. 

(2) За стопанските престапи за кои пропишаната па-
рична казна за правното лице не го преминува износот од 
500.000 динари во првостепен суд суди судија-поединец. 

(3) Истражните дејствија ги врши судијата на првос-
тепениот суд определен за преземање на истражни деј-
ствија (определен судија). 

(4) Во совет составен од тројца судии, првостепените 
судови одлучуваат за жалбите против решенијата на опре-
делен судија и против други решенија кога тоа е определе-
но со овој закон, донесуваат одлуки вон од главниот пре-
трес и ставаат предлози во случаите предвидени во зако-
нот. 

Член 64 
(1) Судовите во втор степен судат во совет составен 

од двајца судии, од кои еден е претседател на советот, и од 
еден судија-поротник. 

(2) Вон од случаите од став 1 на овој член второстепе-
ните судови одлучуваат во совет составен од тројца судии. 

Член 65 
Сојузниот суд е надлежен: 
1) да одлучува за барање за заштита на законитоста 

во случаите определени со овој закон; 
2) да решава за судир на надлежностите помеѓу судо-

вите од територии на разни републики; 
3) да одлучува за пренесување на месната надлежност 

во случаите определени во овој закон; 
4) да врши други работи определени со сојузен закон. 

Член бб 
За барањето за заштита на законитоста судовите од-

лучуваат во советот составен од пет члена, од кои претсе-
дателот и два члена се судии на тој суд, а два члена се су-
дии-поротници. 

Член 67 
Во совет составен од тројца судии Сојузниот суд од-

лучува за определување и пренесување на месната над-
лежност (чл. 76 и 77) и решава за судирот на надлежноста 
(член 78). 

Член 68 
Претседателот на судот, претседателот на советот и 

судиите поединци одлучуваат во случаите предвидени во 
овој закон. 

2. Месна надлежност 

Член 69 
(1) Месно надлежен е судот на чие подрачје се наоѓа 

седиштето на обвинетото правно лице. Во случај на сом-
невање, како седиште се смета местото во кое се наоѓаат 
органите на управување со правното лице. 

(2) Ако обвинетото правно лице надвор од своето се-
диште во својот состав има организација односно единица 
која нема својство на правно лице, а стопанскиот престап, 
пропишан со сојузен пропис, го извршило одговорното 
лице во таа организација односно единица покрај судот од 
став 1 на овој член, месно надлежен е и судот на чие под-
рачје се наоѓа таа организација односно единица. 

Член 70 
Ако обвинетото одговорно лице во правното лице од-

носно во организацијата односно единицата од член 69 
став 2 на овој закон, на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина на која не е седиштето на 
тоа правно лице односно на организацијата, или единица-
та изврши стопански престап што е предвиден со пропи-
сот на таа република односно автономна покраина, а не е 
предвиден со прописот на републиката односно на авто-
номната покраина во која е седиштето на правното лице 

односно на организацијата или единицата месно надлежен 
е судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап. 

Член 71 
Според одредбите на чл. 69 и 70 од овој закон се ут-

врдува месната надлежност и кога за стопански престап 
му се суди само на обвинетото одговорно лице во правно-
то лице. 

Члан 72 
Ако постапка се води против одговорното лице во 

органот на општествено-политичката заедница или во 
друг државен орган, или во месна заедница, месно над-
лежен е судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на тој 
државен орган односно месна заедница (член 69) односно 
судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап 
(член 70). 

Член 73 

Ако за стопански престап му се суди на странско 
правно лице односно на одговорното лице во тоа правно 
лице, месно надлежен е судот на чие подрачје во Југосла-
вија се наоѓа претставништвото на тоа правно лице однос-
но судот на чие подрачје со превозно средство е сторен 
стопанскиот престап. 

Член 74 
Ако одговорното лице во странско правно лице на 

подрачјето на кое не се наоѓа претставништвото на тоа 
правно лице изврши стопански престап што е предвиден 
со пропис на републиката односно на автономната покра-
ина на чија територија се наоѓа тоа подрачје, а не е пред-
виден со пропис на републиката односно на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа претставништвото 
односно единицата, месно е надлежен судот на чие под-
рачје е извршен стопанскиот престап. 

Член 75 
(1) По закажувањето на главниот претрес, судот не 

може по службена должност да се огласи за месно ненад-
лежен. 

(2) Приговор за месната надлежност може да се стави 
најдоцна до почетокот на главниот претрес. 

Член 76 
Ако според одредбите на овој закон не може да се ут-

врди кој суд е месно надлежен, Сојузниот суд ќе определи 
еден од стварно надлежните судови пред кој ќе се спроведе 
постапката. 

Член 77 
(1) Сојузниот суд за водење на постапката може да 

определи друг стварно надлежен суд на подрачјето на дру-
га република, ако е очигледно дека така полесно ќе се 
спроведе постапката. 

(2) Решението за определување на друг стварно над-
лежен суд Сојузниот суд може да го донесе на предлог од 
определен судија, судија поединец, од претседателот на 
советот, како и од сојузниот јавен обвинител ако постап-
ката се води по барање од јавниот обвинител. 

Член 78 
(1) За судирот на надлежноста помеѓу судовите реша-

ва заеднички непосредно повисокиот суд. 
(2) Сојузниот суд решава за судирот на надлежноста 

помеѓу судовите од териториите на разни републики. 
(3) Пред да донесе решение за судирот на надлежнос-

та, Сојузниот суд ќе побара мислење од сојузниот јавен 
обвинител ако постапката се води по барање од јавниот 
обвинител. 

(4) Против решението донесено за судирот на над-
лежноста не е дозволена жалба. 

(5) Додека не се реши судирот на надлежноста помеѓу 
судовите, секој од нив е должен да ги презема дејствијата 
во постапката за кои постои опасност од одлагање. 
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Г л а в а X 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Член 79 
(1) Јавните обвинители во републиките и во автоном-

ните покраини постапуваат пред соодветните судови во 
согласност со републичкиот односно покраинскиот закон. 

(2) Сојузниот јавен обвинител е надлежен да постапу-
ва пред Сојузниот суд. 

Член 80 
(1) Ако за судење месно надлежен е судот на чие под-

рачје се наоѓа седиштето на обвинетото правно лице (член 
69), а на тоа подрачје има повеќе јавни обвинителства, за 
преземање на сите дејствија во подготвителната постапка 
е надлежен јавниот обвинител на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на обвинетото правно лице односно организаци-
јата или единицата од член 69 став 2 на овој закон. Овој ја-
вен обвинител може да подигне и обвинителен предлог и 
да го застапува обвинението, ако јавниот обвинител, чие 
седиште е во местото во кое е седиштето на судот над-
лежен за судење, на презел гонење. 

(2) Ако за судење месно надлежен е судот на чие под-
рачје е извршен стопанскиот престап (член 70), а на тоа 
подрачје има повеќе јавни обвинителства, за преземање на 
сите дејствија во подготвителната постапка е надлежен 
јавниот обвинител на чие подрачје е извршен стопанскиот 
престап. Овој јавен обвинител може да подигне и обвини-
телен предлог и да го застапува обвинението, ако јавниот 
обвинител, чие седиште е во местото во кое е седиштето 
на судот надлежен за судење, не презел гонење. 

(3) Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член важат и кога 
постапката се води само против обвинетото одговорно ли-
це (чл. 71 и 72). 

(4) Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член согласно 
важат и кога постапката се води против странско правно 
лице односно против одговорното лице во тоа правно ли-
це (чл. 73 и 74). 

Г л а в а X I 

ПРЕТСТАВНИК НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

Член 81 
Во постапката за стопански престапи претставникот 

на обвинетото правно лице е овластен да ги презема сите 
дејствија што може да ги презема обвинетиот во кривич-
ната постапка. 

Член 82 
(1) Претставник на обвинето правно лице е лице што 

е овластено да го претставува тоа правно лице врз основа 
на закон, акт од надлежниот државен орган или статут од-
носно врз основа на друг самоуправен општ акт на прав-
ното лице. 

(2) Работничкиот совет односно соодветниот орган 
на управување со правното лице може за претставник да 
определи друго лице од редот на своите членови или друг 
работник во тоа правно лице или во работната заедница 
која врши заеднички работи. 

(3) Претставникот на обвинетото правно лице од став 
2 на овој член мора да има писмено овластување од орга-
нот што го определил за претставник. 

(4) Претставник на обвинетото правно лице може да 
биде само едно лице. 

Член 83 
Претставник на обвинетото странско правно лице е 

лице кое управува со претставништво на тоа правно лице 
во Југославија, ако за претставник на странското правно 
лице не биде определено друго лице. 

Член 84 
(1) Претставник на обвинетото правно лице не може 

да биде лице што во иста работа е повикано како сведок. 

(2) Претставник на обвинетото правно лице не може 
да биде ниту одговорното лице против кое се води постап-
ка за ист стопански престап и кое истакнува дека постапи-
ло по наредба од друго одговорно лице или од органот на 
управување со правното лице (член 14). 

(3) Повеќе обвинети правни лица можат да имаат ка-
ко претставник исто лице само ако тоа не е во спротив-
ност со интересите на нивната одбрана. 

(4) Во случаите од ст. 1 до 3 на овој член, судот пред 
кој се води постапка е должен да го извести обвинетото 
правно лице односно претставништвото на обвинетото 
странско правно лице во Југославија заради определување 
на друг претставник. 

(5) Судот пред кој се води постапката е должен секо-
гаш да го предупреди обвинетото правно лице односно 
претставништвото на обвинетото странско правно лице 
во Југославија, ако неговиот претставник во исто време е 
и одговорно лице против кое во истата работа се води по-
стапка за стопански престап. 

Член 85 
(1) Сите покани, соопштенија и други писмена, па и 

кога се упатуваат до претставникот на обвинетото правно 
лице, се доставуваат до правното лице, односно до 
претставништвото на обвинетото странско правно лице. 

(2) Ако е потребно да се повика претставник на обви-
нетото правно лице, а на судот што ја води постапката не 
му е познато кој е претставник, ќе побара од обвинетото 
правно лице односно од претставништвото на обвинетото 
странско правно лице во Југославија да определи 
претставник. 

Член 86 
Ако обвинетото правно лице односно претставниш-

твото на обвинетото странско правно лице на покана од 
судот што ја води постапката (член 84 став 4 и член 85 
став 2) не определи претставник, со решение на тој суд ќе 
се казни правното лице со парична казна до 50.000 динари. 
Ако и по таа казна не биде определен претставник, за се-
кое натамошно непостапување по налогот на судот прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари. 

Член 87 
Ако уредно повиканиот претставник на обвинетото 

правно лице неоправдано изостане, судот што ја води по-
стапката може да нареди тој да се доведе присилно. 

Член 88 
(1) Трошоците на преставникот на обвинетото прав-

но лице спаѓаат во трошоци на постапката. Овие трошоци 
не можат однапред да се исплатуваат од средставата на 
судот. 

(2) Претставникот на обвинетото правно лице сам ги 
поднесува трошоците на постапката што ги предизвикал 
по своја вина. 

Г л а в а X I I 

ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

1. Пријава 

Член 89 
(1) Сите државни органи, организации на здружен 

труд, други самоуправни организации и заедници се 
должни да ги пријават стопанските престапи за кои се из-
вестени или за кои ќе узнаат на некој друг начин. 

(2) Државните органи, организациите на здружен 
труд и другите самоуправни организации и заедници ќе ги 
наведат во пријавата сите податоци за стопанскиот пре-
стап и за сторителот и доказите што им се познати и ќе 
преземат мерки за да се обезбедат исправите, деловните 
книги, другите списи и трагите на стопанскиот престап, 
предметите врз кои или со помош на кои е сторен стопан-
ски престап и други докази. 

(3) Надлежните органи се должни да ги земат во раз-
гледување и пријавите што ги поднесуваат граѓаните. 
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Член 90 
(1) Пријавата за стопански престап се поднесува до 

надлежниот јавен обвинител писмено или усно. 
(2) Кога пријавата се поднесува усно, ќе се предупре-

ди пријавителот на последиците од лажно пријавување. За 
усната пријава ќе се состави записник, а ако пријавата е 
соопштена по телефон ќе се состави службена белешка. 

(3) Ако пријавата за стопански престап е поднесена 
до судот, до органот на инспекцијата или до ненадлежен 
јавен обвинител, тие пријавата ќе ја примат и веднаш ќе ја 
достават до надлежниот јавен обвинител. 

Член 91 
(1) Ако органите на инспекцијата, по повод пријавата 

или при вршењето на својата должност, узнаат дека е из-
вршен стопански престап, должни се да ги преземат мер-
ките потребни да се открие сторителот на стопанскиот 
престап, да се обезбедат трагите на стопанскиот престап и 
предметите што можат да послужат како доказ, како и да 
ги соберат сите известувања кои би можеле да бидат ко-
рисни за успешно водење на постапката за стопански пре-
стап. 

(2) 3$ таа цел органите на инспекцијата можат да ба-
раат потребни известувања и од државен орган, организа-
ција на здружен труд или од друга самоуправна организа-
ција или заедница во која е откриен стопански престап 
или од поединци, но не можат никого да сослушуваат во 
својство на обвинет, сведок или вештак. 

(3) При собирањето на изедувања органите на ин-
спекцијата можат да преземаат соодветни управни мерки 
и да вршат други инспекциски овластувања кои ги имаат 
според важечките прописи. 

(4) Врз основа на собраните известувања, органите на 
инспекцијата составуваат пријава за стопански престап, а 
ако пријавата порано је доставиле до надлежниот јавен 
обвинител - посебен извештај како дополнение на прија-
вата. 

Член 92 
(1) Ако треба да се преземе истражно дејствие кое 

подоцна не би можело да се изврши со успех, органите на 
инспекцијата можат и сами да извршат привремено одзе-
мање на предмет, претресување на деловни простории и 
увид. 

(2) Кога органот на инспекцијата презема одделни ис-
тражни дејствија, тие дејствија можат да ги вршат само 
неговите инспектори односно овластените работници во 
службата на општественото книговодство. Истражните 
дјествија се вршат според прописите кои важат за ис-
тражните дејствија што ги презема судот. Записниците за 
извршените истражни дејствија се доставуваат до јавниот 
обвинител, со образложение за потребата од нивно презе-
мање. 

Член 93 
(1) Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од 

самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е 
стопански престап, дека настапила застареност на гонење-
то или дека постојат други законски причини кои го ис-
клучуваат гонењето. 

(2) За отфрлање на пријавата и за причините за тоа 
јавниот обвинител ќе го извести подносителот на пријава-
та од член 89 став 2 на овој закон и оштетениот од член 55 
став 2 на овој закон - во рок од осум дена од денот на до-
несувањето на решението. 

(3) Подносителот на пријавата може да поднесе до 
повисокиот јавен обвинител приговор против решението 
за отфрлање на пријавата. 

(4) Ако повисокиот јавен обвинител смета дека нема-
ло основ за отфрлање на пријавата, може сам да поведе 
постапка за стопански престап, во рок од три месеци од 
денот на отфрлањето на пријавата. 

(5) Ако повисокиот јавен обвинител во рокот од став 
4 на овој член не поведе постапка за стопански престап оп-
ределен со сојузен закон за чие извршување се одговорни 
сојузните органи, по истекот на тој рок постапка може да 
поведе сојузниот јавен обвинител во натамошен рок од 
три месеци. 

Член 94 
(1) Ако јавниот обвинител смета дека пријавата не да-

ва доволно основ да може да одлучи дали ќе поведе по-
стапка за стопански престап, или ако јавниот обвинител 
узнал само тоа дека е извршен стопански престап, може 
од надлежниот орган на инспекцијата да бара да ги собере 
потребните известувања и да преземе други мерки заради 
откривање на сторителот на стопанскиот престап и обез-
бедување на докази. Јавниот обвинител може секогаш да 
бара од органот на инспекцијата да го извести за мерките 
што ги презел. 

(2) Јавниот обвинител може да бара потребни подато-
ци и известувања од државните органи и од организации-
те на здружен труд и од други организации и заедници, а 
може за таа цел да го повика и подносителот на пријавата 
за стопански престап. 

(3) Јавниот обвинител и другите државни органи, ор-
ганизации и заедници се должни при собирањето на извес-
тувањата, односно при давањето на податоци да постапу-
ваат претпазливо, водејќи сметка да не му се наштети на 
угледот на обвинетото правно лице односно на честа и уг-
ледот на обвинетото одговорно лице. 

2. Истражни дејствија 

Член 95 
(1) Ако јавниот обвинител смета дека самата пријава 

или собраните известувања и податоци (член 94) не даваат 
доволно основ за поднесување на обвинителен предлог, ќе 
му предложи на надлежниот суд да преземе определени 
истражни дејствија. Ако определениот судија (член 63 став 
3) се сложи со ТОЈ предлог, ќе ги преземе истражните деј-
ствија, а потоа сите списи ќе ги достави до јавниот обви-
нител. 

(2) Истражните дејствија се преземаат без одлагање и 
се спроведуваат во што пократко време. 

(3) Определениот судија може да побара одделни ис-
тражни дејствија да ги презема судија на друг првостепен 
суд, ако е тоа во интрес за полесно спроведување на по-
стапката. 

(4) Ако определениот судија не се сложи со предлогот 
на јавниот обвинител за преземање на истражните дејстви-
ја, ќе побара за тоа да одлучи советот на истиот суд во 
состав од тројца судии. 

(5) Кога јавниот обвинител ќе ги прими списите од-
носно известувањето од првостепениот суд ќе поднесе об-
винитеелен предлог или ќе донесе решение за отфрлање 
на пријавата за стопански престап. 

Член 96 
(1) Странките можат, по правило, да присуствуваат 

на сите истражни дејствија што ги презема определениот 
судија, односно органот на инспекцијата (член 92). 

(2) Тужителот и бранителот можат да присуствуваат 
на сослушувањето на претставникот на обвинетото прав-
но лице и на испитувањето на обвинетото одговорно лице. 

(3) Тужителот, оштетениот, претставникот на обвине-
тото правно лице, обвинетото одговорно лице и браните-
лот можат да присуствуваат на увид и сослушување на 
вештак. 

(4) При сослушувањето на сведок можат да присус-
твуваат тужителот, претставникот на обвинетото правно 
лице, обвинетото одговорно лице и бранителот, ако е ве-
ројатно дека сведокот нема да дојде на главниот претрес 
или ако судијата најде дека е тоа целесообразно или ахо 
една од странките бара да присуствува на сослушувањето. 
Оштетениот може да присуствува на сослушувањето на 
сведокот само ако е веројатно дека сведокот нема да дојде 
на главниот претрес. 

(5) Определениот судија односно органот на инспек-
цијата што го презема истражното дејствие е должен на 
погоден начин да ги извести тужителот, оштетениот, обви-
нетиот и бранителот за времето и местото на извршување-
то на истражното дејствие на кое тие можат да присуству-
ваат, освен ако постои опасност од одлагање. Ако обвине-
тото правно лице или обвинетото одговорно лице има 
бранител, судијата наместо обвинетиот, по правило, ќе го 
извести само бранителот. 
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(6) Ако лицето до кое е упатено известувањето за ис-
тражното дејствие не е присутно, дејствието може да се из-
врши и во негово отсуство. 

(7) Заради разјаснување на одделни технички или на 
други стручни прашања што се поставуваат во врска со 
прибавените докази или при испитувањето на обвинетото 
одговорно лице или на претставникот на обвинетото 
правно лице или при преземањето на други истражни деј-
ствија, определениот судија може да повика стручно лице 
кое за тие прашања ќе му дава потребни известувања. Ако 
се странките присутни можат да бараат стручно лице да 
даде поблиски објасненија. Во случаЈ на потреба определе-
ниот судија може да бара објасненија и од соодветна 
стручна установа. 

Член 97 
Лицата што присуствуваат на истражните дејствија 

можат да му предложат на определениот судија, заради 
разјаснување на работите, да му постави определени пра-
шања на претставникот на обвинетото правно лице на об-
винетото одговорно лице, на сведокот или на вештакот, а 
по дозвола на судијата можат и непосредно да поставува-
ат прашања. Тие лица можат да бараат во записникот да 
се внесат и нивните забелешки во поглед на извршувањето 
на одделни дејствија, а можат да предлагаат и изведување 
на одделни докази. 

Член 98 
(1) Ако се сослушува претставник на обвинетото 

правно лице претходно ќе се утврди неговиот идентитет и 
овластувањето да го претставува правното лице. 

(2) Обвинетото одговорно лице ќе се праша за името 
и презимето, името на едниот од родителите, за местото 
на раѓањето, за годините на возраста, за училишната под-
готовка, за занимањето и должноста што ја врши во прав-
ното лице во време на извршувањето на стопанскиот пре-
стап, за живеалиштето, дали, кога и зошто е осудувано, 
дали против него се води постапка за кривично дело или 
за некој друг стопански престап и какви му се имотните и 
семејните прилики. 

Член 99 
Ако заради успешно извршување на одделни ис-

тражни дејствија на судијата му е потребна помош од ор-
ганите за внатрешни работи или од друг дражавен орган, 
тие се должни на негово барање да му Ја дадат таа помош. 

Член 100 
Ако тоа го бараат интересите на постапката или ин-

тересите за чување на тајна, определениот судија при пре-
земањето на истражното дејствие ќе им нареди на лицата 
што ги сослушува или што присуствуваат на друго ис-
тражно дејствие да ги чуваат како тајна определени факти 
или податоци, што притоа ги дознале, и ќе ги предупреди 
дека одавањето на таЈна повлекува кривична одговорност. 
Таа наредба ќе се внесе во записникот за истражното деј-
ствие со потпис на лицето кое е предупредено. 

Член 101 
(1) Со парична казна до 10.000 динари определениот 

судија или органот на инспекцијата што го презема ис-
тражното дејствие може да го казни секое лице кое за вре-
ме на вршењето на истражното дејствие и по опомената 
го нарушува редот. Ако учеството на такво лице на е неоп-
ходно, тоа може да биде отстрането од местото каде што 
се презема дејствието. 

(2) Обвинетото одговорно лице не може да биде каз-
нето со парична казна. 

(3) Ако јавниот обвинител или неговиот заменик го 
нарушува редот, судијата за тоа ќе го извести надлежниот 
јавен обвинител. 

Член 102 
(1) Предметите што според овој закон или според 

прописот за стопански престап треба да се одземат или 
што можат да послужат како доказ во постапката за сто-
пански престапи, привремено ќе се одземат и ќе му се 

предадат на чување на судот или на друг начин ќе се опре-
дели нивното чување. 

(2) Тој што ги држи предметите од став 1 на овој член 
е должен, на барање од определениот судија или овласте-
ниот орган на инспекцијата да ги предаде. При одземање-
то на предметите ќе се назначи каде се пронајдени и ќе се 
опишат, а по потреба и на друг начин ќе се обезбеди ут-
врдување на нивната идентичност. За одземените предме-
ти ќе се издаде потврда. 

(3) Определениот судија или органот на инспекцијата 
што го презема истражното дејствие може да го казни со 
парична казна до 5.000 динари секое лица кое ќе одбие да 
го предаде предметот. Ако изречената казна остане без ус-
пех, на односното лице може за секое натамошно одбива-
ње да го предаде предметот да му се изрече парична казна 
до 10.000 динари. 

(4) Овластениот орган на инспекцијата може да ги 
одземе предметите наведени во став 1 на овој член кога 
постапува според чл. 91 и 92 од овој закон или кога из-
вршува налог на судот. 

Член 103 
За жалбата против решението за парична казна од 

член 101 став 1 и од член 102 став 3 на овој закон одлучува 
надлежниот суд во совет (член 63 став 4). 

Член 104 
(1) Тужителот, претставникот на обвинетото правно 

лице и обвинетото одговорно лице можат со поплака да се 
обратат до претседателот на судот во случај на одолжува-
ње или други неправилности во врска со спроведувањето 
на истражните дејствија. 

(2) Претседателот на судот ќе ги испита наводите од 
поплаката, а ако подносителот на поплаката тоа го барал, 
ќе го извести што е преземено. 

3. Обвинителен предлог и претходно испитување на обви-
нителниот предлог 

Член 105 
(1) По извршените истражни дејствија, натамошната 

постапка може да се продолжи само врз основа на обивни-
телниот предлог на тужителот. 

(2) Јавниот обвинител може да поднесе обвинителен 
предлог и врз основа на самата пријава. 

(3) Обвинителниот предлог се поднесува во потребен 
број примероци за судот, за обвинетото правно лице и за 
обвинетото одговорно лице. 

Член 106 
(1) Обвинителниот предлог содржи: фирма односно 

назив на обвинетото правно лице, негово седиште и име и 
презиме на неговиот претставник ако е познат. За обвине-
тото одговорно лице во обвинителниот предлог ќе се на-
веде неговото име и презиме името на едниот од родите-
лиме и неговите лични податоци (член 98 став 2). 

(2) Во обвинителниот предлог се наведува и краток 
опис на стопанскиот престап, означување на судот пред 
кој ќе се одржи главниот претрес, кои докази треба да се 
изведат на главниот претрес и предлог обвинетото правно 
лице односно обвинетото одговорно лице да се осуди спо-
ред законот. Ако е тоа потребно, во обвинителниот пред-
лог се внесуваат и причините со кои се утврдува основа-
носта на обвинението. 

Член 107 
Кога судот ќе го прими обвинителниот предлог, 

претседателот на советот односно судијата поединец 
претходно ќе испита дали судот е надлежен, дали треба да 
се спроведат одделни истражни дејствија или да се допол-
нат спроведените истражни дејствија и дали постојат ус-
лови за отфрлање на обвинителниот предлог. 

Член 108 
Ако претседателот на советот односно судијата по-

единец најде дека за судење е надлежен друг првостепен 
суд, предметот, по правосилноста на решението за ненад-
лежност, ќе му го отстапи на тој суд. 
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Член 109 
(1) Ако при испитувањето на обвинителниот предлог 

претседателот на советот односно судијата поединец нај-
де дека заради разјаснување на работите е потребно да се 
спроведат одделни истражни дејствија или да се дополнат 
веќе спроведените истражни дејствија сам ќе ги спроведе 
тие дејствија. 

(2) Одредбите на чл. 96, 97, 101 и 102 на овој закон 
согласно важат и кога одделни истражни дејствија ги пре-
зема претседателот на советот односно судијата поеди-
нец. 

(3) За преземеното истражно дејствие претседателот 
на советот односно судијата поединец ќе го извести 
тужителот ако тој не присуствувал на тоа дејствие. 

Член 110 
(1) Претседателот на советот односно судијата по-

единец ќе го тфрли обвинителниот предлог со решение, 
ако најде дека делото кое е предмет на обвинението не е 
стопански престап, дека настапила застареност на гонење-
то или дека постојат други законски причини кои го ис-
клучуваат гонењето. Ако се спроведени истражни 
дејствија, претседателот на советот односно судијата пое-
динец ќе го отфрли обвинителниот предлог и ако најде де-
ка нема доволно докази за постоење на основано сомнева-
ње дека обвинетиот сторил стопански престап кој е пред-
мет на обвинението. 

(2) Решението за отфрлање на обвинителниот пред-
лог со кратко образложение се доставува до тужителот, до 
обвинетото правно лице и до обвинетото одговорно лице. 

Член 111 
(1) Ако претседателот на советот по претходното ис-

питување на обвинителниот предлог не најде дека треба 
да се постапи според чл. 108, 109 или 110 од овој закон, 
веднаш ќе закаже главен претрес. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член судијата поеди-
нец ќе одлучи дали веднаш ќе закаже главен претрес или 
решение за стопанскиот престап ќе донесе во скратена по-
стапка. 

Член 112 
(1) Претседателот на советот односно судијата по-

единец со решение ќе ја прекине постапката против обви-
нетото одговорно лице: 

1) ако обвинетото договорно лице на е достижно за 
државните органи; 

2) ако кај обвинетото одговорно лице настапило при-
времено душевно заболување или привремена душевна 
растроеност. 

(2) Пред да се прекине постапката, ќе се соберат сите 
докази за стопанскиот престап до кои може да се дојде. 

(3) Кога ќе престанат пречките што го предизвикале 
прекинувањето, ќе продолжи постапката против обвине-
тото одговорно лице. 

Г л а в а X I I I 

ГЛАВЕН ПРЕТРЕС И ПРЕСУДА 

Член ИЗ 
(1) Претседателот на советот односно судијата пое-

динец ги повикува на главниот претрес претставникот на 
обвинетото правно лице, обвинетото одговорно лице, ни-
вните бранители, тужителот, оштетениот и неговиот за-
конски застапник или полномошник, сведоците, вештаци-
те и толкувачот, а по потреба ги прибавува и предметите 
што треба да служат како доказ на главниот претрес. 

(2) На претставникот на обвинетото правно лице и на 
обвинетото одговорно лице во поканата им се назначува 
дека на главниот претрес можат да дојдат со докази за од-
брана или доказите навреме да му ги соопштат на судот, 
за да можат тие да се прибават за главниот претрес. Во по-
каната претставникот на обвинетото правно лице и обви-
нетото одговорно лице се предупредуваат дека главниот 
претрес ќе се одржи во нивно отсуство, ако за тоа постојат 
законски услови (член 116 став 2), и ќе се поучат дека има-

ат право да земат бранител, но дека поради недоаѓање на 
бранителот на главниот претрес или поради земање на 
бранител дури на главниот претрес, претресот не мора да 
се одложи. 

(3) До обвинетото правно лице и до обвинетото одго-
ворно лице, кон поканата, се доставува и препис од обви-
нителниот предлог. 

(4) Поканата за главниот претрес мора да се достави 
така што помеѓу доставувањето на поканата и денот на 
главниот претрес да остане доволно време за подготвува-
ње на одбраната, а најмалку три дена. 

Член 114 
(1) Главниот претрес се држи во седиштето на судот, 

во судската зграда. 
(2) Ако во одделни случаи просториите во судската 

зграда не се погодни за одржување на претресот, претседа-
телот на судот може да определи главниот претрес да се 
држи во друга зграда. 

(3) По одобрение од претседателот на судот, главни* 
от претрес може да се одржи во место надвор од седиште-
то на судот, ако е тоа во интерес на полесното спроведува-
ње на доказната постапка и ако тоа место е на подрачјето 
на судот надлежен за судење. 

Член 115 
(1) Главниот претрес пред судијата поединец може да 

се одржи во отсуство на јавниот обвинител. Во тој случај 
оштетениот има право на главниот претрес да го застапу-
ва обвинението во границите на обвинителниот предлог. 

(2) Ако на главниот претрес не дојде оштетениот ка-
ко тужител иако е уредно повикан, ниту неговиот полно-
мошник, судот со решение ќе ја запре постапката. 

Член 116 
(1) Ако претставникот на обвинетото правно лице и 

обвинетото одговорно лице се уредно повикани, а не 
дојдат на главниот претрес ниту го оправдаат своето изос-
танување, судот може да нареди да се доведат присилно. 
Ако доведувањето не би можело веднаш да се изврши, су-
дот ќе го одложи претресот и ќе нареди на идниот претрес 
да се доведат присилно. 

(2) Судот може да одлучи главниот претрес да се 
одржи во отсуство на обвинетото одговорно лице што 
уредно е повикано, ако тоа порано било испитано, а судот 
најде дека неговото присуство не е нужно. Под исти усло-
ви главниот претрес може да се одржи и во отсуство на 
уредно повиканиот претставник на обвинетото правно ли-
це. 

(3) Кога според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член по-
стојат услови за одлагање на главниот претрес, судот 
може да одлучи главниот претрес да се одржи ако, според 
доказите што се наоѓаат во списите, би требало да се доне-
се пресуда со која се одбива обвинението или обвинетиот 
се ослободува од обвинението. 

(4) Ако главниот претрес се држи во отсуство на об-
винетото одговорно лице или на претставникот на обвине-
тото правно лице, ќе се прочита поранешниот записник за 
неговото сослушување. 

Член 117 
Главниот претрес може да се одржи иако не дојде 

уредно повиканиот бранител на обвинетото правно лице 
односно на обвинетото одговорно лице. 

Член 118 
(1) Главниот претрес почнува со објавување на глав-

ната содржина на обвинителниот предлог. Потоа се сослу-
шува претставникот на обвинетото правно лице, а потоа 
се испитува обвинетото одговорно лице. На сослушување-
то на претставникот на обвинетото правно лице не може 
да присуствува обвинетото одговорно лице кое уште не е 
испитано. 

(2) Судот може да нареди претставникот на обвинето-
то правно лице и обвинетото одговорно лице да се соочат, 
ако нивните искази не се сложуваат во важните факти. 

(3) Судот може да одлучи, иако странките не се сог-
ласни, наместо непосредно сослушување на сведок или на 
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вештак кој не е присутен да се прочита записникот за него-
вото поранешно сослушување. Така судот ќе постапи и ко-
га сведокот или вештакот не бил повикан на главниот пре-
трес. 

(4) Одредбите на член 102 од овој закон согласно 
важат за постапката на главниот претрес. 

(5) По завршената доказна постапка, а по речта на 
тужителот и оштетениот, им се дава збор на бранителот 
на обвинетото правно лице и на претставникот на тоа ли-
це, а потоа на бранителот на обвинетото одговорно лице и 
на обвинетото одговорно лице. 

(6) По заклучувањето на главниот претрес, судот вед-
наш ќе ја изрече пресудата и ќе ја објави со суштествените 
причини. 

Член 119 
(1) Ако судијата поединец во текот на главниот пре-

трес најде дека фактите врз кои се заснова обвинението 
укажуваат на стопански престап за чие судење е надлежен 
совет, ќе формира совет и претресот ќе почне одново. 

(2) Ако главниот претрес бил одложен, а одлагањето 
траело подолго од еден месец, или ако одложениот главен 
претрес се држи пред изменет совет или пред друг судија 
поединец, советот односно судијата поединец, може да од-
лучи претресот да не почнува одново. Во таков случај пре-
тресот продолжува, а претседателот на советот односно 
судијата поединец накратко го изнесува текот на поранеш-
ниот претрес. 

Член 120 
Кога судот ќе најде дека треба да се одземе имотна 

корист од обвинетото правно лице (член 40), а постапката 
позначително би се одолжувала поради утврдување на 
нејзиниот износ, во пресудата ќе се донесе одлука за одзе-
мање на имотната корист, без назначување на износот, со 
тоа што за тој износ дополнително ќе одлучи со посебно 
решение. 

Член 121 
(1) Во пресудата со која обвинетите се огласуваат за 

одговорни судот ќе изрече: 
1) за кое дело обвинетото правно лице и обвинетото 

одговорно лице се огласуваат за одговорни, со наведување 
на фактите и на околностите што ги прават обележјата на 
стопанскиот престап; 

2) кои прописи за стопанскиот престап се применети; 
3) на коЈа казна се осудува обвинетото правно лице и 

обвинетото одговорно лице; 
4) одлука за ослободување од казната; 
5) одлука за условна осуда; 
6) одлука за заштитните мерки; 
7) одлука за одземање на имотната корист; 
8) одлука за трошоците на постапката и за имотно-

правното барање. 
(2) Во пресудата се назначува рокот во кој треба да се 

плати паричната казна. 

Член 122 
(1) Обвинетото одговорно лице може да се осуди да 

ги надомести само оние трошоци на постапката што ги 
предизвикало по своја вина. 

(2) Ако некој доказ е изведен исклучиво во корист на 
обвинетото одговорно лице, трошоците за изведувањето 
на доказите паѓаат врз товар на буцетските средства на су-
дот. 

Г л а в а X I V 

ПОСТАПКА ПО ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ 

1. Жалба против пресуда и решение 

Член 123 
(1) Против пресуда донесена во прв степен овластени-

те лица можат да изјават жалба во рок од осум дена од де-
нот на доставувањето на преписот на пресудата. 

(2) Навремено изјавената жалба на овластеното лице 
го одлага извршувањето на пресудата. 

(3) Ако со законот не е определено поинаку, жалба 
против решение се изјавува во рок од три дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Член 124 
(1) Жалба против пресуда или решение може да се из-

јави само писмено. 
(2) Жалба можат да изјават странките, бранителот, 

оштетениот и носителот на правото на располагање од-
носно сопственикот на одземениот предмет, односно ко-
рисникот на одземеното општествено средство. 

Член 125 
Јавниот обвинител може да изјави жалба не само на 

штета туку и во корист на обвинетото правно лице однос-
но на обвинетото одговорно лице. 

Член 126 
(1) Оштетениот може да изјави жалба само во поглед 

на одлуката на судот за трошоците на постапката. 
(2) Ако јавниот обвинител го презел гонењето од ош-

тетениот како тужител, оштетениот може да изјави жалба 
поради сите основи поради кои пресудата може да се по-
бива. 

(3) Ако јавниот обвинител не присуствувал на главни-
от претрес (член 115), оштетениот има право во својство 
на тужител да изјави жалба против пресудата, без оглед на 
тоа дали и јавниот обвинител изјавил жалба. 

Член 127 
Ако е изречена заштитна мерка одземање на предме-

ти со кои не располага обвинетото правно лице односно 
што не се сопственост на обвинетото одговорно лице 
(член 34 став 2), жалба може да изјави и лицето чијшто 
предмет е одземен. 

Член 128 
Бранителот може да изјави жалба и без посебно ов-

ластување од обвинетото правно лице односно од обвине-
тото одговорно лице, но не и против нивната волја. 

Член 129 
(1) Второстепениот суд одлучува за жалбата само на 

седница на советот. 
(2) Кога второстепениот суд решава за жалба против 

пресудата на првостепениот суд, странките ќе се известат 
за седницата на 'советот ако претседателот на советот или 
советот најде дека присуството на странките или на една 
од нив би било корисно за разјаснување на работата. 

Член 130 
Освен случајот предвиден во член 387 став 1 од Зако-

нот за кривичната постапка, второстепениот суд може да 
ја преиначи одлуката на првостепениот суд и ако најде де-
ка првостепениот суд погрешно ги оценил исправите или 
доказите што сам не ги извел, а одлуката на првостепени-
от суд е заснована врз тие докази. 

Член 131 
Тужителот може на седницата на советот во целост 

или делумно да се откаже од обвинението или да го изме-
ни обвинителниот предлог во корист на обвинетиот. Ако 
јавниот обвинител се откажал од обвинението во целост, 
претседателот на советот за тоа ќе го извести оштетениот 
од член 55 став 2 на овој закон и ќе го повика во рок од 
осум дена да се изјасни дали сака да го продолжи гонење-
то. 

Член 132 
Против одлуката на второстепениот суд не е дозволе-

на жалба. 
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1. Повторување на постапката 

Член 133 
Постапката довршена со правосилна пресуда однос-

но со правосилно решение за стопанскиот престап донесе-
но во скратена постапка, може да се повтори. 

Член 134 
Покрај случаите предвидени во член 404 од Законот 

за кривичната постапка, постапката може да се повтори и 
ако се утврди дека одговорното лице кое е осудено за сто-
пански престап за истото дејствие правосилно е осудено 
во кривична постапка (член 15). 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 135 
Против правосилна судска одлука со која е повреден 

овој закон или прописот за стопанскиот престап, како и 
против судската постапка што и претходела на правосил-
ната судска одлука, надлежниот јавен обвинител може да 
подигне барање за заштита на законитоста. 

Член 136 
(1) За барањето за заштита на законитоста решава су-

дот определен со републички односно со покраински за-
кон. . 

(2) Сојузниот суд решава за барањето за заштита на 
законитоста поради повреда на овој закон или на сојузни-
от пропис за стопанскиот престап, ако одлуката ја донел 
судот во републиката односно во автономната покраина 
надлежен за решавање во втор степен. 

(3) Судот од став 1 на овој член решава за барањето 
за заштита на законитоста и кога со одлуката на тој суд е 
повреден и сојузен и републички односно покраински за-
кон. Против пресудата на тој суд може, поради повреда на 
овој закон или на сојузниот пропис за стопанскиот пре-
стап, да се подигне барање за заштита на законитоста за 
кое решава Сојузниот суд. 

Член 137 
(1) Барањето за заштита на законитоста за кое реша-

ва Сојузниот суд, го подига сојузниот јавен обвинител. 
(2) Барањето за заштита на законитоста за кое реша-

ва суд во републиката односно во автономната покраина, 
го подига јавниот обвинител определен со републички од-
носно со покраински закон. 

(3) Ако надлежниот јавен обвинител во републиката 
односно во автономната покраина не подигнал барање за 
заштита на законитоста поради повреда на овој закон или 
на сојузниот пропис за стопанскиот престап затоа што на-
шол дека нема основа за тоа, тоа барање може да го по-
дигне сојузниот јавен обвинител пред Сојузниот суд. 

Член 138 
Барање за заштита на законитоста може да подигне 

јавниот обвинител во рок од шест месеци од денот кога на 
странките им е доставена одлуката против која е дозволе-
но подигање на барањето, односно во рок од шест месеци 
од денот кога на странката и е соопштена одлуката на ре-
публичкиот односно на покраинскиот јавен обвинител де-
ка не нашол основ за подигање на барање за заштита на 
законитоста (член 137). 

Член 139 
Сојузниот суд може да бара од судот надлежен за из-

вршување да го одложи извршувањето на одлуката однос-
но да го прекине веќе започнатото извршување до донесу-
вање на одлука за подигнатото барање. 

Г л а в а XV 

СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Член 140 
(1) Во постапката за стопански престапи за кои е над-

лежен судија поединец може, на предлог од тужителот, да 

се донесе решение за стопанскиот престап без определува-
ње главен претрес (скратена постапка). 

(2) Скратена постапка може да се спроведе само ако 
претставникот на обвинетото правно лице веќе е сослу-
шан, а обвинетото одговорно лице веќе е испитано. 

(3) Во скратената постапка може да се изрече парична 
казна, и тоа на обвинетото правно лице најмногу до 
300.000 динари, а на обвинетото одговорно лице најмногу 
до 300.000 динари. 

(4) Во скратената постапка не можат да се изречат за-
штитни мерки, освен заштитната мерка одземање на пред-
мет и мерката одземање на имотна корист. 

Член 141 
Во скратената постапка може да се одлучи и за имот-

ноправното барање, ако барањето не преминува 10.000 ди-
нари. 

Член 142 
(1) Против решението за стопански престап донесено 

во скратена постапка, овластените лица можат да изјават 
жалба во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
преписот на решението. 

(2) Во постапката по жалбата од став 1 на овој член се 
применуваат одредбите на чл. 123 до 132 од овој закон. 

(3) Ако второстепениот суд, одлучувајќи за жалбата, 
го укине решението за стопански престап донесено во 
скратена постапка, ќе определи да се спроведе редовна по-
стапка. 

Член 143 
Врз решението за стопанскиот престап донесено во 

скратена постапка согласно се применуваат одредбите на 
овој закон и на Законот за кривичната постапка што се од-
несуваат на пресудата. 

Г л а в а X V I 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

1. Постапка за одземање на имотна корист 

Член 144 
(1) Ако пред или по поведувањето на постапката за 

стопанскиот престап обиненетото правно лице престана-
ло да постои, постапката, на барање од јавниот обвини-
тел, ќе се спроведе против она правно лице врз кое преми-
нале обврските од правното лице што престанало да по-
стои, и тоа само во поглед на одземањето на имотната 
корист што е постигната со извршувањето на стопанскиот 
престап. 

(2) Одземање на имотна корист може да се изрече са-
мо во височина на имотот што е преземен од обвинетото 
правно лице што престанало да постои. 

(3) За водење на постапката во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член е надлежен судот кој би бил месно надлежен за 
водење на постапката поради стопанскиот престап против 
правното лице што престанало да постои. 

2. Постапка за надомест на штета поради неоправдана осу-
да 

Член 145 
Правното лице или одговорното лице кое во постап-

ката по стопанскиот престап неоправдано е осудено има 
право на надомест на штета. 

Член 146 
Во постапката за надомест на штета поради неоправ-

дана осуда согласно ќе се применуваат одредбите на чл. 
541 до 549 од Законот за кривичната постапка. 

3. Постапка за бришење на осудата, за престанување на за-
штитната мерка или на правната последица од осудата 

Член 147 
(1) Решение за бришење на осудата или решение за 

бришење на условната осуда (член 47) донесува, на барање 
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од осуденото лице, првостепениот суд што ја води евиден-
цијата (член 46). 

(2) Пред донесувањето на решението за бришење на 
осудата ќе се извршат потребните проверувања, а особено 
ќе се соберат податоци за тоа дали против осуденото од-
говорно лице е во тек постапка за нов стопански престап 
сторен пред истекот на рокот предвиден за бришење на 
осудата. 

Член 148 
Во уверението што се издава врз основа на евиденци-

јата не смее да се внесува бришана осуда. 

Член 149 
(1) Молба за престанување на заштитна мерка забра-

на на вршење на определена должност или на правната 
последица од осудата, осуденото одговорно лице поднесу-
ва до првостепениот суд што ја изрекол заштитната мерка 
односно што ја изрекол осудата поради која настапила 
правната последица од осудата. 

(2) По спроведувањето на потребните извиди за окол-
ностите важни за одлучување, судот од став 1 на овој член 
донесува одлука во совет составен од тројца судии. 

(3) Против одлуката на првостепениот суд молителот 
и јавниот обвинител што постапува пред тој суд можат да 
изјават жалба до второстепениот суд. 

Член 150 
Ако молбата биде одбиена, нова молба не може да се 

поднесе пред истекот на две години од денот на правосил-
носта на решението за одбивање на поранешната молба. 

4. Должност за известување за осудувачката одлука 

Член 151 
(1) За правосилна одлука со која на правно лице му е 

изречена парична казна за стопански престап, индивиду-
алниот работоводен орган односно претседателот на ко-
легијалниот работоводен орган или нему соодветно одго-
ворно лице на осуденото правно лице е должен да го из-
вести на погоден начин работничкиот совет или друг ор-
ган на управување на тоа правно лице, во рок од осум 
дена од денот кога е доставена одлуката до правното ли-
це. 

(2) Ако работничкиот совет односно друг орган на 
управување во рокот од став 1 на овој член не биде извес-
тен, ќе се казни за прекршок одговорното лице во правно-
то лице со парична казна до 20.000 динари. 

Г л а в а X V I I 

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 152 
(1) Одлуките стануваат правосилни кога повеќе не 

можат да се побиваат со жалба или ако жалба не е дозво-
лена. 

(2) Правосилната одлука се извршува кога е изврше-
но нејзиното доставување и кога за извршувањето не по-
стојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или стран-
ките се одрекле или се откажале од жалбата, одлуката е 
извршна со истекот на рокот за жалба односно од денот 
на одрекувањето или откажувањето од изјавената жалба. 

Член 153 
Ако против првостепена одлука со која е изречена па-

рична казна или заштитна мерка е изјавена жалба, не 
може да се пристапи кон извршување на одлуката пред да 
му биде на обвинетиот доставена второстепената одлука. 

Член 154 
Одлуката со која правосилно е изречена парична каз-

на или е одлучено за надомест на трошоците на постапка-
та се извршува кога ќе истече во одлуката предвидениот 
рок за плаќање на казната, односно на трошоците на по-
стапката. Овој рок се смета од денот кога на осудениот му 
е доставена одлуката по жалбата, односно од денот кога 
станала правосилна одлуката на првостепениот суд за ко-
ја второстепениот суд не одлучувал по повод жалбата. 

Член 155 
Ако судот што ја донел одлуката во прв степен не е 

надлежен за нејзино извршување, ќе достави заверен пре-
пис на одлуката со потврда за извршноста до органот над-
лежен за извршување, кој без одлагање ќе пристапи кон из-
вршување. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 156 
Паричните казни и заштитните мерки предвидени во 

прописите донесени до 1 јули 1977 година, како ден на вле-
гувањето во сила на Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) не можат да се изреку-
ваат над најголемата мера определена во овој закон. 

Член 157 
(1) Ако обвинителен предлог е поднесен пред 1 јули 

1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот 
за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/77) натомошната постапка ќе се спроведе според дото-
гашните прописи. 

(2) Ако повисокиот суд по 1 јули 1977 година, како 
ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските пре-
стапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) ја укине одлука-
та на првостепениот суд и предметот го врати на повтор-
но судење, новиот претрес и целата натамошна постапка 
ќе се спроведат според Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77). 

Член 158 
Одредбите на чл. 126 и 127 од овој закон ќе се приме-

нуваат и кога обвинителен предлог е поднесен пред 1 јули 
1977 година, како ден на влегувањето во сила на Законот 
за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/77), ако првостепената судска одлука е донесена по 1 ју-
ли 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Зако-
нот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77). 

Член 159 
Во постапката за стопанските престапи согласно ќе 

се применуваат прописите за надомест на трошоците во 
кривичната постапка. 

Член 160 
Законите и другите прописи со кои се предвидени 

стопанските престапи ќе се усогласат со одредбите на За-
конот за измени и дополненија на Законот за стопанските 
престапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85) во рок од 
една година од денот на неговото влегување во сила. 

Член 161 
На 1 јули 1977 година, како ден на влегувањето во си-

ла на Законот за стопанските престапи („Службени лист 
на СФРЈ", бр. 4/77) престанува да важи Законот за стопан-
ските престапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/66,42/69 
и 6/73). 

I 
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152. 
Врз основа на член 53 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат 
сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85), 
Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 октомври 1985 
година го утврди пречистениот текст на Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи. 

Пречистениот текст на Законот за прекршоците со 
кои се повредуваат сојузните прописи ги опфаќа: Законот 
за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Законот за дополне-
нија на Законот за прекршоците со кои се повредуваат со-
јузните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/82) и За-
конот за измени и дополненија на Законот за прекршоци-
те со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/85) во кои е означен денот на влегу-
вањето во сила на тие закони, како и Исправката на Зако-
нот за прекршоците со кои се повредуваат сојуните пропи-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77). 

АС бр. 327 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната ко-
мисија на Сојузниот собор 

на Собранието на СФРЈ, 
Јанез Лукач, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СО-

ЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

(Пречистен текст) 

Дел први 

ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат општите услови на одго-

ворност и санкциите што се пропишуваат за прекршоците 
определени во сојузните прописи и се уредува прекршоч-
ната постапка што ја водат сојузните органи. 

Одредбите на овој закон за одговорноста и казнува-
њето за прекршоците (чл. 2 до 51) ги применуваат и орга-
ните во републиките и автономните покраини кога одлу-
чуваат за прекршоци со кои се повредуваат сојузните про-
писи. 

Член 2 
Прекршоците определени во сојузните прописи (во 

натамошниот текст: прекршоци) се повреди на јавниот 
поредок утврден со сојузен закон и со друг сојузен пропис 
за кои се предвидуваат прекршочни казни и заштитни 
мерки. 

Член 3 
За прекршок не се одговара ако пред да е сторен не 

бил предвиден со сојузен пропис како прекршок, ниту 
може да се изрече казна или друга санкција што не била 
однапред пропишана. 

Ако по сторениот прекршок е изменет сојузниот про-
пис за прекршокот, ќе се примени прописот што е поблаг 
за сторителот. 

Член 4 
Прекршоците можат да се пропишуваат со сојузен за-

кон, со уредба или со одлука на Сојузниот извршен совет, 
како и со правилник или со наредба на колегијален сојузен 

орган на управата и на функционер кој раководи со соју-
зен орган на управата односно со сојузна организација, 
ако со сојузен закон се овластени да пропишуваат пре-
кршоци и во границите на овластувањата определени со 
тој закон. 

Член 5 
За прекршок предвиден со сојузен пропис ќе се казни 

ако е сторен на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија или ако е сторен на домашен 
брод или воздухоплов додека се наоѓа надвор од терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Територијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија се определува во смисла на член 113 став 
1 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

За прекршок сторен во странство ќе се казни само ако 
е тоа определено со сојузен закон или со пропис на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Во случајот од став 1 на овој член, под услов на заем-
ност, гонење за прекршок може да се отстапи на странска 
држава во која сторителот на прекршокот кој е странски 
државјанин има живеалиште. 

Член 6 
Прекршокот може да биде извршен со сторување или 

несторување. 
Прекршокот е извршен со несторување кога сторите-

лот го пропуштил сторувањето што бил должен да го из-
врши. 

Член 7 
Прекршокот е извршен во време кога сторителот ра-

ботел или бил должен да работи, без оглед кога настапила 
последицата. 

Член 8 
Прекршокот е извршен како во местото каде што ра-

ботел сторителот или бил должен да работи така и во мес-
тото во кое настапила последицата, ако со прописот за 
прекршокот не е определено поинаку. 

Г л а в а I I 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 9 
Не е одговорен за прекршок сторител кој во време на 

извршувањето на прекршокот не може да го сфати значе-
њето на своето дејствие (сторување или несторување) или 
не можел да управува со своите постапки, поради трајна 
или привремена душевна болест, привремена душевна 
растроеност или заостанат душевен развој. 

Околноста дека прекршокот е сторен под влијание на 
алкохол или опојни дроги не ја исклучува одговорноста 
на сторителот. 

Член 10 
За одговорноста е доволна небрежноста на сторите-

лот, ако со прописот за прекршокот не е определено дека 
сторителот ќе се казни само ако прекршокот е сторен со 
умисла. 

Одредбите на Кривичниот закон на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за умисла и не-
брежност сообразно се применуваат и за прекршоците. 

Член 11 
Не е одговорен тој што ќе стори прекршок под влија-

ние на сила, закана или принуда, или кој во време на из-
вршувањето на прекршокот погрешно сфатил дека посто-
јат околности според кои, да постоеле, неговото дејствие 
би било дозволено. 

Член 12 
Непознавањето на прописот со кој се предвидува пре-

кршок не извинува. 
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Член 13 
Не е прекршок она дејствие што е сторено во нужна 

одбрана. 
Нужна е онаа одбрана што е неопходно потребна сто-

рителот да одбие од себе си или од друг истовремен про-
тивправен напад. 

Член 14 
Не е прекршок она дејствие што е сторено во крајна 

нужда. 
Крајна нужда постои ако дејствието е сторено за сто-

рителот да отстрани од себе си или до друг истовремена 
нескриена опасност што на друг начин не можела да се от-
страни и ако притоа стореното зло не е поголемо од она 
што се заканувало. 

Член 15 
Ако сторителот ги пречекорил границите на нужната 

одбрана односно крајната нужда може поблаго да се каз-
ни, а ако тоа пречекорување е сторено под особено олесну-
вачки околности нема да одговара за прекршок. 

Член 16 
Тој што со умисла ќе поттикне друг или ќе му помог-

не да стори прекршок ќе се казни како самиот да го сто-
рил. 

Со оглед на природата на прекршокот, како и на на-
чинот и околностите под кои е извршено поттикнувањето 
или помагањето и степенот на одговорноста на поттикну-
вачот и помагачот, поттикнувачот и помагачот можат да 
се казнат поблаго. 

Ако поттикнувањето или помагањето е извршено под 
особено олеснувачки околности или ако до извршување на 
прекршок не дошло, поттикнувачот и помагачот нема да 
одговараат за прекршокот. 

Член 17 
За обид на прекршок сторителот е одговорен само 

ако тоа е Предвидено со сојузен закон. 

Член 18 
Правното лице, и одговорното лице во правното ли-

це можат да бидат одговорни за прекршок само ако тоа е 
предвидено со пропис за прекршокот. 

Општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни, другите државни органи, органите на општествената 
заедница и месните заедници не можат да бидат одговор-
ни за прекршок. 

Со сојузен закон може да се пропише дека за пре-
кршок одговара одговорното лице во органот на општес-
твено-политичката заедница, во друг државен орган или 
во месната заедница. 

Член 19 
Правното лице е одговорно за прекршок ако до из-

вршување на прекршокот дошло со дејствие или со про-
пуштање на должен надзор од страна на органот на упра-
вување или на одговорното лице или со дејствие на друго 
лице што било овластено да постапува од името на прав-
ното лице. 

Член 20 
Правното лице што се наоѓа под стечај е одговорно 

за прекршок, без оглед на тоа дали прекршокот е сторен 
пред отворањето или во текот на стечајната постапка, но 
не може да му се изрече казна, туку само заштитна мерка 
одземање на предметите и одземање на имотната корист. 

Член 21 
Одговорност на одговорното лице постои ако до из-

вршување на прекршок дошло со негово дејствие или со 
негово пропуштање на должен надзор. 

За одговорно лице, во смисла на овој закон, се смета 
лицето на кое во основната организација на здружен труд, 
во друга организација или заедница, или во друго правно 
лице му се доверени определени работи што се однесуваат 

на управувањето, работењето или процесот на работата, 
како и лицето кое во органот на општествено-политичка-
та заедница или во друг државен орган или во месна заед-
ница врши определени должности. 

Член 22 
Одговорноста на одговорното лице за прекршок не 

престанува затоа што му престанал работниот однос во 
правното лице или во органот на општествено-политичка-
та заедница или во друг државен орган или во месна заед-
ница ниту затоа што настанала неможност за казнување 
на правното лице поради неговото престанување. 

Член 23 
Одговорност на одговорното лице за прекршокот не 

постои ако тоа постапувало врз основа на наредба од дру-
го одговорно лице или од орган на управување и ако ги 
презело сите дејствија што врз основа на закон, друг про-
пис или општ акт било должно да ги преземе за да го спре-
чи извршувањето на прекршокот. 

Член 24 
Ако во сојузниот пропис со кој е предвиден прекршок 

не е определено поинаку, странско правно лице и странско 
одговорно лице ќе се казни за прекршок ако прекршокот е 
сторен на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и ако странското правно лице има 
претставништво во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 25 
Лицето што во кривичната постапка или во постап-

ката за стопански престапи правосилно е огласено за ви-
новно за дело кое има и обележја на прекршок, нема да се 
казни за прекршок. 

Г л а в а I I I 

КАЗНИ, ЗАШТИТНИ МЕРКИ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
ИМОТНА КОРИСТ 

1. Казни 

Член 26 
За прекршок може да се пропишува парична казна 

или казна затвор. 
За прекршок може алтернативно да се пропише и па-

рична казна и казна затвор. За прекршок сторен од мате-
ријална заинтересираност можат да се пропишат обете 
казни кои се изрекуваат заедно или се изрекува само една 
од тие казни. 

За прекршоци на правни лица и на одговорни лица, 
како и за прекршоци за кои постапка водат сојузните орга-
ни, може да се пропише само парична казна. 

Под условите предвидени со овој закон, на сторите-
лот на прекршок наместо казна затвор или парична казна 
може да му се изрече укор. 

Член 27 
Казната затвор може да се пропише само со закон. 
Казната затвор не може да се пропише во траење по-

кусо од еден ден ниту подолго од триесет дена. 
За потешки прекршоци со кои се загрозува животот 

или здравјето на луѓето или поради кои можат да наста-
нат други потешки последици, може да се пропише казна 
затвор до шеесет дена. 

Казната затвор се изрекува на полни денови. 

Член 28 
Парична казна може да се пропише во износ од 250 

до 50.000 динари. 
За прекршоци на правни лица, како и за прекршоци 

на поединци што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани (во натамошниот 
текст: поединец во вршење на самостојна дејност), со соју-
зен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет може 
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да се пропише парична казна и над 50.000 динари но нај-
многу до 500.000 динари, а со правилник и наредба од ко-
легијален сојузен орган на управата и од функционер кој 
раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна 
организација - најмногу до 100.000 динари. 

Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен 
совет може за прекршоците што претставуваат потешка 
повреда на сојузните прописи да се пропише за правни ли-
ца, како и за поединци во вршење на самостојна дејност, 
парична казна и до 1,000.000 динари, а за одговорното ли-
це и за други поединци - до 200.000 динари. 

За прекршоците од став 3 на овој член во сразмер со 
височината на причинетата штета или неизвршената об-
врска може да се пропише парична казна, најмногу до два-
есеткратен износ на причинетата штета, на неизвршената 
обврска или вредноста на стоките или друга работа што е 
предмет на прекршокот. 

Паричната казна што се наплатува на самото место 
може со сојузен пропис да се утврди во фиксен износ, и 
тоа: за правно лице и за поединец во вршење на самостој-
на дејност до 10.000 динари, а за одговорно лице и друг 
поединец - до 5.000 динари. 

Член 29 
Во решението за прекршокот се определува рокот за 

плаќање на парична казна, кој не може да биде покус од 
петнаесет дена ниту подолг од три месеци од денот на 
правосилноста на решението. 

Во оправдани случаи органот што го донел решение-
то за прекршок во прв степен може да дозволи паричната 
казна да се исплати во отплати. Во тој случај тој орган ќе 
го определи начинот на исплатување и рокот на исплата-
та, кој не може да биде подолг од шест месеци, ако со соју-
зен закон не е определено поинаку. 

Член 30 
Ако казнетиот во определен рок не ја плати парична-

та казна што ја изрекол сојузниот орган, казната ќе се на-
плати по присилен пат. 

Ако паричната казна не може присилно да се наплати 
ќе се замени со казна затвор. За замена на паричната казна 
во казна затвор ќе се донесе посебно решение. 

Паричната казна не може да се замени во казна за-
твор на одговорно лице, како ни на помлад офицер, офи-
цер или воен службеник во активна служба на Југословен-
ската народна армија (активно воено лице). 

Член 31 
При заменување на паричната казна во казна затвор 

се сметаат секои започнати 500 динари во еден ден затвор, 
но така што казната затвор да не може да биде подолга од 
30 дена. 

Ако, покрај паричната казна, е изречена и казна за-
твор, затворот со кој се заменува паричната казна и изре-
чената казна затвор не можат вкупно да траат подолго од 
шеесет дена. 

Ако е изречена парична казна за прекршок за кој по-
крај таа казна алтернативно е пропишана и казна затвор, 
во случај на замена на паричната казна во казна затвор, 
казната затвор не смее да ја прејде најголемата мера на 
казната затвор пропишана за тој прекршок. 

Ако е наплатен еден дел од паричната казна, остато-
кот сразмерно ќе се замени со казна затвор со ограничува-
њата предвидени во ст. 1 до 3 на овој член. 

Извршувањето на казната затвор со која е заменета 
паричната казна ќе се прекине ако казнетиот го плати ос-
татокот на паричната казна. 

Член 32 
Ако паричната казна за прекршок ја изрекол орган во 

републиката односно во автономната покраина, а казнети-
от не ја плати паричната казна во определениот рок, се 
применуваат одредбите на републичките односно покра-
инските прописи за присилна наплата или за замена на па-
ричната казна во казна затвор. 

Член 33 
Износите на наплатените парични казни за прекршо-

ци според кои постапката ја водат сојузните органи се вне-
суваат во буџетот ика федерацијата. 

Член 34 
Казната за прекршок се одмерува во границите опре-

делени со пропис во кој е предвиден прекршокот, земајќи 
ги предвид сите околности што влијаат казната да биде 
поголема или помала (отежнувачки и олеснувачки окол-
ности), а особено тежината на сторениот прекршок, окол-
ностите под кои е сторен прекршокот, степенот на одго-
ворноста, личните прилики на сторителот и неговото од-
несување по сторениот прекршок. 

При одмерување на паричната казна ќе се земе пред-
вид и имотната состојба на сторителот односно економ-
ската состојба на правното лице. 

Ако со сојузен закон не е предвидено поинаку, како 
отежнувачка околност за прекршокот не може да се земе 
казната ниту заштитната мерка порано изречена за пре-
кршок, ако од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот поминале повеќе од две години. 

Член 35 
Ако паричната казна и казната затвор се алтернатив-

но пропишани, казната затвор ќе се изрече за прекршок со 
кој се предизвикани потешки последици или за прекршок 
кој укажува на поголем степен на одговорноста на стори-
телот. 

Член 36 
Ако при одмерувањето на казната се утврди дека пре-

кршокот не е од потешка природа, а постојат олеснувачки 
околности што укажуваат дека и со поблага казна ќе се по-
стигне целта на казнувањето, пропишаната казна може да 
се ублажи на еден од следните начини: 

1) ќе се изрече казна под најмалата мера на казна што 
е пропишана за тој прекршок, но не под најмалата закон-
ска мера на тој вид казна; 

2) наместо пропишаната казна затвор ќе се изрече па-
рична казна; 

3) наместо пропишаната казна затвор и парична каз-
на ќе се изрече само една од тие казни. 

Член 37 
Ако постојат, околности што во значителна мера ја 

намалуваат одговорноста на сторителот, така што може 
да се очекува дека во иднина ќе избегнува вршење на пре-
кршок и без изрекување на пропишаната казна, наместо 
казна може да се изрече укор. 

Укор може да се изрече и ако прекршокот се состои 
во неисполнување на пропишана обрска или со прекршо-
кот е нанесена штета, а сторителот пред донесувањето на 
решението за прекршокот Ја исполнил пропишаната об-
врска, односно ја отстранил или надоместил нанесената 
штета. 

Член 38 
Нема да се казни сторителот на прекршок ако пре-

кршокот според околности под кои е сторен е од мало зна-
чење и ако не предизвикал последици или последиците се 
незначителни. 

Нема да се казни за прекршок правно лице ако пре-
кршокот го открил и го пријавил органот на самоуправна-
та работничка контрола или друг орган на тоа правно ли-
це, или работниците во тоа правно лице. 

Член 39 
Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе деј-

ствија сторил повеќе прекршоци по кои не е донесено ре-
шение за прекршокот, а постапката се води пред истиот 
орган, ќе се утврди претходно казна за секој прекршок и 
ќе се изречат сите утврдени казни, а ако казните се од ист 
вид ќе се изрече една вкупна казна што е еднаква на зби-
рот на одделни утврдени казни, со тоа што вкупната казна 
затвор да не може да прејде шеесет дена, а вкупната па-
рична казна не може да биде поголема од двојниот износ 
на најголемата мера на парична казна. 

Ако за еден од повеќе прекршоци е утврдена парична 
казна врз основа на член 27 став 4 од овој закон, за тој из-
нос ќе се зголеми вкупната парична казна која за другите 
прекршоци е утврдена според став 1 од овој член. 

1 
* 
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Ако во случајот од став 1 на овој член за повеќе пре-
кршоци е изречена казна затвор над триесет дена и парич-
на казна, казната затвор со која се заменува паричната 
казна не може, заедно со изречената казна затвор, да пре-
јде деведесет дена. 

Член 40 
Казната затвор не може да се изрече на бремена жена 

по наполнети три месеци бременост ниту на мајка додека 
детето не ќе наполни една година, а ако детето е родено 
мртво - додека не ќе поминат шест месеци од денот на по-
раѓањето. 

2. Заштитни мерки 
Член 41 

Со сојузен закон можат кон казната за прекршок да 
се пропишат следните заштитни мерки: 

П одземање на предмети; 
2) забрана на вршење самостојна дејност; 
3) забрана на управување со моторно возило; 
4) оддалечување на странец од територијата на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија. 
Заштитните мерки од точ. 1 и 4 став 1 на овој член 

можат, под условите предвидени со овој закон, да се изре-
чат и кога не се пропишани за прекршок. 

Заштитни мерки можат да се изречат и ако казна за 
прекршок не е изречена, само ако таква можност е предви-
дена во сојузен закон. 

Со сојузен закон можат да се предвидат и други за-
штитни мерки ако тоа го бара посебната природа на пре-
кршокот, но тие можат да се изрекуваат само кон казната 
за прекршоци. 

Член 42 
Предметите што се употребени или биле наменети за 

извршување на прекршок или што настанале со извршува-
ње на прекршокот можат да се одземат ако се соспстве-
ност на сторителот на прекршокот, односно ако со нив 
располага правното лице - сторител на прекршокот. 

Предметите од став 1 на овој член можат да се одзе-
мат и кога не се сопственост на сторителот на прекршо-
кот или со нив не располага правното лице - сторител на 
прекршокот ако тоа го бараат интересите на општата без-
бедност, чувањето на животот и здравјето на луѓето, си-
гурноста на стоковниот промет или причините на јавниот 
морал, како и во други случаи предвидени со закон. Со 
одземање на предметите не се гиба во правото на трети 
лица на надомест на штета од сторителот. 

Органот што го донел решението за прекршокот оп-
ределува дали одземените предмети ќе се уништат, прода-
дат или ќе му се предадат на заинтересираниот орган од-
носно организација. 

Парите добиени со продажба на предмет што е соп-
ственост на сторителот на прекршокот, односно со про-
дажба на предмет со кој располага правното лице - стори-
тел на прекршокот, а е одземен според решението на соју-
зен орган, се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Ако се продадени предмети што не се сопственост на 
сторителот на прекршокот или со нив не располага прав-
ното лице - сторителот на прекршокот, парите му се пре-
даваат на лицето чија сопственост се тие предмети однос-
но на правното лице кое располага со тие предмети. Ако 
тоа лице е непознато и не се јави ниту за една година од 
денот на продажбата, парите добиени од продажбата на 
такви предмети се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 43 
Забраната на вршење самостојна дејност се состои во 

привремена забрана на сторителот на прекршокот да 
врши занаетчиска или друга дејност за која се издава до-
звола од надлежниот орган. 

Ако со сојузниот закон со кој се определува прекршо-
кот посебно не се пропишани условите за изрекување на 
мерката од став 1 на овој член, таа мерка може да му се из-
рече на сторителот на прекршокот чие натамошно зани-
мавање со самостојна дејност би било опасно за животот 
или здравјето на луѓето или кој ја злоупотребил само-
стојната дејност за извршување на прекршокот. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се 
изрече во траење од три месеци до една година. Времето 
на траењето на изречената мерка тече од денот на право-
силноста на решението за прекршокот. Времето поминато 
на издржување на казна затвор не се засметува во времето 
на траењето на изречената мерка. 

Член 44 
Забраната на управување со моторно возило се со-

стои од забрана на управување со моторно возило од оп-
ределен вид или категорија. 

Ако со сојузниот закон со кој се пропишува прекршо-
кот не се пропишани услови за изрекнузање на мерката од 
став 1 на овој член, таа мерка може да му се изрече на сто-
рителот на прекршокот што сторил потешка повреда на 
прописите за безбедноста на сообраќајот или чие пора-
нешно кршење на тие прописи покажува дека е опасно 
сторителот на прекршокот да управува со моторно вози-
ло од определен вид или категорија. При одлучувањето 
дали ќе му се изрече оваа мерка, ќе се земе предвид и тоа 
дали сторителот е возач на моторно возило по занимање. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се 
изрече во траење од триесет дена до една година. Ако со 
СОЈУЗНИОТ закон со кој се пропишува прекршокот не е по-
инаку определено, времето на траењето на изречената 
мерка тече од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. Времето поминато во затвор не се засметува 
во времето на траењето на изречената мерка. 

Член 45 
Оддалечувањето на странец од територијата на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија може да 
му се изрече на странец што е казнет за прекршок поради 
кој е непожелен неговиот натамошен престој во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се 
пропише во траење од шест месеци до три години. Време-
то на траењето на изречената мерка тече од денот на пра-
восилноста на решението за прекршок. Времето поминато 
на издржување на казната затвор не се засметува во време-
то на траењето на изречената мерка. 

3..Одземање на имотна корист прибавена со извршување 
на прекршок 

Член 46 
Никој не може да ја задржи имотната корист приба-

вена со прекршок. 
Имотната корист ќе се одземе со решението за пре-

кршок со кое е утврдено извршувањето на прекршокот. 
Имотната корист одземена со решение на сојузниот орган 
се внесува во буџетот на федерацијата. 

Во поглед на начинот на одземање на имотната ко-
рист и заштита на оштетеното лице, сообразно ќе се при-
менуваат соодветните одредби од Киривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Г л а в а IV 

ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 47 
Прекршочна постапка не може да се преземе ако по-

мине една година од денот кога е сторен прекршокот. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со 

сојузен закон може да се пропише подолг рок на застаре-
ност на гонењето за царински, девизни и надворешно-
трговски прекршоци и за прекршоците против безбеднос-
та на воздушниот сообраќај. 

Рокот од став 2 на овој член не може да биде подолг 
од три години. 

Член 48 
Изречената казна и заштитна мерка не можат да се 

извршат ако од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот поминала една година. 
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Член 49 
Застарувањето на гонењето и застарувањето на из-

вршувањето на казната односно на заштитната мерка за 
прекршок не тече за времето за кое гонење односно из-
вршување не може да се преземе според сојузен закон. 

Застарувањето се прекинува со секое дејствие на над-
лежниот орган што се презема заради гонење на сторите-
лот на прекршокот или заради извршување на казната од-
носно на заштитната мерка. 

Со секој прекин застарувањето почнува одново да те-
че, но застареноста во секој случај настанува кога ќе изми-
не двапати онолку време колку што според законот се ба-
ра за застареноста на гонењето или извршувањето на каз-
ната односно на заштитната мерка. 

Г л а в а V 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДГОВОРНОСТА И ЗА КАЗ-
НУВАЊЕТО НА МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 50 
За прекршок не е одговорен малолетник што во вре-

мето на извршувањето на прекршокот не наполнил чети-
ринаесет години (дете). 

На малолетник што во времето на извршувањето на 
прекршокот наполнил четиринаесет години, а не напол-
нил шеснаесет години (помлад малолетник) може да му се 
изрече само мерка од воспитен карактер. 

На малолетник што во времето на извршувањео на 
прекршокот наполнил шеснаесет години, а не наполнил 
осмунаесет години (постар малолетник) му се изрекува, по 
правило, мерка од воспитен карактер, а само по ислучок 
може да му се изрече казна. 

Во поглед на видот на мерката од воспитен карактер, 
казната и заштитната мерка, како и условите за нивно из-
рекување, се применуваат соодветните прописи за пре-
кршоците што важат на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина на која е седиштето на 
органот надлежен за водење на прекршочната постапка. 
Во случај на изрекување на казната затвор на, постар ма-
лолетник, таа казна не може да биде подолга од 15 дена, 
ниту паричната казна може да се замени со затвор во по-
долго траење. 

Член 51 
Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот изврше-

ни совет може да се определи дека родителот, посвоите-
лот односно старателот на малолетникот што сторил пре-
кршок ќе се казни ако сторениот прекршок е последица од 
нивно пропуштање на должните грижи за малолетникот, а 
се во можност да вршат таков надзор. 

Дел втори 

ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

Г л а в а VI 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Одребите од овој закон за прекршочната постапка ги 

применуваат сојузните органи кога водат прекршочна по-
стапка. 

Член 53 
Органот што води прекршочна постапка е должен ви-

стинито и наполно да ги утврди фактите што се од 
важност за донесување на решението. Тој е должен со ед-
наква грижливост да ги испита како околностите што го 
товарат обвинетиот така и околностите што му одат во 
корист. 

Член 54 
Пред донесувањето на решение за прекршок, на обви-

нетиот му се дава можност да се изјасни за она што му се 

става на товар (член 107), освен ако се донесува решение 
за прекршок по скратена постапка. 

Ако уредно повиканиот обвинет не дојде на сослушу-
вање и не го оправда изостанокот, а неговото сослушува-
ње не е нужно за утврдување на фактичната состојба на ра-
ботите, решение за прекршок може да се донесе и без со-
слушување на обвинетиот. 

Член 55 
Против правното лице и одговорното лице во прав-

ното лице се спроведува единствена прекршочна постап-
ка, освен ако постојат законски причини да се води по-
стапка само против едно од нив. 

Член 56 
Во прекршочната постапка органот што ја води по-

стапката е должен совесно да го оцени секој доказ поеди-
нечно и во врска со другите докази и врз основа на таква 
оцена да изведе заклучок дали некој факт е докажан. 

Член 57 
Органот што ја води прекршочната постапка ќе се 

грижи незнаењето и неукоста на обвинетиот и на другите 
лица што учествуваат во постапката да не бидат на штета 
на правата што според законот им припаѓаат во постапка-
та. 

Член 58 
Органот што ја води прекшочната постапка е должен 

да настојува постапката да ја спроведе без одолжување и 
да ја оневозможи секоја злоупотреба на правата што им 
припаѓаат на лицата кои учествуваат во постапката. 

Член 59 
Прекршочната постапка се води на јазикот што е во 

службена употреба во подрачниот орган односно во под-
рачната организациона единица на сојузниот орган. 

Обвинетиот, сведоците и другите лица што учеству-
ваат во постапката имаат право при изведувањето на од-
делни дејствија во прекршочната постапка или на усниот 
претрес да го употребуваат својот јазик. Ако прекршочна-
та постапка односно усниот претрес не се води на јазикот 
на тоа лице, ќе се обезбеди усно преведување на она што 
тоа, односно другите го изнесуваат, како и исправите и 
другиот писмен доказен материјал. 

За правото на преведување ќе се поучи лицето од став 
2 на овој член, кое може да се одрече од тоа право ако го 
знае јазикот на кој се води постапката. Во записникот ќе се 
забележи дека е дадена поука и изјава на учесникот. 

Преведувањето го врши толкувач определен од орга-
нот што ја води постапката. 

Член 60 
Сите државни органи се должни да му укажуваат 

правна помош на сојузниот орган што ја води прекршоч-
ната постапка. 

Член 61 
Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе се из-

рекува казна за прекршок против лицата што уживаат 
дипломатски имунитет. 

Член 62 
Ако применувањето на прописите за прекршок зави-

си од претходното решение на некое правно прашање за 
чие решение е надлежен друг орган, органот што ја води 
прекршочната постапка може сам да го реши тоа праша-
ње, а може да го одложи донесувањето на решението ако 
по тоа прашање веќе се води постапка пред друг орган. Ре-
шението на претходното прашање во прекршочната по-
стапка име ДЕЈСТВО само за предметот за КОЈ се решавало 
во таа постапка. 

По прашањето за постоење на кривично дело и кри-
вична одговорност на сторителот, органот што ја води 
прекршочната постапка е врзан со правосилната пресуда 
на кривичниот суд со која обвинетиот е огласен за виновен 
за кривично дело. 

4 
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Г л а в а V I I 

ОРГАНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРЕКРШОЧНАТА 
ПОСТАПКА 

1. Надлежност 

Член 63 
За водење на прекршочната постапка во прв степен се 

надлежни сојузните органи на управата определени со со-
јузен закон (во натамошниот текст: сојузни органи). 

Сојузниот орган е надлежен да води прекршочна по-
стапка и за воено лице, освен ако тоа сторило прекршок 
на местото што е под контрола на воени органи или во 
други случаи определени со сојузен закон. 

Член 64 
За жалбите на решенијата за прекршок што^и донеле 

сојузните органи во прв степен решава во втор степен Со-
јузниот совет за прекршоци. 

Сојузниот совет за прекршоци зазема начелни ставо-
ви за правните прашања заради единствено применување 
на прописите за прекршоците за кои постапка водат сојуз-
ните органи, ги следи појавите и проблемите во областа 
на прекршоците од својата надлежност и за тоа ги извес-
тува СОЈУЗНИОТ извршен совет и другите надлежни сојузни 
органи и дава иницијативи за донесување и за измена на 
сојузните прописи. 

Сојузниот совет за прекршоци врши и други работи 
определени со сојузен закон. 

Член 65 
Ако со сојузен закон е определено прекршочна по-

стапка да водат подрачните органи односно подрачните 
организациони единици на сојузните органи - за водење 
на прекршочната постапка месно е надлежен подрачниот 
орган односно подрачната организациона единица на со-
јузниот орган на чие подрачје е сторен прекршокот. 

Сојузниот орган или подрачниот орган односно под-
рачната организациона единица на сојузниот орган, која е 
надлежна за правното лице, надлежна е и за одговорното 
лице во правното лице. 

Ако прекршок од надлежноста на сојузниот орган е 
сторен на домашен брод или воздухоплов, за водење на 
прекршочната постапка е надлежен сојузниот орган на чие 
подрачје се наоѓа домашна лука или воздухопловно при-
станиште во кое завршува патувањето на сторителот на 
прекршокот, а ако сторителот на прекршокот е член на 
екипаж - сојузниот орган на чие подрачје се наоѓа матич-
ната лука на бродот односно матичното пристаниште на 
воздухопловот. 

Член бб 

Ако не може да се определи надлежноста според мес-
тото на извршувањето на прекршокот или ако прекршо-
кот е извршен во странство таа се определува според 
живеалиштето односно престојувалиштето на поединецот 
- сторител на прекршокот, а ако прекршок сторило прав-
но лице - според седиштето на правното лице. 

Член 67 
Сојузниот орган што е надлежен за сторителот на 

прекршокот е надлежен и за соучесникот. Против сторите-
лот на прекршокот и против соучесникот се спроведува 
единствена прекршочна постапка. Ако е тоа целесообраз-
но, надлежниот сојузен орган може одвоено да води по-
стапка против одделни соучесници. 

Ако прекршокот како соучесници го сториле граѓан-
ски лица и воени лица, а за постапката против воени лица 
е надлежен воен орган, постапката ќе се води одвоено за 
граѓански лица, а одвоено за воени лица. 

Член 68 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

е должен да внимава по службена должност на стварната 
и месната надлежност. Ако утврдил дека за водење на пре-

кршочната постапка е надлежен друг сојузен орган, без од-
лагање ќе му го отстапи предметот на тој орган. 

Член 69 
Подрачниот орган односно подрачната организацио-

на единица на сојузниот орган може, пред да донесе реше-
ние за прекршок, да му го отстапи предметот на подрач-
ниот орган или на подрачната организациона единица на 
истиот сојузен орган на чие подрачје сторителот на пре-
кршокот има живеалиште или престојувалиште, ако со 
тоа се олеснува постапката. 

Подрачниот орган, односно подрачната организаци-
она единица на сојузниот орган може во рок од осум дена 
од денот на приемот на предметот да бара за оправданос-
та на отстапување во смисла на став 1 од овој член да од-
лучи Сојузниот совет за прекршоци. Одлуката на Сојузни-
от совет за прекршоци е конечна. 

Член 70 
За судирот на надлежноста помеѓу сојузните органи 

надлежни за водење на прекршочна постапка решава Со-
јузниот совет за прекршоци. 

Против решението со кое е расправен судирот на 
надлежноста не е дозволена жалба. 

Член 71 
Ако на странска држава врз основа на меѓународниот 

договор и се отстапува гонење и казнување за прекршокот 
од надлежноста на сојузниот орган што на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Републиак Југославија го 
извршил странски државјанин чие живеалиште е во стран-
ска држава, одлука за отстапување донесува Сојузниот со-
вет за прекршоци. 

Ако странската држава предложи да се преземе во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија гоне-
ње и казнување за прекршокот што во странска држава го 
извршил државјанин на СФРЈ со живеалиште во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, одлука за 
преземање на гонење и казнување донесува Сојузниот со-
вет за прекршоци ако е во прашање прекршок од над-
лежноста на сојузниот орган. 

2. Организација и состав 

Член 72 
Во сојузниот орган прекршочната постапка во прв 

степен ја води и решение за прекршокот донесува комиси-
ја за прекршоци (во натамошниот текст: комисијата) сос-
тавена од три члена од кои еден член е претседател. Пре-
тседателот и членовите на комисијата можат да имаат за-
меници. 

Комисијата може да овласти одделен свој член да 
презема одделни дејствија во прекршочната постапка. 

Ако испоставата на подрачната организациона еди-
ница на сојузниот орган е оддалечена од седиштето на ко-
мисијата така што комисијата односно нејзиниот овлас-
тен член не е во можност во седиштето на испоставата 
навремено да преземе одделни дејствија на прекршочната 
постапка, функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен за водење на прекршочната постапка може да 
определи работник на испоставата за преземање на оддел-
ни дејствија на прекршочната постапка што не можат по-
доцна да се изведат или нивното подоцнежно изведување 
би било отежнато. 

Член 73 
Претседателот и членовите на комисијата како и ни-

вните заменици, ги определува од редовите на работници-
те во сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 
во прв степен - функционерот што раководи со тој орган. 

Еден од членовите на комисијата мора да биде дип-
ломиран правник и да има потребно работно искуство на 
соодветни правни работи. 

Член 74 
Со сојузен закон може да се определи за прекршоци-

те за кои е пропишана парична казна за правно лице до 

* 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 289 

50.000 динари, а за одговорното лице и за други поединци 
до 30.000 динари, прекршочната постапка да ја води и ре-
шение за прекршокот да донесува овластено службено ли-
це во сојузниот орган. 

Службеното лице од став 1 на овој член мора да биде 
дипломиран правник со потребно работно искуство на со-
одветни правни работи, а го определува од редовите на 
работниците во сојузниот орган што ја води прекршочна-
та постапка во прв степен - функционерот што раководи 
со тој орган. 

Член 75 
Сојузниот совет за прекршоци е самостоен сојузен 

орган. 
Сојузниот совет за прекршоци донесува деловник за 

својата работа. 

Член 76 
Сојузниот совет за прекршоци се состои од постојани 

членови од кои еден е претседател, како и од повремени 
членови. 

Претседателот и постојаните и повремените членови 
на Сојузниот совет за прекршоци ги именува и ги разре-
шува од должност Сојузниот извршен совет. 

Претседателот и постојаните членови на Сојузниот 
совет за прекршоци мораат да бидат дипломирани прав-
ници и да имаат подолго работно искуство на соодветни 
правни работи. Повремените членови на Сојузниот совет 
за прекршоци се именуваат од редовите на стручњаци во 
областите во кои се пропишани прекршоци за кои сојузни-
те органи водат прекршочна постпака. 

Претседателот и постојаните и повремените членови 
на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат за период 
од четири години и можат да бидат повторно именувани. 

Одредбите на Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата, што се однесуваат на ставањето на 
располагање по разрешувањето на функционерите кои ра-
ководат со сојузните органи на управата и со сојузните ор-
ганизации и на нивните заменици, како и на раководните 
работници во тие органи и организации што ги назначува 
Сојузниот извршен совет, се применуваат на претседате-
лот и на постојаните членови на Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

Член 77 
Сојузниот совет за прекршоци решава во советите 

составени од три члена. 
Претседателот на советот од став 1 на овој член е 

претседател на Сојузниот совет за прекршоци или друг 
постојан член на Сојузниот совет за прекршоци. Членови-
те на советот можат да бидат постојани или повремени 
членови на Сојузниот совет за прекршоци. 

Сојузниот совет за прекршоци, на седница на посто-
јаните членови ги врши работите од член 64 став 2 на овој 
закон и донесува деловник за својата работа, ја разгледува 
програмата за работата и извештајот за работа. 

Седницата од став 3 на овој член ја свикува и со не-
јзината работа раководи претседателот на Сојузниот со-
вет за прекршоци. За полноважно одлучување на седница-
та на Сојузниот совет за прекршоци е потребно присуство 
најмалку на две третини од постојаните членови, а одлука 
се донесува со мнозинство на гласовите на сите постојани 
членови. 

Усвоените начелни ставови се задолжителни за сите 
совети на Сојузниот совет за прекршоци и можад да бидат 
изменети само на седница. 

Кога на седница на Сојузниот совет за прекршоци се 
разгледува програмата за работа, извештајот за работа 
или други значајни прашања од надлежноста на Сојузни-
от совет за прекршоци, во работата на седницата учеству-
ваат и повремените членови. 

Член 78 
На повремен член на Сојузниот совет за прекршоци 

му припаѓа надомест на трошоците што ги имал во врше-
њето на таа функција и надомест за загубената заработка, 
а под условите утврдени со прописите и награда. Височи-

ната на надоместот и начинот на остварувањето на надо-
местот како и условите за остварување и за височината на 
наградата се уредуваат со пропис на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 79 
Во сојузниот совет за прекршоци, за вршење на 

стручните и на административно-техничките работи, по-
стојат потребен број работници што имаат соодветна 
стручна подготовка. 

Член 80 
Врз работниците во работната заедница на Сојузниот 

совет за прекршоци се применуваат прописите што важат 
за работниците во работните заедници на сојузните орга-
ни. 

Член 81 
Средствата за работа на Сојузниот совет за прекршо-

ци се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Г л а в а V I I I 

ИЗЗЕМАЊЕ 

Член 82 
Лицето што врши определена должност во пре-

кршочната постапка ќе се изземе: 
1) ако е оштетено со прекршокот; 
2) ако обвинетиот, претставникот на правното лице, 

бранителот на обвинетиот, оштетениот или неговиот за-
стапник му е брачен другар или сродник во права линија 
до четвртиот, а по жена до вториот степен; 

3) ако во ист предмет било претставник на правното 
лице, бранител на обвинетиот, застапник или полномош-
ник на ©штетниот, сведок или вештак; 

4) ако постојат други околности што предизвикуваат 
сомнение во неговата непристрасност. 

Изземени се од донесувањето на решение во втор сте-
пен лицата што учествувале во донесувањето на решение 
за прекршок во прв степен. 

Член 83 
Службено лице што врши определена должност во 

прекршочната постапка е должно самото да го бара сво-
ето изземање штом ќе дознае дека за тоа постои причина. 

Барање за изземање може да поднесе и обвинетиот 
односно претставникот на обвинетото правно лице, до до-
несувањето на решение за прекршокот. Лицето чие иззе-
мање се бара може до решението за изземање да ги презе-
ма само оние дејствија што не трпат одлагање. 

За изземањето решава функционерот што раководи 
со сојузниот орган односно претседателот на Сојузниот 
совет за прекршоци ако се бара изземање на член на тој 
совет. 

Пред донесувањето на решение за изземање, ќе се зе-
ме изјава од лицето чие изземање е во прашање. 

Против решението со кое се усвојува барањето за из-
земање не е дозволена жалба, а решението со кое барање-
то за изземање се одбива може да се побива само со жалба 
против решението за прекршок. 

Г л а в а I X 

ОБВИНЕТИОТ И ОШТЕТЕНИОТ 

Член 84 
Обвинетиот има право да се брани сам или со струч-

на помош на бранител. 

Член 85 
За обвинетото правно лице во прекршочната постап-

ка учествува неговиот претставник, што е овластен да ги 
презема сите дејствија што може да ги презема самиот об-
винет. 
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Член 86 
Претставник на правното лице е лицето што е овлас-

тено да го претставува правното лице врз основа на закон 
или на друг пропис, на самоуправен општ акт или на друг 
акт на правното лице. 

Претставникот на правното лице мора да има писме-
но овластување од органот на управување. 

Претставник на правното лице може да биде само ед-
но лице. 

Член 87 
Претставник на странско правно лице е лицето што 

управува со претставништвото на тоа правно лице во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија ако за 
претставник не е определено друго лице. 

Член 88 
Претставник на правното лице не може да биде лице 

што е сведок во истата работа. 
Претставник на правното лице не може да биде ни 

одговорното лице против кое се води постапка за ист пре-
кршок, а кое истакнува дека постапувало врз основа на на-
редба од друго одговорно лице или од органот на управу-
вање (член 23). 

Повеќе обвинети правни лица можат да имаат како 
претставник исто лице само ако тоа не е во спротивност 
со интересите на нивната одбрана. 

Во случаите од ст. 1 до 3 на овој член сојузниот орган 
што ја води прекршочната постапка е должен да го извес-
ти правното лице заради определување на друг претстав-
ник. 

Сојузниот орган е должен секогаш да го предупреди 
правното лице ако претставникот на правното лице во ис-
то време е и одговорно лице против кое се води прекршоч-
на постапка. 

За странско правно лице известувањето и предупре-
дувањето од ст. 4 и 5 на овој член ќе се упатуваат до 
претставништвото на странското правно лице во Југосла-
вија. 

Член 89 
Ако правното лице на покана од сојузниот орган што 

ја води прекршочната постапка не определи свој претстав-
ник (член 88 став 3 и член 102 став 3) ќе се казни со реше-
ние на тој орган со парична казна до 20.000 динари. Ако и 
по изрекувањето на казната правното лице не определи 
свој претставник, ќе се казни за секое натамошно неодзи-
вање на поканата со парична казна до 40.000 динари. 

Член 90 
Обвинетото правно лице и обвинетото одговорно ли-

це можат да имаат секој свој бранител или заеднички бра-
нител. 

Член 91 
Оштетениот има право да предлага докази, да става 

други предлози, да истакнува барање за надомест на ште-
тата и да остварува други права предвидени со овој закон. 

Ако со сторениот прекршок е нанесена штета на 
имот во општествена сопственост, за тоа секогаш ќе се из-
вести надлежното јавно правобранителство и општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето. 

Законскиот застапник на оштетениот ги врши права-
та што според овој закон ги има оштетениот. Оштетениот 
може своите права да ги врши и преку полномошник. 

Член 92 
Обвинетиот, претставникот на правното лице, брани-

телот на обвинетиот, оштетениот и застапникот на оште-
тениот имаат право да ги разгледуваат списите на предме-
1 от. Ако прекршочната постапка е во тек, разгледувањето 
и препишувањето на списите го дозволува сојузниот ор-
ган што ја води постапката. 

Разгледувањето на списите може да се одбие ако со 
тоа би се смеќавало правилното водење на постапката. По 

изведените докази, на лицата од став 1 на овој член, како и 
на секое друго лице што има оправдан интерес, не може 
да им се одбие разгледувањето и препишувањето на спи-
сите. 

Г л а в а X 

ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИ И 
ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 

Член 93 
Одлуки во прекршочната постапка се донесуваат во 

форма на решение, ако во овој закон за одделни одлуки не 
е предвидено да се донесуваа г во форма на наредба. 

Во поглед на начинот на донесување на одлуки со-
образно се применуваат соодветните одредби од Законот 
за кривичната постапка. 

Член 94 
Одлуките им се соопштуваат на обвинетиот и на дру-

гите заинтересирани лица усно ако се присутни, а со до-
ставување на заверен препис ако се отсутни. 

Ако е одлуката усно соопштена, тоа ќе се назначи во 
записникот или на списот. На заинтересираното лице ќе 
му се издаде, на негово барање, заверен препис на усно со-
општената одлука само ако против таа одлука може да се 
изјави жалба. 

Преписите на одлуките против кои е дозволена жал-
ба се доставуваат со упатство за право на жалба. 

Член 95 
Поканите за сослушување и поканите за присуствува-

ње на усниот претрес се доставуваат до обвинетиот лично. 
Одлуките од чие доставување тече рокот за жалба се 

доставуваат лично до лицето до кое се упатени. 
Во поглед на доставување на писмена сообразно се 

применуваат соодветните одредби од Законот за кривич-
ната постапка. 

Член 96 
На обвинетиот што од оправдани причини ќе го про-

пушти рокот за изјава на приговор или жалба на решение 
за прекршок ќе му се дозволи враќање во поранешна со-
стојба ако во рок од три дена од денот на престанувањето 
на причините поради кои го пропуштил рокот поднесе 
молба за враќање во поранешна состојба и ако истовреме-
но со таа молба предаде приговор односно жалба. 

По истекот на триесет дена од денот на пропуштање-
то на рокот не може да се бара враќање во поранешна со-
стојба. 

За решавање за враќање во поранешна состојба пора-
ди пропуштање на рокот за жалба е надлежен Сојузниот 
совет за прекршоци, а поради пропуштање на рокот за 
приговор - СОЈУЗНИОТ орган надлежен за донесување на ре-
шение за прекршок во прв степен. 

Ако сојузниот орган дозволи враќање во поранешна 
состојба, ќе одлучи за тоа со решение за жалбата односно 
за приговорот. 

Член 97 
Молбата за враќање во поранешна состојба му се 

предава на сојузниот орган против чие решение требало 
да се изјави жалба односно приговор. 

Молбата не го задржува извршувањето на решение-
то, но сојузниот орган може да одлучи да се застане со из-
вршувањето до донесувањето на одлуката по молбата. 

Против решението донесено по молбата за враќање 
во поранешна состојба не е дозволена жалба. 

Г л а в а X I 

ТРОШОЦИ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА И 
ИМОТНО-ПРАВНО БАРАЊЕ 

Член 98 
Трошоците на прекршочната постапка ги опфаќаат 

фактичките издатоци направени заради водење на постап-
ката. 

I 
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Во трошоците на прекршочната постапка спаѓаат и 
фактички направените издатоци за присилно доведување 
на одземеното превозно средство со кое е сторен пре-
кршок. 

Член 99 
Трошоците на прекршочната постапка паѓаат врз то-

вар на лицето казнето за прекршок. 
Трошоците на прекршочната постапка за прекршок 

по кој е запрена постапката ги поднесува органот што ја 
водел таа постапка. 

Претставникот на обвинетото правно лице и обвине-
тото одговорно лице ги поднесуваат трошоците на по-
стапката што ги предизвикале по своја вина. 

Лице што свесно поднело невистинита пријава за 
прекршок ги поднесува трошоците на постапката. 

Во решението за прекршок ќе се определи кој ги под-
несува трошоците и во кој износ. Ако за утврдување на ви-
сочината на трошоците нема доволно податоци, ќе се до-
несе дополнително посебно решение за трошоците. 

Во преглед на трошоците на постапката сообразно се 
применуват соодветните одредби од Законот за кривична-
та постапка. 

Член 100 
Барање за надомест на штетата може оштетениот во 

прекршочната постапка да постави до донесувањето на 
решение за прекршок. Варењето не може да го прејде из-
носот до кој за расправање на имотно-правните барања е 
надлежен судија поединец во процесна постапка на тоа 
подрачје, а вишокот на износот може оштетениот да го ос-
тварува во процесната постапка. 

Ако износот на штетата не може да се утврди или ако 
утврдувањето на штетата би ја забавило или отежнало 
прекршочната постапка, или ако барањето за надомест на 
штетата е само делумно усвоено, оштетениот ќе се упати 
своето барање за надомест на штетата односно ^усвоени-
от износ да го остварува во процесна постапка. 

Ако постапката биде запрена, општетениот ќе се упа-
ти своето барање за надомест на штетата да го остварува 
во процесна постапка. 

Ако е оштетен имот во општествена сопственост, за 
запирање на постапката ќе се извести надлежното јавно 
правобранителство. 

Г л а в а X I I 

ПОВЕДУВАЊЕ И ТЕК НА ПРЕКРШОЧНАТА 
ПОСТАПКА 

1. Поведување на постапка 

Член 101 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

поведува постапка по службена должност штом ќе дознае 
за прекршокот. 

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка оцени дека постојат услови за поведување пре-
кршочна постапка, ќе ја спроведе постапката и ќе донесе 
решение за прекршокот. 

За поведување прекршочна постапка се донесува на-
редба која му се соопштува на обвинетиот при сослушува-
њето. 

Ако сторителот на прекршокот е непознат, сојузниот 
орган кој ја води прекршочната постапка може и пред де-
нот на донесувањето на наредбата за поведување пре-
кршочна постапка да преземе одделни дејствија што не 
трпат одлагање. 

Ако пријава за прекршок поднел јавниот обвинител, 
друг државен орган, организација на здружен труд или 
друга самоуправна организација или заедница или оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето, а со-
јузниот орган што ја води прекршочната постапка оцени 
дека нема место за водење на постапка, писмено ќе го из-
вести за тоа подносителот на пријавата. 

- За поведување на постапка против воено лице сојуз-
ниот орган што ја води прекршочната постапка ќе ја из-
вестен воената единица односно воената установа на која 
и припаѓа тоа лице. 

2. Мерки за обезбедување на присуството на обвинетиот и 
на други лица во прекршочната постапка и гаранција 

Член 102 
Лицето чие лично присуство во прекршочната по-

стапка е потребно се повикува, по правило, со писмена по-
кана. Во поканата ќе се назначи називот на сојузниот ор-
ган што повикува, времето на доаѓањето, предметот пора-
ди кој се повикува и во кое својство (како обвинет, 
претставник на обвинето правно лице, сведок, вештак 
ити.). Ако оштетениот се повикува како сведок, тоа во по-
каната мора да се назначи. 

Во поканата за обвинетиот ќе се назначи зошто се об-
винува и дали мора лично да пристапи заради сослушува-
ње или може својата одбрана да ја поднесе писмено. Кога 
се повикува да пристапи лично, обвинетиот во поканата ќе 
се предупреди дека во случај на неодзивање на поканата 
може да се нареди негово приведување. Ако за утврдување 
на фактичната состојба присуството на обвинетиот не е 
неопходно, во поканата обвинетиот ќе се предупреди дека, 
во случај на неговото неодзивање, решението за прекршок 
ќе се донесе и без негово сослушување. 

Одредбите од ст. 1 и 2 од овој член сообразно ќе се 
применуваат и на повикувањето на претставникот на об-
винетото правно лице. Ако на сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка не му е познато кој е определен за 
претставник на обвинетото правно лице, ќе побара од 
правното лице да определи и да упати свој претставник. 

Во поканата до сведоците и вештаците ќе се назначи 
дека, во случај на неоправдан изостанок, може да се наре-
ди нивно приведување. 

Ако повикувањето е извршено по устен пат, тоа ќе се 
забележи во списите. 

Член 103 
Ако лицето што е уредно повикано не се одзове на 

поканата и не го оправда својот изостанок, а неговото 
присуство е неопходно заради утврдување на фактичната 
состојба, ќе се нареди негово приведување. 

Приведувањето на обвинетиот може да се нареди и 
без претходна писмена покана, ако обвинетиот не може да 
го докаже својот идентитет или нема постојано престоју-
валиште. 

Приведувањето на оштетениот може да се нареди са-
мо ако е повикан како сведок. 

Приведувањето се наредува со писмена наредба чие 
извршување му се доверува на органот за внатрешни ра-
боти. Во наредбата мора да биде означено името и прези-
мето и адресата на лицето што треба да се приведе и при-
чината за приведувањето. Наредбата мора да биде завере-
на со службен печат и со потпис на службеното лице на 
сојузниот орган што ја води прекршочната постапка. 

Против воени лица нема да се издава наредба за дове-
дување туку од нивната команда ќе се побара да ги приве-
де. 

Член 104 
Обвинетиот може да биде задржан: 
1) ако не може да се утврди неговиот идентитет или 

ако нема постојано престојувалиште, а постојат основи за 
сомневање дека изршил прекршок и дека ќе побегне; 

2) ако има намера да ја напушти Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија така што постои 
можност да го осуети водењето на прекршочната постап-
ка. 

За задржувањето на обвинетиот, сојузниот орган што 
ја води прекршочната постапка донесува наредба во која 
ќе го назначи денот и часот кога започнало задржувањето. 
Обвинетиот со свој потпис потврдува дека му е соопштена 
наредбата. 

Извршувањето на наредбата за задржување ќе му се 
довери, по потреба, на органот за внатрешни работи. 

Задржувањето може да трае најмногу дваесет и чети-
ри часа. Во тој рок обвинетиот мора да биде сослушан и 
мора да се донесе решение за прекршокот. 

Времето за кое е задржан обвинетиот пред донесува-
њето на решение за прекршокот се засметува во изречена-
та казна. При засметувањето во парична казна, задржува-
њето што траело повеќе од дванаесет часа се смета како 
250 динари парична казна. 
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Член 105 
На молба од обвинетиот што не живее постојано во 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а са-
ка пред да се заврши прекршочната постапка да ја напуш-
ти, сојузниот орган што Ја води прекршочната постапка 
може да дозволи обвинетиот да положи гаранција како 
обезбедување за исполнување на обврските што можат да 
бидат определени во решението за прекршокот. Сојузниот 
орган може да бара обвинетиот, покрај полагањето на га-
ранција, да определи полномошник што од негово име ќе 
ги прима писмената и ќе го застапува во постапката ако се 
во прашање негови имотни права. 

Гаранција не може да се определи пред да се сослуша 
обвинетиот. 

Гаранцијата секогаш гласи на паричниот износ што 
се определува со оглед на тежината на прекршокот, висо-
чината на пропишаната парична казна и големината на 
штетата нанесена на оштетеното лице. Гаранцијата се сос-
тои во полагање на готови пари, хартии од вредност или 
скапоцености. 

Ако се донесе решение за запирање на постапката, 
положената гаранција се враќа. 

Ако лицето што е казнето за прекршок по правосил-
носта на решението за прекршокот не ја плати изречената 
парична казна или не почне да ја издржува казната затвор 
со која е заменета паричната казна, или не го плати изно-
сот на утврдениот надомест на штетата или утврдената 
имотна корист, од положената гаранција ќе се наплатат 
тие износи и трошоците за постапката, а остатокот ќе се 
внесе во буџетот на федерацијата. 

3. Сослушување на обвинетиот 

Член 106 
Сослушувањето на обвинетиот, по правило, се врши 

усно. 
Ако сојузниот орган што ја води прекршочната по-

стапка најде дека не е потребно непосредно усно сослушу-
вање со оглед на значењето на прекршокот и податоците 
со кои располага, ќе го повика обвинетиот својата одбра-
на да ја даде писмено. Во таков случај обвинетиот може да 
бара да биде и усно сослушан. 

Член 107 
Кога обвинетиот првпат се сослушува од него ќе се 

земат личните податоци: име и презиме, занимање, ден, 
месец, година и место на раѓањето, адреса, семејни прили-
ки, државјанство и народност, училишна подготовка, 
имотна состојаба, дали и кога е осудуван или казнуван за 
прекршок, а ако е малолетен кој му е законски застапник. 

По земањето на личните податоци на обвинетиот ќе 
му се соопшти зошто се обвинува и ќе се повика да ја изне-
се својата одбрана. 

Ако се сослушува претставник на обвинето правно 
лице, претходно ќе се утврди неговиот идентитет и дали е 
овластен да го претставува обвинетото правно лице. 

Член 108 
Во поглед на сослушувањето на обвинетиот, соочува-

њето и учествувањето на толкувачот сообразно се приме-
нуваат соодветните одредби на Законот за кривичната по-
стапка 

4. Сослушување на сведоци 

Член 109 
Сведоците се сослушуваат кога е тоа потребно за ут-

врдување на фактите. 
Секое лице што е повикано како сведок е должно да 

се одзове на поканата и да сведочи. Лицата што поради 
изнемоштеност или болест не можат да се одзоват на по-
каната ќе се сослушаат во својот стан. 

Член 110 
Сведок што, и покрај предупредувањето за последи-

ците, без оправдана причина ќе одбие да сведочи ќе се каз-
ни со парична казна до 3.000 динари. 

Ако сведокот и потоа одбие да сведочи, сојузниот ор-
ган што ја води прекршочната постапка може да го за-
држи. Задржувањето може да трае најмногу дваесет и че-
тири часа. Задржувањето престанува штом сведокот ќе се 
согласи да сведочи односно штом неговото сведочење ќе 
стане непотребно. Во тој случај изречената парична казна, 
ако не е платена, нема да се наплатува. 

Ако сведокот не ја плати парачната казна, сојузниот 
орган што ја води прекршочната постапка може да нареди 
казната да се наплати по присилен пат. 

Жалбата на решение за парична казна не го задржува 
извршувањето на решението. 

Воените лица и припадниците на милицијата нема да 
се задржуваат туку за нивното одбивање на сведочење ќе 
се извести надлежната воена команда однсоно надлежни-
от орган за внатрешни работи. 

Член 111 
Во поглед на ослободувањето од должноста за сведо-

чење, начинот на сослушување на сведоците, соочувањето 
и учествувањето на толкувачите сообразно се применува-
ат соодветните одредби на Законот за кривичната постап-
ка. 

5. Увид и вештачење 

Член 112 
Ако за утврдување и разјаснување на некој важен 

факт е потребно лично и непосредно забележување, ќе се 
изврши увид. 

Органот што наредил увид ќе определи кои лица ќе 
се повикаат да присустуваат на увидот. 

Член 113 
Ако за утврдување или за оценување на некој факт е 

неопходно стручно знаење со кое не располага овластено-
то службено лице во органот што ја води прекршочната 
постапка, ќе се определи еден или двајца вештаци заради 
вештачење. Вештачењето може да и се довери и на струч-
на установа (болница, хемиска лабораторија и др.). 

Во случај на одбивање на вештачење сообразно ќе се 
применуваат одредбите од член ИО ст. 1, 3 и 4 на овој за-
кон. 

Член 114 
Во поглед на изземање на вештаци и начинот на веш-

тачење сообразно се применуваат соодветните одредби на 
Законот за кривична постапка. 

6« Претресување на простории и лица 

Член 115 
Претресувањето на стан и на други простории, како 

и претресувањето на лица, може да се преземе само во слу-
чај на потешки прекршоци ако има доволно основа дека 
во просториите или кај одделни лица ќе се најдат предме-
ти или траги што би можеле да бидат од суштествена 
важност за прекршочната постапка. 

Претресувањето во воени установи и во воени едини-
ци, во установи и во други простории на воени лица, како 
и претресувањето на воени лица може да го врши само ов-
ластениот воен орган. 

Претресувањето на простории што им припаѓаат на 
лица што уживаат имунитет според меѓународното право, 
не е дозволено. 

Член 116 
Претресувањето со писмена наредба го определува 

сојузниот орган што ја води прекршочната постапка. Во 
случај на потреба, извршувањето на наредба за претресу-
вање ќе му се довери на органот за внатрешни работи. 

Пред почетокот на претресувањето, наредбата за пре-
тресување му се предава на лицето на кое се однесува. Ова 
лице ќе се повика доброволно да го предаде она што со 
претресувањето се бара. 

Претресувањето се врши дење, а ноќе само кога тре-
ба да се продолжи претресувањето започнато дење. 

I 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 293 

Член 117 
Држателот на станот или на просториите, а во него-

во отсуство еден од возрасните членови на домаќинство-
то, односно сосед, ќе се повика да присуствува на претре-
сувањето. Ако претресувањето се врши во организација на 
здружен труд или друго правно лице ќе се повика овласте-
ниот претставник на таа организација односно на тоа 
правно лице да присуствува на претресувањето. 

На претресувањето присуствуваат двајца полнолетни 
граѓани. 

За секое претресување се составува записник во кој се 
наведува наредбата за претресување, како и предметите 
што се одземени при претресувањето. Записникот го пот-
пишуваат сите лица што задолжително присуствуваат на 
претресувањето. 

На лицето кај кое е извршено претресување му се из-
дава препис од записникот за претресувањето. 

7. Привремено одземање на предмети 

Член 118 
Предмети можат да бидат привремено одземени и 

пред донесувањето на решение за прекршок. 
Привременото одземање на предмети го определува 

со наредба сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка. Преписот од таа наредба мора да му се предаде на 
лицето од кое се одземаат предметите. 

На лицето од кое привремено се одземаат предмети 
му се издава потврда со точно назначување и опис на одзе-
мените предмети. 

Ако предметот е подложен на расипување, или ако 
неговото чување бара несразмерни трошоци, сојузниот 
орган што ја води прекршочната постапка ќе определи 
таквиот предмет да се продаде. 

Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 
може, по повод приговор од заинтересираното лице или 
по службена должност, привремено одземените предмети 
да му ги врати на сопственикот. 

Службеното лице на органот на инспекција или на 
друг орган што врз основа на закон е овластено да ги за-
плени предметите во врска со извршениот прекршок е 
должно тие предмети веднаш да му ги предаде на сојузни-
от орган што ја води прекршочната постапка. 

8. Прекинување на прекршочната постапка 

Член 119 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

со решение ќе ја прекине постапката: 
1) ако не се знае престојувалиштето на обвинетиот, 

или тој е во бегство, или инаку не им е достижен на држав-
ните органи, или се наоѓа во странство на неопределено 
време; 

2) ако кај обвинетиот настапило привремено душевно 
заболување или привремена душевна растроеност. 

Пред да се прекине постапката, ќе се соберат сите до-
кази за прекршокот и за одговорноста на обвинетиот до 
кои може да се дојде. 

Прекинатата постапка ќе се продолжи кога ќе преста-
нат пречките што ја предизвикале. 

За прекинувањето и продолжувањето на постапката 
ќе се извести оштетениот. 

9. Устен претрес 

Член 120 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

ќе определи устен претрес, ако е тоа потребно заради под-
обро разјаснување на работите. 

На усниот претрес се повикуваат обвинетиот и него-
виот бранител, а, по потреба и сведоци и вештаци. Ако об-
винетиот е правно лице, на усниот претрес се повикува 
претставник на правното лице. 

За денот, часот и местото на усниот претрес се извес-
тува и оштетениот, ако со повикувањето не би се 
одолжувала постапката. 

Член 121 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

може да одлучи усниот претрес да се одржи во отсуство на 
обвинетиот што е уредно повикан, ако е тој порано сослу-
шан, а сојузниот орган најде дека присуството на обвине-
тиот не е нужно за правилно утврдување на состојбата на 
работите. Под истите услови усниот претрес може да се 
одржи и во отсуство на уредно повикан претставник на об-
винетото правно лице. 

Усниот претрес ќе се одржи и ако не дојде уредно по-
виканиот бранител на обвинетиот. 

Член 122 
Усниот претрес е јавен. 
Сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 

може да одлучи претресот или еден негов дел да се одржи 
без присуство на Јавноста, ако тоа го бара општиот инте-
рес или причините на моралот. 

Ако постапката се води само против малолетник, ус-
ниот претрес секогаш ќе се одржи без присуство на јавнос-
та. 

Член 123 
Усниот претрес почнува со објавување на главната 

содржина на предметот по кој се води постапката. Потоа 
се пристапува кон сослушување на обвинетиот. Ако се об-
винети правно лице и одговорно лице, прво се сослушува 
претставникот на правното лице, а по него одговорното 
лице. По сослушувањето на обвинетиот, се спроведува до-
казна постапка со сослушување на сведоци и вештаци и со 
изведување на други докази. 

Член 124 
Обвинетиот и неговиот бранител, претставникот и 

бранителот на правното лице и оштетениот, имаат право 
во тек на претресот да предлагаат докази и да ставаат 
други предлози, а по одобрение од сојузниот орган што ја 
води прекршочната постапка можат да им поставуваат и 
прашања на лицата што се сослушуваат. 

На усниот претрес последен збор секогаш му припаѓа 
на обвинетиот односно на претставникот на обвинетото 
правно лице. 

10. Повреда на работата во прекршочната постапка 

Член 125 
Лицето кое пред сојузниот орган што ја води пре-

кршочната постапка и покрај опомената се однесува не-
пристојно, или на друг начин ја пречи работата на сојуз-
ниот орган, ќе се казни со парична казна до 3.000 динари. 

Жалбата на решението од став 1 на овој член не го за-
држува извршувањето на решението. 

Г л а в а X I I I 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК 

1. Донесување на решение за прекршок 

Член 126 
Прекршочната постапка завршува со донесување на 

решението за прекршок. 

Член 127 
Решението за прекршок се заснова врз изведените до-

кази и врз фактите што се утврдени во постапката. 

Член 128 
Со решението за прекршок се запира прекршочната 

постапка или обвинетиот се огласува за одговорен и се 
казнува за прекршок. 

Ако прекршочната постапка се води поради повеќе 
прекршоци, во решението ќе се наведе за кои прекршоци 
постапката се запира, а за кои обвинетиот се огласува за 
одговорен и се казнува. 
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Ако сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка најде дека за прекршок што го сторило воено лице 
би требало да се изрече казна затвор, предметот по тој 
прекршок ќе му го отстапи на старешината на воената 
единица односно на воената установа на која и припаѓа 
тоа лице. 

Член 129 
Решението со кое се запира прекршочната постапка 

ќе се донесе: 
1) ако е во прашање дејствие што не е предвидено ка-

ко прекршок; 
2) ако обвинетиот за ист прекршок правосилно е каз-

нет или прекршочната постапка била запрена; 
3) ако обвинетиот ужива право на имунитет според 

правилата на меѓународното право; 
4) ако настапи застареност на гонењето; 
5) ако нема докази дека прекршокот го сторил обви-

нетиот; 
6) ако во текот на постапката обвинетиот умре или 

обвинетото правно лице престане да постои; 
7) ако постојат околности што според овој закон ја 

исклучуваат одговорноста за прекршок, односно за про-
тивправност на дејствието; 

8) ако постојат други околности што го исклучуваат 
водењето на прекршочната постапка. 

Член 130 
Во решението за прекршокот со кое обвинетиот се ог-

ласува за одговорен ќе се изрече: 
1) за кој прекршок обвинетиот се казнува, со назначу-

вање на фактите и околностите од кои произлегуваат обе-
лежјата на прекршокот; 

2) кои прописи за прекршокот се применети; 
3) со која казна се казнува обвинетиот; 
4) одлука за заштитните мерки и за одземање на 

имотната корист; 
5) одлука за засметување на мерката на задржување; 
6) одлука за трошоците на постапката; 
7) одлука за имотно-правното барање. 
Во решението за прекршокот ќе се назначи и рокот 

во кој паричната казна треба да се плати и ќе се предупре-
ди дека во случај на неплаќање на паричната казна во тој 
рок, наплатата ќе се изврши по присилен пат односно дека 
паричната казна ќе се замени со казна затвор. 

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предме-
ти, во решението ќе се определи и како ќе се постапи со 
одземените предмети. Ако со таа мерка не се опфатени 
предметите што се привремено одземени (член 118), во ре-
шението ќе се определи таквите предмети да му се вратат 
на сопственикот. 

2. Објавување, изработка и доставување на решение за пре-
кршок 

Член 131 
Решението за прекршок се објавува ако е обвинетиот 

присутен. 
Ако обвинетиот не е присутен решението за пре-

кршок писмено ќе се изработи во рок од осум дена од де-
нот на завршувањето на сите дејствија во прекршочната 
постапка и ќе се достави до обвинетиот. 

Член 132 
Решението за прекршокот што е објавено во присус-

тво на обвинетиот ќе му се достави во заверен препис ако 
тој го бара тоа. 

На барање од обвинетиот, заверениот препис на ре-
шението за прекршокот ќе се достави до бранителот на 
обвинетиот. 

До другите лица што според овој закон имаат право 
на жалба против решението за прекршокот, препис од ре-
шението за прекршокот ќе се достави само на нивно бара-
ње. 

До јавниот обвинител или до друг државен орган, ка-
ко и до општествениот правобранител на самоуправува-
њето, ако поднел пријава за прекршок, ќе се достави реше-
нието за прекршок и кога не го барал тоа. 

Член 133 
Ако решението за прекршок се објавува, во записни-

кот се внесува изреката на решението. 

Член 134 
Писмено изработеното решение за прекршок се сос-

тои од увод, изрека и образложение. 
УБОДОТ на решението содржи: назив на органот, име 

и презиме на лицата што го донеле решението и на запис-
ничарот, име и презиме на обвинетиот, на претставникот 
на правното лице и на бранителот, односно назив и се-
диште на обвинетото правно лице, кој прекршок е пред-
мет на постапката и денот на донесувањето на решението. 

Изреката на решението со кое обвинетиот се огласу-
ва за одговорен содржи: лични податоци за обвинетиот, 
односно назив и седиште на обвинетото правно лице, од-
лука со која обвинетиот се огласува за одговорен за пре-
кршокот и податоците наведени во член 130 од овој закон. 

Во случај на стек на прекршоци, во изреката на реше-
нието ќе се внесат казните утврдени за одделен прекршок 
и вкупната казна што се изрекува, како и заштитните мер-
ки ако се изречени за еден или повеќе прекршоци. 

Изреката на решението за прекршокот со кој постап-
ката се запира содржи најпотребни податоци за обвинети-
от односно назив и седиште на обвинетото правно лице, 
одлука со која прекршочната постапка се запира со пови-
кување на соодветните прописи, одлука за трошоците за 
постапката и упатство за остварување на имотно-правно-
то барање. 

Во образложението на решението збиено ќе се изнесе 
кои факти и од кои причини се земаат како докажани или 
недокажани, кои причини биле решителни за применува-
ње на правните прописи, особено при утврдувањето дали 
постои односно не постои прекршок и одговорност на об-
винетиот , кои околности се земени предвид при одмеру-
вањето на казната односно за запирање на прекршочната 
постапка, како и основот за одлуката за трошоците за по-
стапката и за имотно-правното барање. 

Писменото решение за прекршокот мора да биде пот-
пишано од службеното лице што го донело решението и 
на него мора да биде ставен службен печат. 

Писменото решение за прекршокот што се доставува 
до обвинетиот и до другите лица што имаат право на жал-
ба содржи и упатство за правото на жалба. 

3. Донесување на решение за прекршокот во скратена 
постапка 

Член 135 
Решение за прекршок може да се донесе и без повику-

вање и испитување на обвинетиот (скратена постапка), ако 
сојузниот орган што ја води прекршочната постапка најде 
дека врз основа на пријава од инспекциски орган, од при-
падник на милицијата или од друго службено лице, што е 
составена врз основа на службени или други податоци или 
непосредно забележување, несомнено се утврдува дека об-
винетиот го извршил прекршокот за кој е пропишана па-
рична казна до определен износ. 

Решение за прекршок во скратена постапка може да 
се донесе само за прекршоците за кои за поединец е про-
пишана парична казна до 10.000 динари, а за поединец во 
вршење на самостојна дејност и за правно лице - до 
100.000 динари. 

Во скратена постапка не може да се решава за надо-
мест на штета ниту можат да се изречат заштитни мерки, 
освен заштитна мерка одземање на предметот чија вред-
ност не го надминува износот од 30.000 динари, и не може 
да се одземе имотна корист чија вредност го надминува 
износот од 30.000 динари. 

Решението за прекршок ќе се достави до обвинетиот 
во рок од три дена од денот на донесувањето. Против ова 
решение за прекршокот обвинетиот може во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението да изјави приго-
вор. Ненавремениот или недозволен приговор ќе го от-
фрли органот што го донел решението за прекршокот. 
Против решението за отфрлање на приговорот обвинети-
от има право на жалба до Сојузниот совет за прекршоци. 

Ако обвинетиот во определен рок поднесе приговор, 
сојузниот орган што го донел решението за прекршок ќе 
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го стави надвор од сила тоа решение и ќе ја продолжи ре-
довната постапка. 

Решението за прекршок донесено во редовна пре-
кршочна постапка за обвинетиот не може да биде понепо-
волно од решението што по повод неговиот приговор е 
ставено надвор од сила. 

Решението за прекршок на малолетник неможе да се 
донесе во скратена постапка. 

Г л а в а X I V 

РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Член 136 
Против решението за прекршок донесено во прв сте-

пен може да се изјави жалба до Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението. Жалбата се поднесува до сојуз-
ниот орган што го донел решението за прекршок во прв 
степен. 

Ако решението за прекршок донесено во прв степен е 
објавено, за лицата што се присутни рокот за жалба по-
чнува да тече со денот на објавувањето. Ако овие лица ба-
раат решението да им се врачи писмено, рокот за жалба 
тече од денот кога го примиле решението за прекршок. 

Член 137 
Жалба можат да изјават обвинетиот, законскиот за-

стапник на обвинетиот, односно бранителот, како и брач-
ниот другар, родителот и детето на обвинетиот. 

За обвинетото правно лице жалба изјавува неговиот 
претставник или бранител. 

Жалба може да изјави и јавниот обвинител, друг 
државен орган или општествениот правобранител на са-
моуправувањето, ако поднел пријава за прекршок. 

Оштетениот може да изјави жалба само во поглед на 
одлуката за трошоците за прекршочната постапка. 

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмет 
чиј сопственик не е обвинетиот, сопственикот на предме-
тот може да изјави жалба само во поглед на одлуката за 
таа мерка. 

Бранителот, брачниот другар, родителот или детето 
на обвинетиот можат да изјават жалба и без посебно ов-
ластување од обвинетиот, но не и против негова волја. 

Член 138 
Обвинетиот може да се одрече од правото на жалба 

ако во негово присуство е објавено решението за пре-
кршок, а од изјавената жалба може да се откаже до донесу-
вањето на одлука во втор степен. 

Одрекнувањето и откажувањето од жалба не може да 
се отповика. 

Член 139 
Подносителот на жалба е должен да наведе во жалба-

та во што е незадоволен со решението за прекршок доне-
сено во прв степен, но жалбата не мора посебно да ја об-
разложи. 

Член 140 
Ненавремена или недозволена жалба ќе ја отфрли со-

јузниот орган што решението за прекршок го донел во 
прв степен. Против ова решение може да се изјави жалба 
до Сојузниот совет за прекршоци. 

Навремената жалба сојузниот орган што решението 
за прекршок го донел во прв степен е должен без одлагање 
да ја достави до Сојузниот совет за прекршоци. 

Член 141 
Ако сојузниот орган што решението за прекршок го 

донел во прв степен по повод жалбата на тоа решение нај-
де дека спроведената доказна постапка била нецелосна, а 
тоа би можело да влијае врз правилното одлучување, ќе ја 
дополни постапката пред да ја достави жалбата до Сојуз-
ниот совет за прекршоци. 

Ако сојузниот орган што решението за прекршок го 
донел во прв степен во целост ги усвои причините изнесе-

ни во жалбата, може да го измени решението против кое е 
изјавена жалбата. Тој орган може решението да го измени 
по спроведеното дополнение на постапката во смисла на 
став 1 од овој член. 

Член 142 
Сојузниот совет за прекршоци со решение ќе отфрли 

ненавремена или недозволена жалба, ако пропуштил да го 
стори тоа сојузниот орган што решението за прекршок го 
донел во прв степен. 

Решавајќи за жалбата, Сојузниот совет за прекршоци 
може решението за прекршок да го потврди, да го укине 
или да го преиначи. 

Сојузниот совет за прекршоци ќе ја одбие жалбата ка-
ко неоснована и ќе го потврди решението на сојузниот ор-
ган што решението за прекршок го донел во прв степен 
ако утврди дека не постојат причините поради кои се по-
бива решението, ниту такви суштествени повреди на пре-
кршочната постапка односно на материјалниот пропис на 
кои треба да се внимава по службена должност. 

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја жалбата 
ќе го укине решението донесено во прв степен и предме-
тот ќе го врати на повторно решавање ако утврди дека е 
сторена суштествена повреда на одредбите на прекршоч-
ната постапка или ако најде дека поради погрешно или не-
целосно утврдена фактична состојба сојузниот орган што 
решението за прекршок го донел во прв степен треба да 
спроведе нова постапка и повторно да решава по истиот 
предмет. 

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја жалбата 
ќе го преиначи решението донесено во прв степен ако ут-
врди дека решителните факти во решението се правилно 
утврдени, но дека со оглед на утврдената фактична состој-
ба, а врз основа на правилната примена на прописите тре-
ба да се донесе поинакво решение. Тој орган ќе го преина-
чи решението донесено во прв степен и кога ќе најде дека 
постојат повреди на законот што можат да се отстранат и 
без укинување на таквото решение или дека при одмерува-
њето на казната или изрекувањето на заштитна мерка тре-
ба поинаку да се оценат околностите што се земаат пред-
вид. 

Сојузниот совет за прекршоци може да го преиначи 
решението донесено во прв степен и кога ќе најде дека СО-
ЈУЗНИОТ орган што го донел решението погрешно ги оце-
нил исправите или другите докази што сам ги извел и врз 
кои го засновал решението. 

Член 143 
Лицата чии права се повредени со решението донесе-

но во прекршочна постапка, освен со решението од чл. 129 
и 135 на овој закон, можат да изјават жалба секогаш кога 
во овој закон не е изречно определено дека жалба не е до-
зволена. 

Жалба се поднесува во рок од три дена од денот на 
усното соопштување на решението, а ако решението не е 
соопштено усно, од денот на приемот на решението. 

Врз жалбата од став 1 на овој член сообразно се при-
менуваат одредбите од чл. 136 до 142 на ОВОЈ закон. 

Член 144 
Во поглед на постапката по жалба сообразно се при-

менуваат соодветните одредби на Законот за кривичната 
постапка. 

Г л а в а XV 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Повторување на постапка 

Член 145 
На барање од лице казнето за прекршок или од него-

виот бранител, сојузниот орган што одлучувал во прв сте-
пен ќе ја повтори прекршочната постапка: 

1) ако се докаже дека решението за прекршокот е за-
сновано врз лажна исправа или врз лажен исказ на сведо-
ци или вештаци; 
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2) ако се докаже дека до решението за прекршок до-
шло поради кривично дело на службеното лице што ја 
спроведувало постапката или учествувало во неа; 

3) ако се утврди дека лицето што е казнето за пре-
кршок за исто дејствие е веќе еднаш казнето во прекршоч-
на постапка, кривична постапка или во постапка за сто-
пански престап; 

4) ако се изнесат нови факти или се поднесат нови до-
кази што сами за себе се или во врска со поранешните до-
кази би довеле до поинакво решение да биле познати во 
поранешната постапка. 

Барање за повторување на постапка во случаите од 
став 1 точ. 1 до 3 на овој член може да се поднесе во рок од 
шест месеци од денот на правосилноста на одлуката доне-
сена во кривична постапка односно во прекршочна по-
стапка односно во постапка за стопански престап. 

Барање за повторување на постапка во случајот од 
став 1 точка 4 на овој член може да се поднесе во рок од 
три месеци од денот на узнавањето за нови факти или но-
ви докази, а најдоцна во рок од една година од денот на 
правосилноста на решението за прекршок. 

По смртта на лице што е казнето за прекршок, бара-
ње за повторување на постапката можат да поднесат него-
виот брачен другар, децата, родителот или законскиот за-
стапник. 

Член 146 
Барањето за повторување на постапката не го одлага 

извршувањето на решението за прекршок по чиј повод се 
бара повторување на постапката, но ако сојузниот орган 
што одлучува за повторување на постапката смета дека 
има основа барањето да се уважи, може да го одложи од-
носно прекине извршувањето на решението додека не ќе 
одлучи за повторување на постапката. 

Ако повторувањето на постапката се дозволи, сојуз-
ниот орган што одлучува за повторувањето на постапката 
ќе го одложи извршувањето на решението за кое дозволил 
повторување на постапката. 

Ако правното лице што е казнето за прекршок пре-
станало да постои, барање за повторување на постапката 
може да поднесе правното лице што го презело имотот на 
правното лице казнето за прекршок. 

Во повторената постапка решение за прекршок не 
може да биде изменето на штета на казненото лице. 

Член 147 
Во поглед на повторувањето на постапката сообраз-

но се применуваат соодветните одредби на Законот за кри-
вичната постапка. 

2. Барање за судска заштита 

Член 148 
Барање за судска заштита е дозволено против реше-

ние за прекршок што го донел Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

Барање за судска заштита може да поднесе казнети-
от, законскиот застапник на казнетиот односно неговиот 
бранител. 

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предме-
ти чиј сопственик не е казнетиот, сопственикот на предме-
тот може да поднесе барање за судска заштита само во по-
глед на одлуката за таа мерка. 

За барањето за судска заштита решава Сојузниот суд. 
Барањето за судска заштита не го одлага извршува-

њето на решението, но на барање од казнетиот Сојузниот 
суд може да му нареди на надлежниот сојузен орган да го 
одложи односно да го прекине извршувањето на решение-
то додека не ќе одлучи за барањето, ако постојат основи 
од кои може да заклучи дека ќе го задоволи барањето. 

Член 149 
Барањето за судска заштита може да се изјави против 

решение на Сојузниот совет за прекршоци донесено во 
втор степен со кое на правно лице или поединец во врше-
ње на самостојна дејност му е изречена парична казна над 
100.000 динари, а на одговорно лице или на друг поединец 
- над 50.000 динари или ако е изречена заштитна мерка 

одземање на предмети чија вредност надминува 300.000 
динари или е одземена имотна корист во вредност од над 
300.000 динари, во следниве случаи: 

1) ако со решение за прекршок е повреден материја-
лен пропис; 

2) ако во прекршочната постапка е сторена повреда 
на одредбите на постапката што влијаела или можела да 
влијае врз законитото и правилното донесување на реше-
нието за прекршок (суштествена повреда на постапката); 

3) ако фактичната состојба е нацелосно утврдена или 
ако од утврдените факти е изведен неправилен заклучок во 
поглед на фактичната состојба. 

Член 150 
Барање за судска заштита се поднесува во рок од 

осум дена од денот на приемот на решението за прекршок 
донесено во втор степен. 

Барањето за судска заштита се предава во писмена 
форма до* органот што го донел решението за прекршок 
во прв степен, кој без одлагање тоа барање, заедно со спи-
сите, ќе му го достави на Сојузниот суд. 

Член 151 
Сојузниот суд одлучува за барањето за судска зашти-

та во неЈавна седница, во совет составен од тројца судии. 
Ако пријавата ја поднел јавниот обвинител или друг 

државен орган, Сојузниот суд, пред закажување на седни-
цата на советот, еден примерок од барањето за судска за-
штита, заедно со списите, ќе му достави на сојузниот јавен 
обвинител, кој е должен без одлагање да ги разгледа и во 
рок од 15 дена од денот на приемот на списите да му ги 
врати на тој суд со свој предлог во писмена форма или со 
известување дека предлогот ќе го стави на седница на со-
ветот. 

Седницата на советот може да се одржи и без уредно 
повиканиот сојузен јавен обвинител. 

Член 152 
Сојузниот суд ќе го укине решението за прекршок ако 

утврди дека барањето за судска заштита е основано. 
Ако Сојузниот суд утврди дека е повреден материја-

лен пропис, а утврдената фактична состојба дава сигурен 
основ за донесување на поинакво решение, може да донесе 
одлука со која го преиначува второстепеното решение. 

Член 153 
Во поглед на постапката за решавање за барањето за 

судска заштита сообразно се применуваат соодветните од-
редби на Законот за кривичната постапка за барањето за 
вонредно преиспитување на правосилната пресуда. 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 154 
Барање за заштита на законитоста може да се подиг-

не против правосилно решение за прекршок со кое е по-
вреден сојузниот закон или друг сојузен пропис што пред-
видува прекршоци. 

Барањето за заштита на законитоста го подига сојуз-
ниот јавен обвинител во рок од три месеци од денот кога 
на казнетото лице му е врачена одлуката по жалбата, од-
носно од денот кога станала правосилна одлуката на со-
јузниот орган што одлучувал во прв степен, а за која Со-
јузниот совет за прекршоци не решавал по повод на жал-
бата. 

Член 155 
За барањето за заштита на законитоста решава Со-

јузниот суд. Сојузниот суд одлучува за барањето за зашти-
та на законитоста во нејавна седница, во совет составен од 
тројца судии. 

За нејавната седница судот секогаш ќе го извести Со-
јузниот јавен обвинител. 
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Член 156 
Барањето за заштита на законитоста не го одлага из-

вршувањето на решението за прекршок, но Сојузниот суд 
при решавањето за барањето може да му нареди на над-
лежниот орган да го одложи односно да го прекине из-
вршувањето на решението додека конечно не ќе одлучи за 
подигнатото барање. 

Член 157 
Во поглед на постапката за решавање за барањето за 

заштита на законитоста сообразно се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за кривичната постапка. 

Г л а в а X V I 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

1. Постапка за одземање на предмети и за одземање на 
имотна корист 

Член 158 
Во поглед на постапката за одземање на предмети и 

за одземање на имотна корист сообразно ќе се применува-
ат соодветните одредби од Законот за кривичната постап-
ка. 

Член 159 
Ако по поведувањето на прекршочна постапка обви-

нетото правно лице престанало да постои, сојузниот ор-
ган што ја повел постапката ќе спроведе посебна постапка 
против правното лице врз кое поминале обрските од прав-
ното лице што престанало да постои, и тоа само во по-
глед на одземањето на имотната корист што е постигната 
со извршување на прекршокот. 

Одземање на имотната корист може да се изрече са-
мо во височина на вредноста на имотот што е преземен од 
обвинетото правно лице кое престанало да постои. 

Против решението донесено во смисла на став 1 од 
овој член, дозволена е жалба до Сојузниот совет за пре-
кршоци во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението. 

2. Наплата на парична казна на самото место 

Член 160 
За полесни прекршоци за кои со сојзен закон или со 

пропис на Сојузниот извршен совет е пропишана парична 
казна во утврдениот износ што за правно лице и за поеди-
нец во вршење на самостојна дејност не преоѓа 10.000 ди-
нари, а за одговорното лице и за друг поединец не преоѓа 
5.000 динари, можат со тој пропис да се овластат опреде-
лени службени лица на сојузниот орган на самото место 
да ги наплатуваат паричните казни во утврдениот износ 
од лицата што ќе се затечат во извршувањето на прекршо-
кот. 

За наплатената парична казна се издава потврда. 
Против наплатата на парична казна на самото место 

не може да се изјави жалба ниту друг правен лек. 
Не е дозволено наплатување на парична казна на са-

мото место за повеќе прекршоци извршени во стек. 
Ако паричната казна не се наплати на самото место 

или ако лицето што сторило прекршок не ја плати парич-
ната казна веднаш односно во рок од петнаесет дена, ќе се 
поднесе пријава до сојузниот орган што ја води прекршоч-
ната постапка. За тој прекршок не може да се изрече па-
рична казна поголема од казната што може да се наплати 
на самото место. 

3. Постапка за поврат на паричните износи во случај на не-
оправдано казнување 

Член 161 
Лицето на кое во прекршочната постапка неоправда-

но му е изречена парична казна, заштитна мерка одземање 
на имотна корист или заштитна мерка одземање на пред-
мет, има право на поврат на платената парична казна, по-
врат на одземената имотна корист, поврат на предметот 

или на паричната вредност на одземениот предмет (во на-
тамошниот текст: поврат на паричниот износ). 

Се смета дека лицето неоправдано е казнето ако во 
случај на преиначување на правосилното решение за пре-
кршок или укинување на правосилното решение за пре-
кршок постапката против него правосилно е запрена по-
ради тоа што е утврдено дека делото не е прекршок или 
што постојат основи кои ја исклучуваат одговорноста на 
сторителот на прекршокот или што нема докази дека тоа 
сторило прекршок. 

Поврат на паричниот износ не може да бара казнето 
лице што со своето лажно признание предизвикало казну-
вање. 

Член 162 
Правото на поврат на паричниот износ престанува 

ако барањето за поврат е поднесено по истекот на шест 
месеци од денот на приемот на правосилното решение за 
запирање на постапката. 

Барањето за поврат на паричниот износ се поднесува 
до сојузниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите. Ако сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите го одбие барањето делумно или 
во целост, или ако во рок од шеесет дена од денот на прие-
мот на барањето не донесе решение по барањето, може да 
се поднесе тужба за надомест на штетата. Рокот за подне-
сување на тужбата е триесет дена од денот на соопштува-
њето на решението, односно приемот на решението од-
носно денот на истекот на рокот од шеесет дена. 

Во поглед на повратот на паричните износи поради 
неоправдано казнување сообразно се применуваат соод-
ветните одредби на Законот за кривичната постапка. 

Дел трети 

Г л а в а X V I I 

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА 

Член 163 
Решенијата донесени во прекршочна постапка стану-

ваат правосилни кога веќе не можат да се побиваат со 
жалба или кога жалба не е дозволена. 

Правосилното решение се извршува кога е извршено 
неговото доставување и кога за извршување не постојат 
законски пречки. Ако не е изјавена жалба или обвинетиот 
се одрекол или се откажал од жалбата, решението е из-
вршено по истекот на рокот за жалба односно од денот на 
одрекнувањето или откажувањето од изјавена жалба. 

Во поглед на извршувањето на казната затвор или на 
парична казна изречена за прекршок на активно воена ли-
це или на лице кое се наоѓа на отслужување на воениот 
рок или на воена вежба се применуваат прописите за 
службата во вооружените сили на СФРЈ. 

Член 164 
Решението со кое правосилно е изречена парична каз-

на или е одлучено за надомест на трошоците на постапка-
та или за надомест на штета се извршува кога ќе истече во 
решението предвидениот рок за плаќање на казната, на 
трошоците на постапката, односно на надоместот на ште-
тата. 

Рокот од став 1 на овој член тече од денот кога на каз-
нетиот му е соопштено или врачено правосилното реше-
ние за прекршок. 

Член 165 
Ако правно лице по правосилноста на решението за 

прекршок престанало да постои, извршување на парична-
та казна и на заштитната мерка одземање на имотна ко-
рист ќе се спроведе против правното лице што го презело 
неговиот имот - до височината на преземениот имот. 

Член 166 
Сојузниот орган што решението за прекршок го до-

нел во прв степен е надлежен и за извршувањето на тоа ре-
шение. 

4 
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Решението за замена на паричната казна со затвор на 
изречената заштитна мерка, како и другите решенија што 
сојузниот орган не е во можност сам да ги изврши присил-
но, ќе ги достави заради извршување до надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина според 
живеалиштето односно престојувалиштето на казнетото 
лице. * 

Од присилно наплатениот износ на паричната казна 
5% и припаѓа на општествено-политичката заедница чиј 
орган го спровел присилното извршување. 

Г л а в а X V I I I 

ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ВО 
ОДНОСИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ И РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА НАД-

ЛЕЖНОСТА 

Член 167 
Надлежниот првостепен орган за прекршоци во ре-

публиката односно автономната покраина може предме-
тот на прекршокот да му го отстапи на првостепениот ор-
ган за прекршоци во друга република односно во авто-
номна покраина на чија територија сторителот на пре-
кршокот има живеалиште односно престојувалиште, ако е 
очигледно дека тој првостепен орган полесно ќе ја спрове-
дува постапката. 

Отстапување не е дозволено ако дејствието за кое се 
води постапката не е предвидено како прекршок во репуб-
ликата односно во автономната покраина, на чија терито-
рија сторителот има живеалиште односно престојувалиш-
те. 

Пред отстапувањето на предметот, органот за пре-
кршоци ќе ги сослуша сведоците и ќе изведе други докази 
- предложени во барањето за поведување постапка, ако 
тие сведоци и други докази се наоѓаат на подрачјето на тој 
орган. 

Органот за прекршоци на кого предметот му е отста-
пен го применува прописот со кој е предвиден прекршок 
што важи на подрачјето на тој орган. 

Член 168 
Органот надлежен за прекршоци што за прекршок 

пропишан со сојузен или со друг пропис изрекол казна за-
твор, мерка од воспитен карактер или заштитна мерка, 
може да бара таа казна, односно мерка да се изврши на те-
риторијата на друга република, односно автономна по-
краина на која има живеалиште односно престојувалиште 
лицето спрема кое извршувањето треба да се спроведе, 
под услов казната затвор, мерката од воспитен карактер 
или заштитната мерка што треба да се изврши да е пред-
видена со пропис на односната република, односно авто-
номна покраина. 

Органот надлежен за прекршоци што го донел реше-
нието за прекршок може да бара, заради присилна напла-
та на паричната казна или на други износи и заради одзе-
мање на предмети, врз основа на извршното решение за 
прекршок, извршувањето врз имотот на сторителот на 
прекршокот да се спроведе на територијата на друга ре-
публика односно автономна покраина, на која се наоѓа 
имотот или предметот врз кој треба да се спроведе из-
вршувањето. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член барањето за 
спроведување на извршување се упатува до органот во ре-
публиката, односно во автономната покраина што врз ос-
нова на закон или друг пропис е надлежен да го спроведу-
ва извршувањето на решението за прекршок. 

Член 169 
Органот што во смисла на член 168 став 2 од овој за-

кон го спровел извршувањето врз имотот на сторителот 
на прекршокот е должен со наплатените износи или со 
одземениот предмет да постапи според налогот на орга-
нот што го донел решението за прекршокот. 

Органот што го спровел извршувањето донесува ре-
шение за трошоците што настанале при спроведувањето 

на извршувањето. Заради намирување на тие трошоци, тој 
орган ќе ја задржи потребната сума од наплатениот износ. 

Член 170 
Сите органи во републиката, односно во автономна-

та покраина, што се надлежни за водење прекршочна по-
стапка, се должни едни на други да укажуваат правна по-
мош. 

Член 171 
За судирот на надлежностите помеѓу прекршочните 

органи од територии на разни републики решава Сојузни-
от суд. 

Дел четврти 

Г л а в а X I X 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 172 
Одредбите за казните и за заштитните мерки што се 

предвидени за прекршоци во сојузните прописи донесени 
до 1 јули 1977 година мораат во рок од една година од 24 
декември 1976 година како ден на донесувањето на Зако-
нот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните про-
писи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) да се усогласат, 
според видот и височината на казната односно заштитна-
та мерка, со казните односно со заштитните мерки пропи-
шани со тој закон. 

Додека не ќе се изврши усогласување на прописите 
во смисла на став 1 од овој член, казните и заштитните 
мерки предвидени за прекршоци со сојузните прописи до-
несени до 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во 
сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат со-
јузните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) не 
можат да се изрекуваат над најголемата мера на казната 
односно видот на заштитната мерка определена со тој за-
кон. 

Член 173 
Одредбите за казните што се предвидени за прекршо-

ци со сојузни закони и со други сојузни прописи, мораат 
во рок од една година од 1 јули 1985 година како ден на 
влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија 
на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузни-
те прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85) да се 
усогласат во поглед на височината на казната со одредби-
те на тој закон. 

Од 1 јули 1985 година како ден на влегувањето во си-
ла на Законот за измени и дополненија на Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85) заштитната мерка 
одземање на имотната корист ќе се применува како мерки 
одземање на имотна корист. 

Член 174 
Прекршочната постапка започната пред 1 јули 1977 

година како ден на влегувањето во сила на Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) која не е правосилно 
окончана до 1 јули 1985 година, ќе се заврши според про-
писите што беа во сила пред 1 јули 1977 година. 

Ако до 1 јули 1985 година сојузниот орган по повод 
жалбата го укине решението за прекршок што го донел со-
јузниот орган во прв степен и предметот го упати на по-
вторно решавање, натамошната постапка ќе се спроведе 
според одредбите на Законот за прекршоците со кои се по-
вредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77). 

Член 175 
Прекршочната постапка започната пред 1 јули 1985 

година како ден на влегувањето во сила на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за прекршоците со кои се 
повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 299 

бр. '14/85), која уште не е правосилно окончана ќе се за-
врши според одредбите на Законот за прекршоците со кои 
се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/77 и 20/82) што беа во сила од 1 јули 1985 го-
дина како ден на влегувањето во сила на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за прекршоците со кои се по-
вредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/85). 

Ако сојузниот орган по повод жалба укине решение 
за прекршокот што го донел сојузен орган во прв степен и 
предметот го упати на повторно решавање, во поната-
мошната постапка ќе се применуваат одредбите на Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за прекршоците 
со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/85). 

Член 176 
Ако пред 1 јули 1977 година како ден на влегувањето 

во сила на Законот за прекршоците со кои се повредуваат 
сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) 
пред Сојузниот суд е поведен управен спор против право-
силно решение за прекршок или е во тек рокот за поведу-
вање на тој спор, ќе се применуваат прописите што биле 
во сила пред 1 јули 1977 година до окончувањето на управ-
ниот спор. Ако Сојузниот суд го укине правосилното ре-
шение за прекршок, натамошната постапка ќе се спроведе 
според одредбите на Законот за прекршоците со кои се по-
вредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77). 

Член 177 
Врз барањата за судска заштита поднесени до 1 јули 

1985 година како ден на влегувањето во сила на Законот за 
измени и дополненија на Законот за прекршоците со кои 
се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/85) ќе се применуваат одредбите на Законот 
за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 20/82) што беа во си-
ла пред 1 јули 1985 година. 

Член 178 
Во рок од една година од 1 јули 1977 година како ден 

на влегувањето во сила на Законот за прекршоците со кои 
се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/77) можат да ги вршат должностите од чл. 72 
и 73 или должностите на овластеното службено лице од 
член 74 на овој закон и лицата што во поглед на училиш-
ната подготовка и работното искуство не ги исполнуваа^ 
условите предвидени со тие членови. 

Член 179 
Сојузниот совет за прекршоци почнува со работа на 1 

јануари 1978 година. 

Член 180 
Прекршочната постапка по повод жалбата на реше-

нието за прекршок што го донел првостепениот орган до 
почетокот на работата на Сојузниот совет за прекршоци 
се спроведува според прописите што беа во сила пред 1 ју-
ли 1977 година. 

Член 181 
Се овластува сојузниот орган надлежен за работите 

на правосудството да донесе поблиски прописи за трошо-
ците на прекршочната постапка. До донесувањето на тие 
прописи сообразно ќе се применуваат сојузните прописи 
за надомест на трошоците во кривичната постапка. 

Член 182 
На 1 јули 1977 година како ден на влегувањето во си-

ла на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојуз-
ните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) преста-
нуваат да важат одредбите на Основниот закон за пре-
кршоците („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65, 57/65 и 
15/67), што се однесуваат на прекршоците по кои постап-
ката ја водат сојузните органи. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Чокорило Митра Славко, Подобних 
Алберта Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорите: Божић Мирослава Лазар, Чоп Стјепана 
Жељко, Кошак Павла Иван, Лук Ивана Алексије, Величко-
вић Теодосија Драгољуб, Жгањер Јосипа Стјепан; 

капетаните I класа: Антић Стојадина Драшко, Беџов-
ски Панте Димитар, Ђокић Цветка Градимир, Ћирић Ве-
лимира Драгољуб, Тодоров Берислава Славе; 

заставниците I класа: Дошеновић Милана Никола, 
Јевремовић Љубомира Драгослав, Јовановић Милија Дра-
гомир, Пејчић Гавре Јосип, Стојаневски Ангела Раде, 
Шушњар Адама Душан, Ваљаревић Животе Витомир; 

заставниците: Дејановић Драгомира Томислав, Ди-
митријевић Душана Видан, Максимовић Владимира Ни-
кола, Прскало Марка Стипа; 

воениот службеник IV класа Савић Ратомира Дани-
ца; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Аранђеловић Милорада Драгољуб, 
Бајић Давида Миливој, Ђурић Љубомира Здравко, Глиго-
ровић Радосава Милован, Илић Дамјана Светислав, Ко-
морски Бранка Младен, Сарделин Валентина Божо, Стан-
ковић Николе Бранко; 

потполковниците: Десић Стјепана Владимир, Грујин 
Марина Лазар, Илијаш Томе Стјепан, Корди Миливоја 
Желимир, Мацан Сиованија Антон, Рунтић Здравка Нема-
ња, Татишић Милана Јован; 

мајорите: Крамбергер Фрање Бернард, Сјеклоћа 
Илије Владимир, Стаменовић Влајка Војислав; 

заставниците I класа: Булешић Михе Иван, Чавић Ју-
ре Петар; 

воениот службеник II класа Девчић Мате Марко; 
воениот службеник III класа Петковић Живојина 

Бранислав; , 
граѓанското лице на служба во ЈНА Божичковић Ни-

коле Мара; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Андријашевић Бранка Ђорђо, 1 етал-
дић Илка Часлав, Крстић Драгољуба Душан, Мрган Пере 
Анте, Панчић Теофила Сретен, Павлов Живка Јован, Пер-
чић Јоже Антон, Трбовић Раде Петар, Трифуновић Мила-
на Владо; 
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потполковниците: Бајчетић Милана Владо, Бурсаћ 
Душана Никола, Ћојбашић Светозара Радомир, Добри-
нић Јосипа Мирослав, Дорушић Стјепана Ћирил, Ђаковић 
Живорада Томислав, Ђуричин Стевана Саво, Ходак Ива-
на Мато, Илић Милоша Радивоје, Коњић Јуре Андрија, 
Ковачевић Јована Новак, Кожул Душана Стеван, Маној-
ловић Симе Томо, Марковић Стојана Милош, Остојић 
Димитрија Остоја, Петровић Панте Градимир, Томаше-
вић Тимотија Коста, Трбојевић Стојана Јован, Вељковић 
Драгутина Тихомир, Вестемар Ивана Марко, Витковић 
Радована Мирко; 

мајорите: Драганић Душана Лазар, Грозданић Мла-
дена Душан, Јовичић Војина Раденко, Обрадовић Дане 
Стево, Стевановски Стојана Ђорђе; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Мојсоски Ђорђија Наум, Влајко-
вић Стојана Сава; 

мајорите: Бартолић Јосипа Јосип, Благец Љубе Стје-
пан, Боговић Мије Томо, Буљин Милана Љубомир, Ђурић 
Грујице Живорад, Филиповић Миливоја Миленко, 
Хоржић Мије Матија, Јанев Димитра Манчо, Јанковић Ја-
кова Милорад, Јовић Борислава Петар, Косовац Милана 
Слободан, Крижановић Петра Веселио, Лугоња Лазара 
Радослав, Милић Петра Милан, Настевски Љубомира 
Благоје, Николић Јеленка Цветан, Обрадовић Николе Јо-
ван, Петелина Богомира Миливој, Пичуљан Ивана Алек-
сандар, Плејић Мате Петар, Полдругач Ивана Ђуро, Рач-
ки Фрање Антун, Станковски Божина Миле, Стојановић 
Ђорђа Добривоје, Шкондрић Раде Милан, Вигњевић Пет-
ра Јован; 

капетаните I класа: Ајдић Ивана Стојан, Богојевић 
Андрије Томислав, Лупало Милана Стево, Хитнер Карла 
Мирослав, Илић Јована Вукашин, Јовановић Божидара 
Иванко, Јурић Мије Милан, Конев Коцев Митре, Крњета 
Миле Милош, Маћешић Јована Јован, Магдић Јуре Иви-
ца, Михајловић Танасије Петар, Милић Станка Добросав, 
Павлић Петра Јакоб, Рашета Стевана Петар, Савић Луке 
Милан, Станковић Јована Милић, Шифтар Паве Лука, Ва-
ричак Буде Недељко, Величковић Младена Павле; 

капетаните: Бабић Антуна Јосип, Димитријевић Жи-
воте Драгиша, Костадинов Цветка Митко, Мајсторовић 
Милана Мирко, Маретић Павла Анте, Опачић Пере Ду-
шан, Пауновски Бириса Моме, Раденковић Владимира 
Миливоје; 

поручникот: Ранковић Јездимира Маринко; 
заставниците I класа: Адамовић Марка Милорад, Бу-

латовић Николе Блажо, Ђикић Драгоја Божидар, Југовић 
Светислава Станимир, Калевски Блажев Спасо, Коларић 
Чедомира Видан, Ковачевић Стеве Радивоје, Ку кућ Фили-
па Маринко, Липовац Марка Радивој, Пешут Јанка Дра-
ган, Селман Илјаза Руди, Станишић Саве Миленко, Стоја-
новић Саве Спаса, Стошић Радивоја Миливој, Ступар Ни-
коле Јово, Терзић Пере Ђорђија, Трајковић Петра 
Божидар, Зељић Чедомира Грујица; 

заедниците: Атанасовски Балета Петар, Босанац 
Пере Божо, Бозоски Цветана Томе, Ћирић Методија Јо-
ван, Димовски Николе Кирко, Добрић Васе Душан, Ђо-
рђевић Владимира Александар, Ђорђевић Вукосава Ми-
лен, Ђорић Владе Милић, Ђукић Бранка Милан, Ђурђевић 
Александра Петар, Глишић Илије Милан, Хорват Ивана 
Владимир, Храстић Тобија Силвано, Јањанин Пере Илија, 
Јурић Томе Нико, Кахриман Сулејмана Сабахудин, Каље-
вић Радоја Предислав, Кикић Николе Мирко, Кнежевић 
Тоде Мирко, Костадиновић Љубомира Ђорђе, Костић 
Цветка Велимир, Кошутић Миле Мане, Лудошан Николе 
Сава, Милосављевић Станимира Ратомир, Митровић Вла-
димира Александар, Мочник Јожефа Јожеф, Овнарски Ђо-
рђа Борис, Палалић Стевана Стојан, Панов Душана Томе, 
Пекаж Мартина Иван, Поднар Јуре Стјепан, Рајић Пере 
Петар, Ристовић Милана Милосав, Салопек Владимира 
Бранко, Стајковић Александра Златко, Станковић Радиса-
ва Драган, Стеванчевић Драгана Славко, Студенић Луке 
Мато, Тодоровић Светомира Радиша, Тодоровић Миодра-
га Вилотије, Васић Стевана Петар, Видановић Богомира 
Љубомир, Вукмировић Милана Милош, Жежељ Милана 
Мирко, Живковић Радивоја Ђорђе; 

постарите водници I класа: Богуновић Бранка Драги-
сав Борота Милана Перо, Ђузо Јусуфа Ениз, Иванчевић 

Будимира Чедомир, Иветић Боже Илија, Јакић Стјепана 
Лука, Јовановић Велимира Станиша, калинић Саве Јово, 
Небојан Станислава Иван, Николић Здравка Радисав, Па-
чемски Васила Стојан, Петровић Јеремије Цане, Тодоров* 
ски Владе Љупчо, Здравевски Гоне Љупчо, Зизаку Сади-
ка Адем; 

воениот службеник II класа Драшковић Блажа Мари-
ја; 

воените службеници III класа: Церјанец Фрања Ште-
фица, Ђулија Велимира Велимир, Дежељин Ивана Мари-
ја, Жагровић Анте Нада; 

воените службеници IV класа: Кићановић Марка 
Здравко, Вузем Андрије Владимир; 

воениот службеник V класа костнер Ђуре Мара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
мајорите: Маврља Павла Иван, Таушан Владе Мило-

рад; 
капетаните I класа: Ђаковић Петра Давид, Пецко Ау-

густа Крешимир, Печенковић Шерифа Мухамед; 
заставниците I класа: Игњатић Косе Миливоје, Кова-

чевић Мирка Гојко, Михајловић Јована Станко, Пушоњић 
Радована Радош, Шобот Ђуре Васо, Хаирлић Раме Ибро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорите: Јовановић Петронија Драгутин, Крајано-

вић Ђуре Неђо, Пинтарић Јосипа Звонимир, Вигњевић 
Владимира Миле; 

капетанот Шимић Амбре Анто; 
заставниците I класа: Атанасов Бориса Никола, Бат-

рићевић Бутора Ђуро, Брезак Бранка Стјепан, Кокановић 
Десимира Радисав, Копривица Мирка Недељко, Милова-
новић Стојана Радиша, Николић Милована Слободан, Ра-
дуловић Новице Вукашин, Рађеновић Ђуре Душан, Ристић 
Петра Страјин; 

заставникот Мандић Душана Милан; 
воените службеници IV класа: Ковач Ивана Петар, 

Милчиновић Николе Јанко; 
воениот службеник V класа Кремечек Фрање Здрав-

ко; 
воениот службеник VIII класа Божадона Станка Ма-

ца; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Марковић Мар-

тина Иван, Тиршек-Лак Ивана Розалија; 

- за примерни заслуга и вештина во работата за раз-
вивање на постојан полет заради остварување на поставе-
ните задачи во единиците со кои раководат како и за соз-
давање услови за постигнување на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Пласај Драгутина Иван; 
потполковниците: Антић Данила Димитрије, Бако-

вић Милисава Бориша, Билек Бодора Драгутин-Божидар, 
Цишпер Рудолфа Златко, Девчић Мате Иван, Дошен Мла-
ђе Живко, Ђорђевић Станимира Милан, Хајдарпашић 
Шабана Саид, Јеремић Милије Боривоје, Лазаревић Дра-
гутина Јован, Митев Ристе Димитар, Новосел Ивана Ми-
хаел, Поткоњак Ранка Бошко, Продановић Душана Ђуро, 
Стевановић Велимира Милан, Стоиљковић Драгутина 
Александар, Томиш Светомира Радомир, Васић Милана 
Слободан, Вукчевић Ристе Стеван, Вулетић Борисава Ми-
одраг; 

мајорите: Бокулић Јосипа Милан, Дедић Милована 
Петар, Ђорђевић Василије Драгомир, Хркач Ђуре Антун, 
Катић Николе Бранислав, Китановић Живојина Милисав, 
Крањчевић ИлиЈе Гојко, Крчмар Мије Иван, Кучан Ивана 
Јурај, Манојловић Петра Сава, Младеновић Милорада 
Стојан, Мужина Антуна Иван, Недељковић Милорада 
Михајло, Новаковић Јове Миле, Паулетић Антона Иван, 
Перић Ђукана Брацо, Пиља Петра Стеван, Пршле Јосипа 
Јосип, Путарек Јураја Аугуст, Радиновић Боже Миле, Роз-
га Јозе Розаријо, Сокић Саве Миро, Срчек Фрање Здравко, 
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Стојановић Радисава Богомир, Стојановић Станише Ђо-
рђе, Тодоровић Бранка Милорад, Узелац Ђуре Милан; 

капетаните I класа: Делић Видана Никола, Дулано-
вић Велисава Добривоје, Ераковић Стевана Милан, Кум-
рић Божидара Радован, Лоренц Фрање Фрањо, Миросав-
љев Косте Бојан, Павичић Илије Славко, Поповић Паје 
Бранко, Радевић Велимира Борислав, Стрелец Стјепана 
Маријан, Шкорјанец Јосипа Јосип, Зубер Марка Данило; 

капетаните: Кадузовић Мује Есад, Станковић Станка 
Боро; 

заставниците I класа: Бочкај Томе Никола, Чернак 
Јожефа Имре, Ђурановић Васе Веселин, Фридрих Стефа-
није Емил, Гајић Трифуна Момчило, Канић Занфила Ми-
ломир, Костић Милана Реља, Михајловић Томице Петар, 
Миладиновић Ђорђа Стеван, Мирковић Богдана Драго, 
Митровић Благоја Богољуб, Младеновић Драгутина Дра-
ган, Наранчић Мане Мићо, Обрадовић Савића Милоје, 
Петровић Трајка Станиша, Прашчевић Радована Драгу-
тин, Радевић Букете Ђорђе, Савић Илије Војин, Сирмев-
ски Павла Тошко, Стевановић Рајка Недељко, Тузулуко-
вић Смаила Мустафа, Врањеш Мане Милан; 

заставниците: Бркић Алексе Томислав, Јајић Јована 
Никола, Петковић Богосава Велимир; 

воените службеници II класа: Луковић Уроша Загор-
ка, евалина Хенрика Аленка; 

воениот службеник III класа Отржан Стјепана Ана; 
воениот службеник IV класа Маричић Лазара Влади-

мир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Костић Давида Грујица, Љуботина Моми-
ра Симеон, Павковић Павла Владимир; 

капетаните I класа: Богдановић Драгољуба Петар, 
Цесник Антона Силво, Ћирић Стојана Радивој, Дабац 
Ивана Динко, Филиповић Мије Иван, Кеча Симе Ђорђе, 
Клачмер Винка Владо, Колунцић Ђуре Дане, Ковачевић 
Стевана Миодраг, Крстески Душана Радован, Лаловић 
Мате Драган, Мајсторовић Милоша Мирослав, Матуло-
вић Анте Владимир, Микић Миле Стево, Миликшић Сте-
ве Ђорђе, Пајевић Богдана Живко, Пандур Фрање Божо, 
Субота Мате Иван, Торбица Димитрија Љубомир, Зимет 
Јосипа Јосип; 

капетаните: Барић Филипа Шиме, Бранковић Мила-
на Чедомир, Дедић Мустафе Бекир, Косић Милана Ђуро, 
Перовић Мартина Мирко, Солар Андрије Ђуро, Ишпано-
вић Милорада Милосав; 

поручниците: Фазлић Хусе Ферид, Смрзлић Милана 
Миле; 

заставниците I класа: Барбир Ђуре Бранко, Ђерковић 
Петра Радосав, Ђорђевић Ратка Борко, Јарамаз Милана 
Бошко, Мијић Мартина Фрањо, Пејовић Ратка Владимир, 
Зарић Илије Симо; 

заставниците: Богдановић Милана Милован, Чотра 
Николе Ђуро, Димитровски Манасија Владо, Ђорђевић 
Сибина Јован, Ердељан Вељка Душан, Леонтијевић Мили-
сава Милован, Коцић Милорада Младен, Мијаиловић 
Милоша Славиша, Милосављевић Миливоја Живорад, 
Младеновић Благоја Иван, Радишић Јована Душан, Тапа-
вички Миле Светозар, Трескавица Душана Душан, Вели-
мир Бранка Божидар, Величковић ЈБубише Станиша Вуји-
чић Милића Лазар, Жуљани Јосипа Ђулио; 

постарите водници I класа: Божић Стеве Душан, Цве-
тановић Видосава Јован, Ђокић Марјана Боривоје, Хорват 
Ивана Мартин, Јаковић Паје Мирко, Каши Јосипа Марин, 
Колбабек Антуна Руди, Кузмановић Стојана Ђорђе Ла-
тинчић Јанка Душан, Марковић Милисава Жарко, Миле-
вој Силвија Бранко, Младован Цветка Душан, Њежић 
Мирка Ненад, Пантић Живка Саво, Павловић Михајла 
Мирослав, Петровић Милисава Добривоје, Петровић Жи-
воина Станимир, Поповић Стоје Перо, Продановић Владе 
Миљан, Рашовић Момчила Миодраг; 

постарите водници: Борић Боже Милан, Божић Радо-
ша Недељко, Драгоевић Владимира Милоје, Драшковић 
Милорада Радомир, Ивковић Драгомира Миодраг, Мла-
деновић Станојка Момчило, Пекеч Николе Жељко, Радо-
миловић Дмитра Бранко, Тодоровски Ванча Илија; 

воените службеници IV Класа: Трнски Паје Љиљана, 
Жари Јоже Антон; 

воените службеници V класа: Черне Ивана Мирослав, 
Ивков Младена Славко, Каталенић Вјекослава Стјепан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Црнековић Јако-
ба Стјепан, Дојчин Винка Бисерка, Катановић Кате Јован-
ка, Мишљеновић Николе Милан, Пуљак Петра Бранко, 
Рулек Лацка Иван, Смичиклас Јанка Јанко, Стевић Живка 
Давид, Шорша Доминика Стјепан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈАН: Андрашевић Ни-

коле Ана, Бачевац Елмаза Ризо, Банек Јосипа Стјепан, Бе-
ћановић Николе Нада, Биљчевић Богдана Виктор, Боца 
Петра Марица, Брачић Анте Јосо, Цапек Андре Љубица, 
Цури Франца Олга, Диздар Јосипа Марија, Домјановић 
Мирослава Бранка, Допуђ Јове Смиља, Дујмовић Паје 
Марија, Ђапо Ивана Милка, Ђурђевић Захарије Видоје, 
Фрлић Августина Силвија, Гргурић Павла Амалија, Гуш-
тин Јосипа Петар, Гвоздић Јанка Милан, Халавања Мило-
вана Софија, Хаскић Јусуфа Салих, Хапшергер Милана 
Драгица, Хребак Фрање Стјепан, Илић Милана Марија, 
Јелић Јанка Љиљана, Јововић Дејана Милица, Катушић 
Мирка Вероника, Клајн Ивана Михајло, Ковач Ивана 
Фрањо, Крмпотић Ивана Славица, Крушељ Стјепана Ју-
рај, Купрешак Ђуре Миља, Левак Изидора Јелица, Лок-
мер Милића Ева, Мехун Мије Марија, Мигач Винка Дан-
ко, Михелић Фрање Фрањњо, Милер-Божовић Хермине 
Невенка, Митић Стјепана Ана, Млинарић Пере Марија, 
Мустаћ Јосипа Жељко, Мужар Ивана Љиљана, Новаковић 
Флоријана Мира, Обрадовић Недељка Стево, Паниан 
Драгутина Јосип, Ласкаш Илије Богдан, Павичић Мате 
Дорица, Пикеља Маријана Маријана, Покупић Фрање Ан-
дрија, Поточић Мате Јосип, Ракић Ивана Маргарета, Са-
лопек Јосипа Вјекослав, Санковић - Лукачић Јосипа Ана, 
Сарапа Илије Сока, Стоисављевић Милана Радован, Сту-
пар Обрада Бранислав, Шамбар Милана Драгица, Таушан 
Владе Јелена, Томичић Петра Петар; Тот Стјепана Невен-
ка, Турковић Јакова Јаков, Вајвар Леополда Звонимир, 
Војводић Луке Невенка, Вуцелић Илије Љубица, Зорић Јо-
це Милош, Зорманић Андрије Миливој, Живичњак Јосипа 
Леонард, Живковић Николе Љубица; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Борко Виљема Биљем, Црљеница 

Душана Бранко, Поповић Бранка Перо, Страјинић Бранка 
Миле; 

капетаните: Веркић Стипана Марин, Божановић Сви-
лена Невил, Бркић Чедомира Данило, Бургер Јосипа Злат-
ко, Цветковић Милана Љубиша, Дедић Смаје Смаил, Ди-
мески Димка Блаже, Фејзић Узеира Мирхет, Гаћиновић 
Ђорђа Радослав, Грошељ Јожефа Даворин, Игњатовић 
Мике Станко, Јовановић Душана Драгиша, Јовановић 
Трајка Миле, Јунгић Милоша Бранко, Лазовић Звездана 
Момир, Ловрић Гојка Жељко, Лугоња Раде Зоран, Мару-
шић Марка Владимир, Мејић Живка Слободан, Милетић 
Сретена Љубиша, Милетић Цветка Милан, Ненадић Дане 
Славко, Павловић Владимира Радомир, Пауновић Михаи-
ла Предраг, Пејић Неде Драго, Петковић Благомира Љу-
биша, Племић Миле Триво, Поповић Мирка Јанко, Раду-
новић Милана Радоман, Релић Милана Никола, Савано-
вић Милана Здравко, Савин Милорада Урош, Симић Ду-
шана Јован, Спасеновски Стојана Мишо, Стојановић Да-
нила Драган, Шаровић Мирка Чедо, Шехић Ибрахима Ид-
риз, Шукунда Александра Ратко, Талечевски Атанаса Или-
ја, Торбица Миливоја Слободан, Тркуља Вељка Бранко, 
Твртковић Хамеда Ћемал, Влашић Јожефа Антун, Вуке-
лић Миће Дмитар, Здравковић Алексе Миланче, Жигмонд 
Ђула Акош; 

поручниците: Алексов Горана Миодраг, Гавран Кос-
те Душан, Фружа Антала Ференц, Михајловић Драгољуба 
Вељко, Милошевић Душка Миленко, Ненадовић Мирос-
лава Србољуб, Радановић Грује Милутин, Сиљански 
Крсте Ристо, Станисављевски Чедомира Јовица, Шало Се-
лима Суад, Топаловић Недељка Милан; 
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заставникот Стаменковић Стојадина Слободан; 
постарите водници I класа: Гајић Миленка Здравко , 

Јанковић Божидара Владимир, Јовановић Мирослава Ми-
одраг, Митковски Трајка Јован, Николић Ратка Алекса, 
Продановић Бранка Стево, Стојменов Димитра Ване, Зја-
кић Ризе Ирфан; 

постарите водници: Беговић Мехмедалије Исмет, 
Бошковић Милутина Вуле, Цветковић Милована Драги-
ша, Цветковић Захарије Слободан, Дробац Пере Драган, 
Глушац Вељка Владимир, Грубјешић Милутина Петар, Ја-
нићијевић Божидара Бранко, Курузар Јована Милан, Мит-
ровић Стевана Драган, Младеновић Миливоје Станоје, 
Орешки Драгутина Стјепан, Радуловић Славка Славко, 
Сокаћ Стјепана Бранко, Стевановић Велибора Љубиша, 
Стјепановић Богдана Бранко; 

водниците I класа: Бачвић Сабира Таиб, Дејановић 
Јована Зоран, Ђорђевић Војислава Драгослав, Грдић Фра-
ње Милан, Грујичић Славољуба Миодраг, Хајбок Иштва-
на Иштван, Карић Касима Џеват, Кезеровић Славка Дра-
гојло, Којадиновић Градимир Србислав, Лалић Светисла-
ва Ђорђе, Марјановић Миле Милорад, Минић Миленка 
Миливоје, Минић Милована Ранко, Мишић Властимира 
Мирослав, Момчиловић Славка Миленко, Муминовић Са-
лиха Јасмин, Нићифоровић Радивоја Ненад, Николић Ми-
ломира Драган, Николић Рајка Стојан, Новаковић Брани-
воја Боривој, Опачић Зорке Драгољуб, Пајић Стојана Цви-
јан, Регоја Јована Рајко, Спировски Методија Киро, Ста-
нић Владе Здравко, Тепша Илије Небојша, Вејновић Ми-
лоша Перо, Зарић Филипа Милан; 

водниците: Андрашић Мате Винко, Граоња Николе 
Здравко, Јовановић Стојадина Воја; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајковић Јована 
Јелена, Борчић Ивана Никола, Борјан Јове Стеван, Брајко-
вић Марјана Борис, Брглец Драгутина Блаж, Брханић Јо-
сипа Марио, Чађеновић Спасе Милоња, Чорић Миле Да-
ница, Ћеран Костадина Ружица, Делић-Ибукић Мухамеда 
Хасан, Гарашанин Војислава Станка, Хасани Хамзе Ха-
љиљ, Хавелка Јосипа Мирко, Катовчић Вида Јосип, Лиш-
њић Јуре Недељко, Лукшић Фрање Вјекослав, Микашино-
вић Петра Рацо, Младиновић Драге Анто, Николић Спа-
соје Мирко, Николић Добривоја Мирослава, Пикула Јове 
Жељко, Пиралић Шерифа Бесим, Пријић Аћима Милорад, 
Ракић Спасоја Душан, Ребровић Јосипа Вјекослав, Ронче-
вић Јерка Јурај, Сметишко Августа Ђуро, Солдат Јеле 
Ђурђа, Станојевић Стеве Љиљана, Ступин Иве Емил, 
Шкода Николе Златко, Тодорова Делче Валантина, Уми-
љеновић Ивана Иван, Згоњанин Васе Даринка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Пауковић Лазе Љубан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Поша Луке Тончи, Пребуђила Ја-
на Павел; 

мајорите: Давидовић Велисава Предраг, Илић Нена-
да Властимир, Јовић Милоша Светозар, Кецојевић Симе 
Слободан, Кедачић Стјепана Фрањо, Милићевић Шћепа-
на Милорад, Нарад Михајла Михајло, Савић Воислава 
Светомир, Стевановић Трајка Добривоје, Тасић Станка 
Боро; 

капетаните I класа: Ерић Милована Слободан, Кова-
чевић Видака Драшко, Малевић Радоша Вукосав, Радовић 
Ристе Томо, Раковец Јанеза Јанез, Тошић Мате Јосип, Вла-
овић Крсте Драгослав; 

заставниците I класа: Бабић Јована Саво, Божилов 
Андона Владимир, Јакшић Јеронима Иван, Којић Меде 
Шабо, Нешић Благоја Душан, Рачић Васе Војислав, Рецо 
Ристе Крсто, Шафрањи Шандора Андраш, Тодосић Петка 
ненад; 

воениот службеник IV класа Карапетровић Јована 
Милош; 

воениот салужбеник VIII класа Поповић Милана 
Нада; 

- за особени заслуга во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

заставникот I класа Дундић Вуколе Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Ћоровић Видака Мило, Хациахмето-
вић Даута Исмет; 

потполковникот Брацовић Радосава Милорад; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Јанковић Добросава Драгољуб, 
Лончаревић Ђуре Мирко, Мекић Хрустана Расим, Пури-
шић Душана Слободан, Тихић Салке Сафет; 

мајорите: Гојовић Митра Радомир, Хоџић Назифа 
Синан, Кондић Илије Слободан, Михаиловић Бранислава 
Владимир, Миличић Мирка Милан, Наумовски Јована 
Димитрије, Нонковић Лиде Уго, Петровић Петра Мили-
сав, Стојадиновић Тодора Властимир; 

капетаните I класа: Ћосовић Ахмета Хамид, Павло-
вић Милорада Сава, Шапчанин Османа Ибрахим; 

капетанот Јаниш Ивана Ђуро; 
заставниците I класа: Бошковић Војислава Радојица, 

Цветановски Јаћима Славе, Чоловић Крстоје Војислав, 
Ђуровић Војислава Богдан, Хабибија Мује Осман, Илић 
Тодора Јован, Јовановић Милана Добривоје, Јовановић 
Александра Велимир, Карановић Драгана Милорад, Ка-
расановић Раме Џевдет, Кавазовић Бајре Шефкет, Којић 
Живана Милорад, Ковачевић Милоша Јанко, Маловић 
Вучка Лазо, Мартиновић ђурђа Војислав, Матулић Јосипа 
Анте, Мемишевић Османа Сарија, Милићевић Миодрага 
Александар, Милошевић Богдана Владимира, Миросав-
љевић Алекса Саво, Надлачки Недељка Милован, Недељ-
ковић Саве Недељко, Никшић Спасена Љубомир, Одоба-
шић Мехмеда Алија, Орешковић Луке Иван, Оролић Жи-
вотна Верољуб, Пантовић Чедомир Витомир, Павловић 
Александра Паун, Пешић Јордана Бора, Радевић Максима 
Радослав, Ребић Јанка Бошко, Решимовић Мухарема Ре-
шид, Руал Јове Живко, Савевски Трајана Блажо, Стамен-
овић Петронија Драгиша, Станковић Косте Јосип, Ше-
хић Фехке Шукрија, Вујиновић Николе Станко, Златковић 
Милентија Боривоје; 

заставниците: Чачић Луке Иван, Јерковић Стевана 
Никола, Костоски Цветана Димче; 

воениот службеник III класа Мацановић Уроша Да-
ница; 

воениот службеник IV класа Лацковић Вида Паво; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Араповић Мухарем Митхад, Андру-

цос Стерије Александар, Ђурђевац Миливоја Војислав, 
Каљевић Милоша Вујош, Петровић Драгована Бранис-
лав, Шкорић Обрада Петар, Травица Николе Ђуро, Васи-
љевић Предрага Александар; 

потполковниците: Гајић Борисава Радмило, Косјери-
на Владе Недељко, Крупеж Милана Предраг, Лазић Бош-
ка Ристо, Милановић Мирка Жарко, Ненадић Саве Иван, 
Николић Милорада Милен, Остојић Милутина Томислав, 
Поповић Николе Божидар, Радаковић Ђуре Рајко, Радо-
вић Панте Милан, Ранковић Данила Радосав, Селак Јаку-
ба Осман, Светозаревић Биколе Драгољуб, Туманов Ђо-
рђија Симеон, Тупањац Петра Данило, Вајзовић Сулејма-
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на Абдулах, Вејин Петра Раде, Вишекруна Љубе Васо, Вој-
новић Дане Раде, Вукашиновић Љубомира Миладин; 

мајорите: Цветковић Симе Милош, Палалић Тода 
Вида, Саватић Стеве Драгомир, Шекарић Уроша Мила-
дин, Величковић Стојана Апостол, Вукобрад Јове Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Николић Властимира Обрад; 
мајорите: Бајчетић Богољуба Милисав, Цекић До-

бривоја Миодраг, Добеш Фрање Јоже, Ђурић Саве Душан, 
Ђурић Рајка Здравко, Ефендић Мује Мухарем, Ивановић 
Златка Петар, Јереб Франца Зденко, Јусић Емина Кадир, 
Корјенкћ Мамила Есад, Кужет Славка Ђуро, Максовић 
Видоја Слободан, Марић Васе Славко, Милошевић Борис-
лава Петар, Новаковић Милутина Душан, Прстојевић Ва-
се Момчило, Радаковић Милоша Мићо, Ракановић Хасана 
Садик, Славујевић Раде Стево, Вехабовић Махмута Муха-
мед, Вујовић Крсте Бранко, Зец Гојка Момир; 

капетаните I класа: Анђелић Марка Радивоје, Бероња 
Славка Миле, Давидовић Бранка Мирко, Гвозден Милана 
Бошко, Митић Стојана Србољуб, Момчиловић Благоја 
Пејчо, Николић Светозара Грујица, Раданов Милорада 
Бранко, Ранисављевић Живана Бошко, Рујановски Митра 
Милан, Сировина Пере Никола, Стојковић Бранка Марко, 
Табаковић Суље Ферид, Трајковић Слободана Благоје, 
Здравковић Цветана Милан, Живановић Милосава Душ-
ко; 

капетаните: Анђелковић Жарка Раде, Грбић Ђурђа 
Мирослав, Ристић Станисава Томислав, Шкевин Винка 
Бранко; 

заставниците I класа: Алјетић Михајла Душан, Беке-
тић Павла Стјепан, Бојовић Миће Бранислав, Девић Мит-
ра Митар, Диздаревић Хасана Јусуф, Ђукић Илије Милан, 
Гудураш Данила Илија, Јаћовић Живорада Милић, Кале-
зић Раке Зарија, Кнежевић Александра Милан, Ковачевић 
Велизара Милорад, Крстић Живојина Драгиша, Мацано-
вић Младена Тривун, Максимовић Милана Милован, 
Марковић Мухајла Владимир, Мердан Мустафе Ибрахим, 
Милановић Богоје Крсто, Миленковић Јевте Милован, 
Мустафина Тахира Расим, Новосел Слободана Фил иман, 
Прљић Богдана Здравко, Радишић Милана Велимир, Си-
воњић Иве Мирко, Стевић Ранђела Милутин, Стојановић 
Величка Миодраг, Шакота Које Бранко, Шантек Марије 
Иван, Вучен Илије Никола, Вукадин Тодора Војислав, 
Живковић Александра Радивоје; 

заставниците: Бањац Раде Драгољуб, Болмановић 
Ненада Божидар, Бранковић Христивоја Јордан, Чича Пе-
ре Милан, Гајић Бранка Драгиша, Јањић Тривуна Петар, 
Кордић Дане Драган, Костић Милована Властимир, Куз-
мановић Станислава Јован, Луковић Марка Петко, Манић 
Драгутина Влада, Марчевски Цветка Јово, Михајлов Мар-
ка Стојан, Николић Владете Боривоје, Николић Алексан-
дра Драгослав, Петреш Михајла Гојко, Радомиловић Ми-
лана Радован, Радовановић Богољуба Миливоје, Радовић 
Светозара Слободан, Стојчић Милисава Јован, Вицановић 
Стеве Гојко, Вукелић Ивана Звонко; 

постарите водници I класа: Коро Зехре Мујо, Љевар 
Петра Јосо, Мајсторовић Душана Драго, Сејдиновић Ша-
бана Ахмо, Величковић Боре Сретен, Вукић Луке Живко; 

воените службеници IV класа: Антонић Војина Радо-
мир, Бачић Андрије Андрија; 

воениот службеник VI класа Дебуш Ивана Андрија; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Церић Османа 

Есад, Дабарчић Крсте Марко, Каракаш Хасана Бећир, Ла-
тиновић Душана Видоје, Милиновић Чеде Анђелко, Угри-
ца Раде Мирко; 

- за примерни заслуги и вештина во работата за раз-
вивање на постојан полет заради остварување на поставе-
ните задачи во единиците со кои раководат како и за соз-
давање услови за постигнување на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Цветковић Николе Тихомир, Савчић 
Здравка Живојин; 

потполковниците: Абрамовић Јерка Мато, Благовић 
Јакоба Мирослав, Булатовић Вуксана Славко, Грчевић То-
ме Милан, Исаиловић Сретена Марко, Костић Крстев 
Стојан, Кошчец Баре Јосип, Лазаревић Вучете Драган, 
Марковић Драгољуба Александар, Мартић Николе Рајко, 
Милачић Станка Владислав, Обрадовић Радослава Ради-
сав, Петрушић Милије Вељко, Плели Андрије Стјепан, 
Полимац Стеве Ђорђе, Потпара Сретка Новак, Радаковић 
Петра Милојко, Рангелов Александра Слободан, Рубелов 
Георгија Недељко, Стојковић Војислава Томислав, Вука-
шиновић Пауна Мирко; 

мајорите: Хлапец Ђуре Стјепан, Младеновић Уроша 
Стојан, Радаковић Војислава Богдан, Сузић Милана Раде, 
Тадић Мирка Слободан; 

капетанот I класа Финко Ивана Драгутин; 
заставникот I класа: Ђукић Обрада Илија; 
воениот службеник II класа Коматовић Радоша Ми-

ладин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Перушко Јосипа Бруно, Медић Илије Сава, 
Симић Милорада Новица, Ташков Кирила Петар; 

капетаните I класа: Дабић Вељка Ђорђе, Дрљић Дра-
гана Миле, Дугоњић Јозе Винко, Ђокович Косте Новак, 
Крекић Рифета Сифет, Мирковић Митра Мићо, Нинић 
Гојка Стојан, Ракић Милана Мирослав, Радовић Ђенисија 
Драган, Ристић Боже Боривоје, Шаренац Бошка Славко, 
Телесковић Ђорђа Драган, Тодоровски Бориса Рафе, Толе 
Илије Жарко, Живак Душана Богдан; 

капетаните: Брајковић Бранка Душан, Буљубашић 
Фехима Ферид, Новаковић Симе Марко; 

поручникот Брекало Барише Тадија; 
заставниците I класа: Адамовић Кадрије Билал, Аја-

новић Исмета Џемал, Бален Ивана Фрањо, Докмановић 
Илије Миле, Љубеновић Давида Стеван, Митић Светоми-
ра Томислав, Здравковић Крсте Томислав, Живковић Јо-
вана Стеван; 

заставниците: Антић Станка Миле, Беук Рудолфа 
Иван, Граховац Видака Вучета, Јовановић Милорада Ви-
нко, Кочела Радована Милорад, Петковић Јордана Бран-
ко, Павличић Мила Комњен, Савић Пере Неђо, Симић Си-
меона Никола, Симоновић Милована Драгољуб, Шуњерга 
Анте Славко, Зарев Георгија Васил; 

постарите водници I класа: Бећировић Арифа Слав-
ко, Гагић Сретка Момчило, Катица Лебиба Енис, Трајко-
вић Благоја Никодије, Вујичић Бранислава Драгослав; 

воениот службеник IV класа Мадић Валента Антун; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Барун Антона 

Мијо, Божовић Јована Жарко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
капетанот I класа Агић Рагиба Сарија; 
заставниците I класа: Стовраговић Радојка Милорад, 

Томовић Вукадина Радослав; 
заставниците: Цветковић Влајка Драган, Јовановић 

Боривоја Мирко, Вучинић Милоша Милош; 
постарите водници I класа: Баришић Мије Драго, Де-

јановић Ђорђа Жарко, Даутовић Бећира Вехид, Ђекић 
Живка Станимир, Хрњез Томе Благоје, Јовановић Гради-
мира Томислав, Калесић Арифа Мустафа, Кос Бранка 
Ранко, Леђанац Стеванке Александар, Марковић Миломи-
ра Јовица, Миленовић Милутина Борислав, Митић Петро-
нија Лука, Одак Фране Иван, Палека Карла Бошко, Прља-
ча Салка Рамиз, Талић Муја Мухамед; 

постарите водници: Бошкоћевић Станоја Милош, 
Дејановић Стане Стево, Ђорђевић Милосава Методије, 
Халиловић Ахме Изет, Ибрахимовић Ибрахима Сакиб, 
Михајловић Велибора Зоран, Славнић Стојана Недо, Ву-
кајловић Благоја Гојко; 

воениот службеник VI класа Зорић Спаса Божо; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајкуша Николе 

Мара, Брунчић Виктора Тихомир, Драгаш Павла Мирко, 
Дувњак Остоје Душан, Ковач Суље Салко, Мацановић 
Илије Милојка, Радетић Душана Косана, Роквић Алојза 
Ангелина, Срња Мухарема Фадил; 
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- за примерна работа на развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот I класа: Михић Бећира Исмет, Мушинбе-

говић Захнија Јусуф, Вучетић Бранка Стево; 
капетаните: Бараћ Владимира Милош, Благојевић 

Вујадина Велизар, Цембауер Стеве Стево, Цибула Беле 
Самуел, Црногорац Вукашина Петар, Цветковић Чедоми-
ра Радослав, Дарић Илије Мишо, Ђогатовић Десимира 
Милан, Ђорђевић Драгутина Војислав, Гојковић Мирос-
лава Драгић, Хасановић Омера Хајрудин, Хоџа Рамадана 
Аднан, Хоџић Имзе Сејдалија, Илић Томе Милија, Јахда-
дић Шећа Скендер, Јовановић Боривоја Мирослав, Јовић 
Љубомира Вукадин, Јововић Љубисава Бранко, Јуки Фра-
ње Мирко, Кит Ивана Славко, Комљен Дане Чедомир, 
Ковачевић Воје Бранко, Љубишић Душана Драган, Ман-
дић Ђуре Милан, Мићановић Видосава Предраг, Микић 
Вукашина Славољуб, Николић Миливоја Љубиша, Паје-
вић Павла Михаило, Плавшић Рада Здравко, Пишчевић 
Мирослава Драган, Поповић Стевана Зоран, Пукл Фрање 
Мирко, Ристић Момчила Веселин, Савић Милутина Сава, 
Смиљанић Мирољуба Новак, Сршен Иве Божо, Стевано-
вић Стојана Новица, Стојковић Милана Милосав, Тошић 
Десимира Светозар, Трајковић Мирослава Драган, Видо-
вић Бранка Влајко, Вучковић Петра Станко, Вуксановић 
Љубе Драгослав, Зубац Ђорђа Радослав, Жегарац Петра 
Никола, Живковић Јордана Видоје; 

поручниците: Баруџија Остоје Милан, Кандић Вула 
Веселин, Курти Рамиза Тефик, Петричевић Славка Љуби-
ша, Стојковић Драгише Јордан, Туфегџић Мила Слобо-
дан; 

заставниците: Дојчиновић Владислава Братислав, 
Филиповић Светислава Драгољуб, Максић Радослава То-
мислав, Радић Милорада Бранислав, Сомборац Луке Ди-
митрије; 

постарите водници I класа: Мујић Мустафа Мирсад, 
Омановић Мехмеда Сабрија, Опачић Мила Јандрија, Ра-
мић Азиза Сабрија; 

постарите водници: Кањух Мишка Никола, Новако-
вић Мила Јефто, Нововић Владе Радомир, Спасоевић Ми-
лоша Драго; 

водникот I класа Миројевић Селима Мирсад; 
воениот службеник VI класа Ђорђевић Радивоја Јо-

ван; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Алексић Љубо-

мира Милица, Бербић-Фазлагић Шефика Јасмина, Биберо-
вић Салка Хасан, Брканић Карла Драган, Босанџић Мује 
Зехра, Церовина Ристе Олга, Ћескић Грге Бранка, Ћоро-
вић Таиба Мухарем, Ћосић Николе Вера, Чампара Хусе 
Хајрудин, Черепић Мије Младен, Човић Војислава Ђуро, 
Човић Луке Фрањо, Чутук Хрустема Расим, Драгишић 
Милована Здравко, Дугоњић Ивана Зора, Ђајић Зијаза Ал-
маса, Ђокић Драгомира Славко, Џомбић Мите Катарина, 
Филиповић Митра Душан, Голијанин Велимира Слобо-
данка, Грујичић Илије Јово, Јањић Цвијана Цвијетин, Ју-
суфбеговић Хилме Нусрет, Хаџимујић Мехмеда Касим, 
Хорват Фрање Паула-Мира, Хујдур Едхема Есмина, Или-
јин Саве Димитрије, Ковачевић Илије Душан, Кнежевић 
Вида Спаса, Крпан Мате Фрањо, Крсмановић Омера Јас-
мина, Кукић Саве Милан, Кулиџан Тодора Драгутин, Лиз-
дек Данила Милета, Лончаревић Маријана Марија, Лучић 
Милана Драгица, Лукета Владе Милосава, Љубоевић Ми-
лије Добро, Малтарић Фрање Желимир, Маодуш Петра 
Јово, Маричић Стјепана Анка, Мијатовић Мила Милка, 
Миковић Мије Нада, Милетић Јанка Славка, Милошевић 
Стојана Даринка, Милошевић Милана Љиљана, Милоше-
вић Бошка Тодор, Минић Богдана Миленко, Миросавље-
вић Данила Рада, Митић Николе Милан, Миздрак Дамја-
на Гојко, Молнар Бранка Милка, Нешковић Милоша Ђо-
рђе, Ницовић Милића Јозифа, Минић Митра Стана, Нова-
ковић Драгоја Миле, Пастир Симе Јово, Перић Чеде Еми-
лија, Петровић Цвијана Нада, Пилић Петра Мирко, Попа-
ра Алексе Бојана, Радишић Небојше Слађана, Радман 
Ивана Марија, Радусиновић Срете Мирјана, Ранковић Бо-
рислава Љубица, Ражић Нурије Никмета, Салиховић Ри-
фата Реуф, Симоновић Мате Емилија, Сарић Муниба Са-
мија, Савић Јове Боривој, Смаилагић Хамдије Исмет, 

Спасојевић Омиљена Страхиња, Станковић Симе Панто, 
Старчевић Радослава Љиљана, Шаренац Ђоке Мира, Та-
дић Душана Драгољуб, Тарабић Стјепана Ангелина, Тасо 
Алије Семха, Терзић Мирка Бојана, Тохољ Данила Горда-
на, Толмир Илије Љубо, Томановић Алексије Зорица, 
Трифковић Дујка Станоје, ^ивановић Обрада Васо, Тура-
њанин Милоша Стојка, Утјешиновић Живка Ангелина, 
Васиљевић Живка Гордана, Васковић Јове Момир, Вераја 
Илије Илија, Видаковић Милана Милан, Вучина Јозе 
Марко, Зорић Ивана Жарко, Живић Ђорђа Милена, Жив-
ковић Спасе Савка; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко одне-
сување 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постарите водници: Бошњак Омера Дано, Јанкоски 

Љубомира Зоран, Кекерић Рајка Драган, Крстић Ратка 
Ђорђо, Лабаш Ђурђа Славко, Тепић Милоша Митар; 

водниците I класа: Богдановић Миладина Жељко, 
Ботић Драгутина Звонко, Цветковић Томислава Перица, 
Черни Ивана Јосип, Дивић Милана Перо, Добић Славка 
Жика, Ђоровић Србослава Бранислав, Ђорђевић Живора-
да Новица, Јовановски Павла Раде, Јовић Станимира Ми-
ливоје, Корунић Стјепана Бранко, Миладиновић Томисла-
ва Станиша, Мирковић Милутина Мирољуб, Митрев Ни-
на Методи, Обровац Винка Иван, Петровић Милољуба 
Милан, Попов Велимира Јован, Радојчић Миленка Сте-
ван, Ракић Душана Цветко, Стојичић Косте Јоцо, Шпехар 
Мијата Ивица, Тасић Миливоја Велибор, Трнка Ибре Ра-
сим, Зечевић Анте Јоко, Зобеница Јове Драган, Жунић 
Драгомира Зоран. 

Бр. 125 
22 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

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

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

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

братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Аксентијевић Живојина Милан, Ере-
мија Милке Радомир; 

потполковникот: Бајић Луке Саво; 
мајорите: Лучић Јована Лазар, Обрадовић Милована 

Бранислав, Војновић Луке Никола; 
капетаните I класа: Антић Станка Драгутин, Савић 

Павла Андрија; 
заставниците I класа: Миновић Станимира Милисав, 

Солдар Стеве Миленко; 

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

! 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 305 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Алексић Војина Радослав, Љешевић 
Божидара Душан, Рожнац Леополда Леополд, Тимић Ра-
доја Живорад; 

потполковниците: Ивановић Вучете Владимир, Јова-
новић Бошка Сретен, Крмељ Ловре Борис, Липник Алојза 
Алојз, Омерзу Алојза Станислав, Печелин Франца Франц, 
Пејовић Млађена Милисав, Пешић Вучка Живојин, Радо-
јевић Јосипа Бланка, Томинц Андрије Цирил; 

мајорот: Јурош Мате Живко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Акшим Радета Недељко; 
потполковникот Арсеновић Јанка Сретен; 
мајорите: Ангеловски Миков Александар, Балтић 

Живка Станко, Бобић Раде Никола, Грегори Франца Ста-
нислав, Јаневски Стојана Зоран, Јеричевић Николе Антун, 
Луковић Гвоздена Миливоје, Мусић Омера Асим, Окљеша 
Божидара Божидар, Познан Милана Никола, Ралевић 
Благоја Драгољуб, Спасојевић Радојка Милорад, Вадњал 
Ловре Владислав, Зелић Мате Нико; 

капетаните I класа: Цимбаљевић Радоње Љубисав, 
Цветановски Божина Никола, Драгојевић Адама Милан, 
Горњац Ивана Иван, Јурић Веселка Станко, Комадина 
Милана Милутин, Ковачевић Михајла Мирослав, Ковја-
нић Николе Ђорђо, Мадић Ђорша Божидар, Павловић 
Бранка Богдан, Петровић Милутина Јован, Раденковић 
Андреја Драгољуб, Симић Милојка Данило, Сирачевски 
Димитра Слободан; 

капетаните: Ђокић Чедомира Милорад, Ђошић Ми-
лића Љубиша, Маљковић Илије Милан, Милојевић 
Божина Милан; 

заставниците I класа: Чулић Вјекослава Петар, Фон-
да Лудвига Лудвиг, Искреновић Михајла Драгиша, Јањић 
Радована Блажо, Јовановић Јосифа Стојан, Јовичић Стеве 
Никола, Кнежевић Милована Мирко, Крстић Најдана Ра-
дивоје, Лазаревић Недељка Милан, Лекић Мирка Вука-
шин, Михајловић Радула Милутин, Николић Предрага 
Живадин, Павлин Јулија Цветко, Петровски Стефана Ван-
гел, Сименовски Стефана Димитрије, Стефаноски Милу-
тина Петар, Степанов Велимира Крунослав, Стојановић 
Жарка Душан, Тасић Трајка Максим, Трифуновић Милен-
ка Драган, Веселиновић Вукоје Милован, Вујичић Ђоке 
Драгољуб; 

заставниците: Антић Станимира Владимир, Булато-
вић Милка Мирко, Далмација Душана Милан, Димитров-
ски Димитрије Васил, Глумац Јеке Миле, Хођић Елза Та-
хир, Јањић Петра Рајко, Јелић Алексе Млађен, Костић Ла-
зара Славко, Лешник Ивана Миливој, Летнар Станислава 
Митија, Мајкић Петре Драго, Миклавчич Владимира Дар-
ко, Милијаш Петра Бошко, Милутиновић Бранимира Но-
вица, Наумовски Живка Славко, Николовски Страхила 
Благоје, Новаковић Ђурђа Миодраг, Ражњевић Миле Љу-
бо, Ристевски Ристе Божин, Стаменковић Велимира Дра-
гољуб, Томовић Миличка Вукашин; 

постарите водници I класа: Бошковић Милоша Ра-
денко, С1е1сћ Магда 1уап, Јарић Драгана Радослав, Ненко-
вић Стеве Душан, Перван Анте Звонко, Радановић Ђурђа 
Никола, Рожајац Шерифа Авдија, Шаренац Лазара Ђорђо, 
Тривић Петра Ђуро; 

воените службеници III класа: Лаврић Драгутина 
Драгица, Вранешевић Јожета Марија; 

воениот службеник IV класа Чича Раде Раде; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Ферлинац Антона Алојзиј, Ман-

дић Николе Душан, Орехек Јожефа Виктор, Павлица Ђуре 
Богдан; 

мајорите: Лекић Ивана Серафин, Поповић Божидара 
Павле; 

капетанот I класа Ангеловски Јордана Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Ђерђинов Ранђела Ђорђе; 
капетанот I класа Митић Давида Б9гдан; 
заставникот I класа Марковић Вељка Ђорђо; 
заставниците: Ерјавец Јоже Рајко, Леринц Имре Им-

ре, Николић Милете Владо, Новаковић Војислава Стани-
мир, Томић Живадина Велибор; 

постариот водник I класа Репац Вука Пејо; 
воениот службеник III класа Узелац Мане Нада; 
воениот службеник IV класа Козоле Игнаца Макс; 
воениот службеник VI класа Мравље Франца Вин-

ценц; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Бунта Вида Стјепан, Тошић Ивана 
Славко; 

потполковниците: Јаневски Гене Стеван, Кревељ Ан-
геле Драгутин, Лукшић Антона Маријо, Матић Драгутина 
Мијаило, Митровић Павла Милорад, Мурин Александра 
Борис, Новаковић Драгољуба Радомир, Стајчић Илија 
Никола, Стојановски Василија Ристо, Стошић Душана Јо-
ван, Вермезовић Павла Милутин, Живковић Велимира 
Милован; 

мајорите: Андоновски Стојана Јован, Дашић Вукма-
на Владимир, Делић Николе Душан, Ивановић Милоја 
Драги, Јакшић Жарка Марко, Јехарт Станислава Алојз, 
Јовановић Миладина Петар, Јурлета Јозе Фабијан, Кара-
новић Пере Ђуро, Кукец Ивана Иван-Херберт, Лељак 
Марка Доминик, Лончар Александра Слободан, Матић 
Пане Пане, Михајловић Милована Радисав, Миленковић 
Богосава Милош, Минаковић Станислава Љубодраг, 
Момчиловић Видоја Слободан, Мујазиновић Хасиба Мус-
тафа, Обреза Алојза Алојз, Пауновић Обрада Милутин, 
Ровина Венанија Максим, Шпановић Милана Стојан, Бар-
да Јуке Гојко, Врабић Рудолфа Руди; 

капетаните I класа: Бубало Ђуре Драгољуб, Чировић 
Михајла Недељко, Чотар Славка Душан, Димов Анаста-
сије Ђорђе, Ђенић Трипка Сретен, Крањц Антона Зденко, 
Маркежић Јожета Силво, Марковић Тихомира Милорад, 
Николовски Панче Трајко, Парезановић Радоје Деспот, 
Петровић Ђорђа Бранимир, Пријовић Данила Ранко, Ра-
кита Стојана Слободан, Стеви ловић Илија Милан, Стојић 
Вукоја Бранислав, Тијанић Добривој Владимир, Вукелић 
Дане Стево, Зечевић Милована Благоје; 

заставниците I класа: Андрић Мила Илија, Боровча-
нин Милоша Мирко, Дукић Мироша Данило, Филипич 
Франца Лудвик, Килибарда Илије Живојин, Кличковић 
Милана Милош, Морачанин Ђуре Милован, Стојанов Со-
кола Цветан, Винчић Владимира Стево, Вујановић Нико-
ле Микан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Јанковић Видана Александар, Левић Ибра-
хима Осман; 

капетаните I класа: Ангелски Милана Ристо, Ђико-
вић Живојина Младен, Хрен Игнаца Владимир, Јањето-
вић Душана Драган, Кларић Силвестра Дарио, Којадино-
вић Бошка Стеван, Милетић Светозара Зоран, Мрдак Ан-
тона Антон, Порок Фрање Бојан, Радомановац Вукашина 
Ђурђе, Стевановић Радише Часлав, Вичаковић Бранка Не-
бојша; 

капетаните: Бајат Милана Велимир, Дураковић Сал-
ке Рамиз, Ђукић Ђурђа Новак; 

заставникот I класа Предолац Владимира Мијајило; 
заставниците: Бижић Петра Никола, Дрљача Марка 

Рајко, Магајна Јакоба Јожеф, Мандовић Иштвана Ерне, 
Маринковић Миодрага Сретен, Миловановић Тихомира 
Никола, Младановић Угљеше Младомир, Стајић Станка 
Миодраг, Шундов Анте Јаков, Убавић Николе Илија; 

постарите водници I класа: Божић Антона Антон, 
Цвек Петра Петер, Фабијанић Јерка Јурица, Гојовић Бла-
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димира Вукоман, Горданић Милисава Момчило, Хорват 
Мартина Антун, Јакшић Милана Еуген, Јовановић Чедо-
мира Сретен, Лакшан Франца Звонко, Љубојевић Милана 
Милан, Лутман Антона Зденко, Митић Петронија Војис-
лав, Пејчић Јована Југослав, Перхоћ Матије Радислав, 
Ристић Ђорђа Предраг, Шувак Јосипа Андрија, Војновић 
Драгана Стево, Златковић Љубомира Драган; 

постарите водници: Бутина Карола Драго, Ђорђевић 
Раде Иван, Напотиик Фердинанда Бранко, Вујасиновић 
Раде Душан, Зец Лазе Перо; 

воениот службеник IV класа Калан Франца Франц; 
воениот службеник V класа СребиновиЋ Бранислава 

Мирослав; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Голоб Франца 

Данило; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорот Младеновић Александра Милорад; 
капетанот I класа Остојић Цветка Саво; 
заставниците I класа: Деурић Милка Бранко, Врче-

вић Тодора Слободан, Гргуревић Милутина Ратомир, 
Грковић Момчила Симеон, Коларев Ивана Милован, 
Мирковић Раде Божо, Рончевић Драгомира Милорад; 

заставниците: Ђукић Милке Милан, Хромо Вејсила 
Салко, Јањанин Драгана Владо, Нацевски Трајка Илија, 
Павловић Милосава Светомир, Вукојевић Миодрага Љу-
биша, Вукишевић Ивана Марио; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓански лица на служба во ЈНА: Бајц Франца Јоже, 

Базовић Милана Гордана, Бојкић Алојза Хелена, Бритов-
шек Августа Антон, Ђукић Милана Вера, Ђурић-Стојано-
вић Стојана Јелена, Грегорчић Сомона Слободан, Јелеш-
ки Сулејмана Аземина, Јуровић Валента Станислав, Кале-
зић Новака Вукоман, Кочевар Боже Даница, Креузер Ка-
рела Андреј, Крижанец Рудолфа Јелка, Марковић Миод-
рага Јелена, Микељ Ивана Мајда, Микилич Антона Ан-
тон, Мишић Силвестра Олга, Момчиловић Тројана Драгу-
тин, Папић Франца Милан, Павлин Јанка Загорка, Радова-
новић Божидара Драгана, Радовановић Алојза Иванка, Ро-
де Франца Франц, Сухадолник Франца Франц, Шоштарић 
Фрање Франц, Шпенде Јанеза Франц, Терселич Стјепана 
Славица, Тодоровић Видака Косара, Ваднов Матевжа 
Станислав, Вукчевић Јована Момир, Зелић Радојка Злата, 
Жигон Ивана Јожефа, Житник Јанеза Николај; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Еленовски Лазара Методије, 

Кипровски Вите Јаковче, Марковић Јована Александар; 
капетаните: Арсић Драгољуба Југослав, Блажевић 

Стевана Златко, Бурнаћ Ивана Томислав, Черни Драгути-
на Јосип, Дамњановић Милорада Градимир, Ђорђевић 
Миливоја Ђорђе, Гацев Ђорша Атанас, Гавриловић Гав-
рила Србољуб, Гомзи Ивана Јанез, Грабер Лудвика Ла-
дислав, Ходак Николе Ивица, Иванишевић Драгутина Да-
мир, Јаковљевић Живојина Момир, Каравелић Суље Ва-
хид, Каришик Ћамила Мемо, Кервица Милета Жарко, 
Клаић Ивана Стјепан, Кукаља Исуфа Ахмет, Кузељ Стје-
пана Здравко, Легнер Франца Борис, Луковац Милије Љу-
бомир, Лулић Недељка Звонимир, Маловић Миладина Ра-
де, Мартак Антуна Антун, Марковић Василија Славко, 
Мектеровић Мирка Зоран, Миочиновић Мојана Марко, 
Пејчинов Љубомира Благојчо, Петровски Наска Душко, 
петровић Владимира Пера, Радовановић Живадина Ми-
рослав, Радовановић Јована Зоран, Росић Станка Радо-
мир, Самарџић Лазара Љубомир, Селимовић Мухамеда 
Аднан, Симић Борислава Столе, Шикман Николе Мишо, 
Векић Јове Владо, Вујић Алексе Лазар; 

поручниците: Медведовић Паве Антун, Пул ко Анто-
на Франц, Савић Мирка Саво, Симић Драгише Петар; 

заставникот Тодоровић Ђуре Недељко; 
постарите водници I класа: Тешић Максе Душан, 

Живковић Драгутина Драгослав; 
постарите водници: Баришић Милорада Данко, Бје-

лобрк Вељка Никола, Брђанин Стеве Небојша, Ђорђевић 
Милорада Радослав, Гицић Живана Радомир, Јеремић 
Александар Милета, Симић Радисава Жарко, Тахировић 
Але Хазим, Томић Пере Зоран, Владић Николе Зденко; 

водниците I класа: Ачић Недељка Жељко, Бановић 
Милана Млађен, Цинац Сулејмана Ибрахим, Делановић 
Сејде Адил, Дрињак Ибрахима Акиф, Флегар Фрање 
Божидар, Талац Јована Јожеф, Голић Живорада Миливоје, 
Говедарица Вукоје Новак, Јанковић Љубивоје Зоран, Кон-
дић Миодрага Миловоје, Крстевски Петре Добре, Лазић 
Момчила Љубиша, Марјановић Љубивоје Михаило, Ниш-
ић Жарка Драгиша, Петровић Сретена Зоран, Поздерац 
Звонка Божек, Пуханич Луке Звонко, Сомборац Ђорђа Ра-
де, Веселиновић Драгорада Милан, Вуковић Родољуба 
Стојан; 

воениот службеник VIII класа Чаки Ференца Имре; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Андрејевић Но-

вице Синиша, Дедић Франца Марија, Демирович Мехме-
да Ђевад, Дрљача Ђуре Матилда, Ничић Мале Велимир, 
Ефри Франца Терезија, Грча Ивана Ангела, Илић Франца 
Аленка, Јерић Франца Иван, Јорас Рудолфа Амалија, Јура-
товац Јанеза Станислав, Карпелевски Ламбе Надежда, Ко-
вач Андреја Штефан, Љубоја Илије Гавро, Маргушић Јо-
сипа Стјепан, Маролт Антона Јанко, Навершник Еде 
Алојз, Палеж Франца Антон, Петровић Драгана Звонко, 
Сорак Радивоја Ненад, Старе Бранко Бранко, Сучевић 
Спасе Никола, Троха Јожефа Марија, Воћанец Ивана Ма-
ријан, Врбанић Дане Владимир, Залетел Антона Лудвиг, 
Заман Франца Душан, Шкорник Јанеза Станко, Шмитран 
Симеуна Брана, Шоба Јанеза Матјаж; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Бајчетић Радивоја Љубомир, Млади-
нић Павла Иван; 

капетаните на боен брод: Павелић Николе Вељко, 
Ристић Тихомира Томислав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Борић Рафаела Вице-Лењин, Кос-
мос Ивана Ернест, Поповић Александра Будимир, Просе-
никлиев Наке Томислав, Шугар Мартина Корадо; 

мајорите: Карановић Новака Вукосав, Марковић Ми-
лорада Перо; 

капетаните I класа Јањић Анђелка Милан; 
капетанот: Годиновић Мирка Младен; 
заставниците I класа: Бутковић Јосипа Томислав, Че-

чук Павла Стеван, Хинић Николе Младен, Јуриновић Пет-
ра Антон, Мрђеновић Драгоја Георгије, Стојановић Радо-
мира Петар, Шишовић Јагоша Момир, Вучић Ђуре Мак-
сим; 

- за особени заслуга во создавањето и ширењето на 
братството и единиството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: ОЈПпѕН Јоѕјра 2уошпиг-Ргапјо, Зејни-
лагић Амира Нурудин; 

капетаните на боен брод: Јокић Милоша Миодраг, 
Матошевић Антонија Мартин, Морети Александра Фрид-
рих, Прелеп Јожефа Зорко, То1а221 Јоѕјра Војап-Ап1оп, Же-
гарац Мирка Стеван; 

капетаните на фрегата: Божикић Андрије Радомир, 
Грмуша Марка Милан, Требјешанин Глигора Михаило; 
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- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Црногорац Јевте Божо, Чулић Петра 
Миле, Дабовић Драгољуб Драгиша, Кодрич Јанеза Иван, 
Лекић Радише Милорад, Медић Петра Бичо, Петровић 
Грације Богдан, Зејак Милије Љубоје; 

потполковниците: Барац Здравка Здравко, Маринов 
Јере Анте, Радовић Илије Момчило, Симоновић Драгољу-
ба Војислав; 

капетаните на фрегата: Ђуровић Лазара Крсто, Те-
лесманић Ивана Славко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Оровић Милована Милић, Власте-
лица Анте Душан; 

капетаните на фрегата Јекић Станоја Драган; 
мајорите: Банчевић Драге Радослав, Ћирић Драгова-

на Милорад, Грубишић-Чабо Николе Мате, Дуњић Тихо-
мира Томислав, Христовски Николе Чедо, Јанчић Јосипа 
Ђуро, Јокић Вукмана Милић, Јовановић Богослава Томис-
лав, Катанић Антуна Мирко, Катић Борислава Љубинко, 
Остојић Раде Мирко, Пухало Стјепана Алојзије, Шарић 
Иве Фране; 

капетаните на корвета: Чалушић Марка Марко, Ду-
пор Ивана Владимир, Јакимовски Марка Веселин, Јовин 
Љубомира Драган, Прерадовић Славка Слободан; 

капетаните I класа: Андрић Филипа Петар, Барбача 
Јерка Томислав, Блашковић Ивана Иван, Љубичић Радо-
мира Светислав, Јанус Милоша Ђуро, Крце Фране Стипе, 
Мишовић Милорада Андрија, Сламић Николе Јоцо, Жу-
гић Светозара Радош; 

поручниците на боен брод: Бешлин Станка Дубрав-
ко, Јакић Анте Иван, Муше Мате Ненад; 

капетанот Радисављевић Милијана Радојле; 
поручникот Грацин Анте Винко; 
заставниците I класа: Бајровић Алије Бајезид, Бака-

рић Младена Филип, Босиљчић Тодора Анђелко, Булајић 
Јове Бранко, Драгић Милана Драго, Ђуровић Мате Иван, 
Константиновић Димитрија Слободан, Костић Алексан-
дар Божидар, Кључ Мате Марко, Лазовић Андрије Спасо-
је, Лингли Шандора Шандор, Мештров Јосе Паве, Мили-
војевић Светозара Владимир, Пауновић Јована Витомир, 
Павичевић Радослава Страхиња, Петровић Ивана Томис-
лав, Радојко Ђуро Мићо, Ранчанов Ђорђи Јани, Ристивоје-
вић Чедомира Драгомир, Сантини Милана Блаж, Симић 
Градимира Војислав, Тричковић Драгутина Десимир, Ве-
левски Боге Воислав, Витановић Анте Јосип, Вуликић Ђу-
ре Божидар, Жећуровић Хасана Халид, Звонарић Јозе Ер-
нест; 

заставниците: Цвркаљ Станко Божо, Деспот Јосипа 
Јуре, Џинић Павла Иво, Егреција Јуре Петар, Грлат Мати-
је Драгутин, Кецељ Јосипа Јосип, Миничић Милисава Со-
кол, Николић Велимира Милош, Оташевић Јоша Бранко, 
Пажин Михајла Богдан, Шобота Стевана Рајко; 

постариот водник I класа Редељевић Луке Антун; 
воениот службеник V.класа: Шоурек Фране Рудолф; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Анђелић Ђорђа Милован, Кадијевић 

Душана Стеван, Миловановић Душана Мирко, Парпура 
Арсенија Душан, Смољановић Марка Анте-Јосип, Влахо-
дић Јурија Зденко; 

капетанот на боен брод: Искра Антона Петер-Роман; 
потполковниците: Бербић Ника Миливој, Барбир 

Ивана Недељко, Дидовић Ивана Динко, Дукић Милана 
Петар, Фафља Фране Јосип, Кековић Марка Владимир, 
Корјенић Ћамила Осман, Рачић Светислава Благоје, 
Слишковић Блажа Стјепан, Станковић Драгутина Прока; 

капетаните на фрегата: Бавдаж Кристијана Марко-
-Иван-Марјан, Финжгар Антона Душан, Глишић Алексан-
дра Радослав, Грујић Томе Станко, Карамехмедовић Му-
рата Азим, Милетић Алексе Илија, Пантелић Радоја То-
мислав, Смољеновић Илије Петар; 

мајорот Жунић Раде Драган; 
капетанот на корвета: Вишковић Антона Петар; 
капетанот I класа Јовановић Илије Димитрије; 
заставниците I класа: Бијелић Фрање Драго, Ивчић 

Јадре Јеролим, Ненезић Милована Павле, Пајк Јосипа Јо-
сип, Војводић Илије Симо; 

воениот службеник IV класа Бален Јосипа Никола; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Амброшић Јоси-

па Весна; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот на фрегата: Гугић-Котарац Никола Нико; 
мајорите: Борозан Томе Јосип, Боснић Ђурина Јово, 

Јаловић Јосипа Митар, Бундало Луке Ратко, Јеленић Гло-
ваниа Иван, Јелић Маријана Иван, Крце Фране Мартин, 
Миленковић Душана Драгутин, Новаковић Јакова Коста, 
Перуновић Гојка Алекса, Петровић Јована Ратомир, Си-
лић Павла Никола, Тоња Алојза Франо, Виријевић Марка 
Саво, Вујачић Милована Србољуб; 

капетаните на корвета: Анђелковић Боривоја Томис-
лав, Батушић Томе Иван, Дубовац Пауна Драган, Гујани-
чић Слободана Томислав, Цврковић Ивана Иван, Џелеб-
џић Обрада Дмитар, Ханџиев Благоја Петре, М1ѕѕош Шје 
Јоѕјр, Павловић Борисава Радомир, Попов Љубомира 
Здравко; 

капетаните I класа: Анђелковић Стевана Доброслав, 
Драгичевић Владимира Душан, Драгош Бранка Никола, 
Церовац Јосипа Љубомир, Чорбић Сулејмана Рефик, Фио-
лић Јосипа Стјепан, Игњатовић Петра Љубомир, Иветић 
Јована Гојко, Кнежевић Богдана Гојко, Остојић Рајка Ми-
ливој, Ралевић Раденко Крсто, Томашевић Јована Милош, 
Трамошљанин Милана Рајко, Шуловић Тихомира Јован, 
Зајић Милорада Југослав; 

поручниците на боен брод: Блануша Милана Никола, 
Гашпаревић Фрање Павао, Хаџиахметовић Асима Златко, 
Јелић Томислава Слободан, Јовановић Ранка Драгиша, 
Марковић Стојадина Слободан, Мијовић Станимира Ми-
лисав, Орлић Спасе Јован, Жарковић Миливоја Михаило, 
Уљаревић Раде Радослав; 

капетаните: Барчот Павле Иван, Барзић Мате Вид, 
Каурин Обрада Момчило; 

поручникот на фрегата Вучетић Томе Слободан; 
поручникот Петровић Љубомира Братислав; 
заставниците I класа: Барешић Шиме Фране, Божић 

Стоимена Мирољуб, Брацановић Радомира Милован, 
Брзић Ивана Фране, Цветковић Стјепана Стјепан, Ћирић 
Томе Лазар, Ћирић Јована Светомир, Дошеновић Михај-
ла Саво, Ћукић Обрада Ђуро, Елез Јозо, Ераковић Симе 
Јован, Јанковић Које Гојко, Јовановић Мирка Велимир, 
Југ Штефаније Леополд, Катавић Анте Петар, Кецојевић 
Раде Ђуро, Коцановић Љубомира Милутин, Кошић Илије 
Станко, Кришковић Станка Казимир, кујунџић Миленка 
Драгослав, Кукуљица Стијепе Луко, Лајовић Милоша Ђо-
рђије, Лекић Ђуре Милорад, Лемић Гашпара Владо, Лу-
кић Милутина Милан, Манојловог Душана Томислав, 
Марић Лазара Богдан, Марић Јована Мимчило, Маринко-
вић Велимира Бошко, Матановић Мирка Мато, Михајло-
вић Игњата Љубиша, Михаљица Ђорђа Лазо, Митошевић 
Милана Драган, Мојашевић Драгана Мирослав, Моровић 
Анте Вице, Обрадиновић Момира Милисав, Обрадовић 
Вилотија Томислав, Пајовић Богдана Драгољуб, Радић 
Антона Вјекослав, Рамаденовић Андрије Мирко, Савато-
вић Мила Богдана, Седеј Розалије Виктор, Семиз Пере 
Рајко, Срнка Андрије Павао, Стајковић ПеЈче Лазар, Сти-
пановић Раде Никола, Суша Илије Слободан, Тутић Але-
ма Мехмед, Воларов Драгољуба Недељко, Вучковић Све-
тозара Душан, Вукајловић Сава Стеван, Зајц Франца Ан-
тон, Златковић Добросава Тихомир; 

заставниците: Андријашевић Анте Ведран, Баук Ми-
лана Ђуро, Берберовић Алије Ибрахим, Богдановић Дра-
гана Слободан, Богдановић Милете Станко, Цукон Јосипа 
Базил ио, Ћировић Павла Милан, Дамјановић Милоша 
Милан, Дајчбауер Ловренца Лудвик, Дошен Милана Др?« 
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тан, Ћукић Драгоја Драгомир, Етеровић Ивана Марко, 
Горановић Косте Павле, Градић Душана Светозар, Хрвој 
Драге Иван, Илић Милутина Благоје, Иваниш Стеве Ми-
ланко, Јокић Драгомира Томислав, Јовановић Милана Ра-
диша, Јовић Милана Слободан, Кезерле Јосипа Звонко, 
Клепић Хусније Мухарем, Кнежевић Николе Неђо, 
Крожила Бруна Луцијан, Крстић Душана Белша, Купре-
шанин Ђуре Милорад, Кустура Адама Смаил, Лиснер 
Стјепана Златко, Лукић Михајла Слободан, Љујић Петра 
Душан, Манојловић Богољуба Радомир, Матијаш Мате 
Андрија, Ментус Петра Стево, Милеуснић Илија Арсо, 
Милић Миливоја Драгослав, Милосављевић Марка Ми-
лован, Митровић Богића Милен, Мудражија Мате Иван, 
Новак Алберта Иван, Ореб Анте Марко, Петровић Милије 
Миливоје, Петровић Тодоринке Ратомир, Поледица Вели-
мира Богољуб, Ралић Милана Милош, Росандић Ивана 
Антун, Скале Франца Иван, Срђић Војина Павле, Стама-
товић Животе Радуле, Стојановић Пејче Слободан, Шун-
до Салиха Мурат, Тарбук Димитрија Зоран, Тепић Мила 
Драгутин, Тојага Милоша Душан, Томић Стојана Миле, 
Трбиш Петра Љубомир, Турк Јосипа Леонардо, Васиље-
вић Животе Милован, Властелић Николе Јосип, Златко-
вић Саве Милорад, Зец Глише Милан, Жбуљ Драгутина 
Алојзије; 

постарите водници I класа: Басташић Николе Петар, 
Бојовић Божидара Миленко, Дајић Каменка Стевица, 
Грцић Енвера Едхем, Курић Шаћира Незир, Оглешевац 
Халила Мехмед, Рашета Рада Слободан, Станић Стипана 
Иван; 

воениот службеник II класа Чоловић Ивана Марија; 
воените службеници III класа: Костелац Дане Мате, 

Стојановић Анте Љерка, Вуковић Миле Невенка; 
воените службеници IV класа: Церковник Јожета 

Јожеф, Херцег Бранка Борис, Хирстовски Петра Алексан-
дра, Ивачковић Александра Петар, Керетић Мије Станко, 
Маршић Мате Бене, Наумовски Ристе Благоје, Поколић 
Блажа Матија, Русев Ђорђа Димитрије; 

воениот службеник V класа Павловски Томе Мирос-
лав; 

воениот службеник VI класа 193. Дражић Грге Гру-
гур; 

воениот службеник VII класа 194. Љубичић Милана 
Владимир; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Цекини Валентина 
Јосип, Габрило Луке Пава, Јербић Јосипа Славко, Кљаје-
вић Петра Ивка, Медини Стјепана Стјепан, Радић Дује 
Каја, Шарић Шиме Антон, Шкуфлић Ивана Иван, Томић 
Ивана Владо, Вегар Илије Анте, Видас Петра Радован, 
Вукмировић Антона Бруна, Вукојевић Саве Марија; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Муниталак Љубиша Урош, 
потполковниците: Божовић Радоње Божидар, Грнчар 

Јосипа Фрањо, Јанцић Петра Благоје, Ковачевић Живка 
Гаврило, Марушић Божидара Ватрослав, Мештеровић 
МиЈајла Александар, Ренка Ферде Сречко, Салаи Ференца 
Ференц, Стаменовић Божидара Велимир, Терзић Славо-
љуба Мирослав, Вуковић Живка Иван, Живаљевић Нико-
ле Божидар; 

капетаните на фрегата: Грабровић Јосипа Јосип, Пи-
мић Саве Радован, Радосављевић Драгутина Жарко, За-
вратник Антона Антон; 

мајорите: Бачић Јосипа Иван, Беговић Марка Марко, 
Бурсаћ Петра Ненад, Јаковљевић Јована Драган, Клико-
вац Николе Радован, Кркић Алексе Душко, Ласан Николе 
Јосип, Михњак Михајла Мирон, Милојковић Новице Ра-
дослав, Милошевић Стевана Дане, Предован Шиме Енри-
ко, Пројчевски Атанаса Јован, Радаковић Лазе Никола, 
Смиљковић Мирослава Живомир, Стругаревић Марка 
Милосав, Вашчанин Вељка Ђорђе; 

капетаните на фрегата: Приморац Ивана Маринко, 
Сунарић Ивана Марко; 

заставниците I класа: Ласић Фране Крешко, Магов-
чевић Шћепана Блажо, Манчић Аранђела Драгослав, Му-
лац Антуна Владимир, Радечић Николе Милан; 

воените службеници III класа: Човић Данила Марин, 
Илић Саве Шпиро; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Бошатлић Стјепана Драгутин, Малтар 
Станка Дарко; 

капетаните I класа: Боровић Николе Бранко, Ђорђи-
евски Миливоје Милован, Цвејић Недељка Славко, Ћосић 
Душана Милорад, Гашовић Стевана Томислав, Лазарев-
ски Стојча Страшко, Љиљак Јована Бранко, Миљанић Јев-
те Бранко, Рапајић Мирка Никола, Симић Благоја Милин-
ко, Стојановић Јована Драгић Стојиљковић Милована 
Драган, Стојиљковић Властимира Петар, Шаршански Ма-
ринка Никола, Шашков Анте Стипе, Шуљок Лајоша Им-
ре; 

поручниците на боен брод: Христовски Живка Ата-
нас, Јаничић Новака Јанко, Јовановић Петра Јордан, Ма-
рић Душана Милорад, Мрковић Марка-Томе Боривој, 
Мохар Јанеза Мирко, Скитарелић Антона Борис, Вељко-
вић Милорада Љубивоје; 

капетаните: Корица Лазе Гојко, Поповић Милоша 
Милош, Вукићевић Раденка Милован; 

поручниците на фрегата: Крајњц Антона Љубомир, 
Радић Анте Горан, Сунара Томе Анте, Супић Алојза Иви-
ца; 

поручниците: Чулић Мила Славко, Лаловић Саве 
Миленко; 

заставниците I класа: Бајић Николе Лука, Гулан Љу-
бе Живко, Ливачић Стјепана Иван, Вукелић Живка Нико-
ла, 

заставниците: Бобоњ Серафима Драгутин, Бошковић 
Живомира Мирољуб, Божић Јакова миро, Цупаћ Марка 
Мирко, Дамјановић Светозара Милан, делевски Ламбра 
Лазо, Ђорђевић Николе Војин, Гичев Ефреме Никола, 
Гњеч Владе Крунослав, Кипевски Кире Киро, Коша Лајо-
ша Маћаш, Крстић Грује Божидар, Лилић Петра Никола, 
Лолић Анте Анте, Накир Фране Љубо, Пеша Ивана Мар-
ко, Петровић Владимира Томислав, Слишковић Ивана Јо-
зо, Стипишић Ивана Иво, Шефчић Војислава Војислав, 
Тасић Митра Станоје, Текић Јована Душан, Трутанић Ју-
раја Винко, Вртишрах Ивана Перо; 

постарите водници I класа: Бећиревић Агана Ахмет, 
Бибер Фрање Дамир, Бркуљ Стипе Иван, Буљановић Анте 
Миљенко, Делић Боже Јосип, Дражић Светина Тончи, Јо-
вановић Миодрага Светислав, Кос Јосипа Бранко, Кра-
љић Антона Владо, Кумар Ромилда Златко, Кузмановски 
Лаке Митан, Лазић Живана Зоран, Лошић Стевана Мир-
ко, Лошић Бранка Петар, Маринковић Илије Стеван, 
Медвед Ивана Иван, Миленковић Милослава Бранислав, 
Милошевић Босиљка Предраг, Миловановић Милована 
Светислав, Миркац Михаела Станислав, Перовић Мило-
ша Блажо, Пешић Вукоја Радоје, Повшић Мирослава Ми-
одраг, Ракић Илије Рајко, Уљаревић Симе Никола, Вујаси-
новић Мирка Миле, Вукотић Миладина Немања; 

постарите водници: Бећиревић Кадрија Менсур, Дра-
ча Маринка Маринко, Гњатовић Станка Милорад, 
Крчмар Јосипа Иван, Миљојковић Недељка Десимир, Не-
надовић Младена Душко, Сиљан Романа Милорад, Сма-
кић Салиха Шабан, Стоименов Атанаса Трифун; 

водникот I класа Ротић Касима Рефик; 
воениот службеник VI класа: Аранза Анте Јосип; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Жеко Шимуна 

Владо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
капетанот: Сикимић Борка Владо; 
заставникот I класа: Вукшић Михаила Милан; 
постарите водници I класа: Шљивар Глише Слобо-

дан, Виндиш Мирка Златко; 
постарите водници: Селимовић Емина Ахмо, Жупан 

Стипана Лука; 
водникот I класа: Митрић Добре Слободан; 

ф 
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граѓанските лица на служба во ЈНА: Аљагић Хамзе 
Јунуз, Андријевић Ђорђа Олга, Анић Илије Иванка, Ан-
тић Ивана Златко, Антуновић Јосипа Мате, Арсенић Ми-
лана Тамара, Бабић Милоша Милан, Балић Анте Миљен-
ко, Банић Ивана Божидар, Баничевић Рада Милорад, Ба-
ковић Луке Јосип, Бановац Николе Антица, Баричевић 
Јосипа Наташа, Бернаца Шпира Олга, Бернардић Ивана 
Јадранка, Бешлић Марка Божидар, Билић Трајка Трајан-
ка, Биљак Душана Невенка, Цумбо Живка Живка, Чубри-
ло Лазе Душко, Дабижиновић Николе Саво, Дадић Симе 
Даница, Делија Ивана Фране, Димитријевић Љубомира 
Ненад, Долци Стевана Мирјана, Дружић Маријана Мате, 
Дукић Богдана Миленко, Целина Ђуре Душан, Филипо-
вић-Грчић Нике Ведрана, Гргић Марка Анте, Хајровић 
Владимира Витомир, Иванчевић Анте Ивица, Јаковл>евић 
Мирослава Радица, Јап-Ођегшауег Јо2еЃа Мапја-Јп^пд, 
Јанчић Давида Душанка, Јазвић Живорада Тијана, Јерон-
чић Анте Љиљана, Јурас Јосипа Мијо, Карлица Душана 
Душко, Каруза Анте Елдо, Клинац Јозе Иван, Ковачев 
Марина Срђан, Куна Андрија Марија, Курсар Банка Вуко-
сава, Кузман Габријела Мирјана, Лалић Данила Милан, 
Липовац Боже Марија, Лисац Анте Анка, Лукић Боже 
Драган, Љубичић Миљенка Ђурђа, Марић Мате Зорка, 
Маричић Анте Славка, Маринковић Петра Цвита, Мицић 
Алаге Хасан, Милошевић Сава Божидар, Милошевић Ђу-
ра Тодор, Мирковић Мартина Јосип, Момић Блаже Вице, 
Мравак Стипе Јуре, Николић Ђорђа Слободан, Парлов 
Анте Иван, Павловић Ника Владимир, Перић Луке Мил-
ка, Петровић Јосипа Мирјана, Преости Јозе Павао, Пре-
кић Луке Ивка, Рајчић Ивана Анте, Ралица Фране Недил>-
ка, Ратковић Николе Мила, Реља Шиме Дане, Ристовић 
Николе Станомирка, Ружић Антона Каталина, Сарајлић 
Банка Марко, Синвочић Јосипа Вероника, Скочић Ивана 
Марко, Смодлака Винка Мирјана, Стевановић Богосава 
Рада, Шарић Мирка Петар, Шашкор Стипе Марија, Ше-
мић Ђуре Милка, Шестан Шиме Маријан, Терлевић Павла 
Мартин, Васиљ Боже Фрањо, Величковић Бошка Славо-
љуб, Видулин Шиме Невиа, Вишковић Антона Бруно, 
Врдољак Фране Пера, Вучинић Аћима Ђуро, Вејновић Ан-
дрије Вукашин, Вујевић Љубе Ивица, Вукелић Драгана Зо-
ра, Вуковић Николе Ведрана, Вукоша Маргарите Тихо-
мир, Вулас Јосипа Мира, Заначић Атифа Енес, 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Бојанић Лазара Борисав, Деноб-

ле Јакова Петар, Јадрић Маријана Никола, Лојаница Љу-
бе Мирослав, Латиновић Милана Мирко, Петровић Стоја-
на Драган; 

поручниците на боен брод: Калбић Николе Ратко, 
Мливић Исмета Един, Пантић Милије Драги; 

капетаните: Аговић Вехбија Хивзија, Алиш Шеће Се-
јад, Алексић Милије Стојадин, Бекчић Радослава Милан, 
Бекић Хилмија Мустафа, Буквић Ивана Златко, Ђаковић 
Милосава Зоран, Гаданац Драгутина Ненад, Гостовић Ду-
шана Драган, Јовановски Станишка Злате, Канурић Косте 
Слободан, Карановић Радомира Ненад, Костић Вељка 
Драган, Ковач Аћима Борко, Ковач Јожефа Јожеф, Крето-
нић Мије Јозо, Крлућ Наила Мирсад, Курдулија Лазара 
Немања, Локас Марка Борислав, Лудвик Јожета Славко, 
Лукић Милојка Драган, Љубишић Стијепа Антун, Марко-
вић Бошка Бранко, Мартинчевић-Микић Стјепана Јосип, 
Налетилић Ивана Владимир, Пејић Александра Зоран, 
Перић Душана Миливој, Петровић Стипана Никола, По-
повић Винчентија Вујадин, Премужић Мирка Дарко, При-
бојац Драгића Томо, Раделић Бранка Срђан, Радић Нико-
ла Милорад, Радовановић Милана Радован, Реџа Амдије 
Хазим, Ромић Стојана Предраг, Спасојевић Миодрага Зо-
ран, Шарић Мумина Џевад, Тарбук Михајла Драган, Тер-
зић Светислава Лука, Укушић Антеја Мауро, Виденовић 
Радомира Мирослав, Видов Вида Зденко, Вучићевић Ра-
денка Миломир, Жагар Виктора Владимир, 

поручниците на фрегата: Баришић Светомира Злат-
ко, Благојевић Боривоја Јевто, Благојевић Милована Ми-
рослав, Бојић Петра Срђан, Божић Милана Вељко, Бркан-

лић Милана Жељко, Докмановић Илије Зоран, Фрулан 
Мирослава Марјан, Хајрулаховић Кемала Мустафа, Илић 
Ђорђа Аца, Јуришић Ивице Маријан, Ковачевић Вељка 
Веселин, Красић Сретка Дане, Лежаић Милоша Боре, Ма-
релић Марјана Војко, Остојић Иве Перо, Сејдини Самета 
Насер, Суљић Хусеина Хасан, Шекеровић Митра Милан, 
Томић Мила Вукота, Вераш Мирка Мирко, Жанко Мате 
Горан; 

поручниците: Џелил Смаје Осман, Хабијан Јосипа 
Јоже, Јурина Ивана Зоран, Логарушић Жарка Владимир, 
Стојановић Предрага Новица, Стојковић Радомира Зоран, 
Раденковић Миодрага Зоран, Живковић Горча Драган; 

поручниците на корвета: Крунић Батрића Вук, Мише 
Пабијана Жељко, Шимек Николе Крешимир, Видан Јерка 
Тончи; 

замениците: Ракић Данијела Филип, Средојевић 
Стевана Јован, Сторић Ивана-Јосе Мирко, Тробеј Симона 
Бруно; 

постарите водници I класа: Бракус Шиме Борис, 
Бружа Карла Зденко, Цветковић Борисава Александар, 
Грујоски Србољуба Злате, Игњатовић Јеврема Бранислав, 
Рајковић Романа Златко, Рехак Владе Славко, Стаматовић 
Драшка Милорад, Шуша Јакова Милан, Врдољак Јозе 
Илија; 

постарите водници: Бабић Милана Милан, Бајсић 
Мије Владимир, Бакић Уроша Раде, Ђурић Тиме Милен-
ко, Хинић Живка Мирко, Кашић Андрије Славко, Марић 
Обрадина Мирољуб, Маринковић Властимира Алексан-
дар, Мехичевић Ибре Зајим, Начевски Вучка Миле, Паји-
ћић Петра Тихомир, Павловић Станка Ристо, Рајачић Де-
симира Драгомир, Станимировић Чедомира Славиша, 
Шикања Милана Драган, Шмудла Јосипа Жељко, Шола-
јић Милана Гојко, Тасић Славољуба Милован, Тошевски 
Александра Нове, Траиловић Војислава Душан, Угринов 
Слободана Миле, Вукотић Драгутина Вукосав; 

водниците I класа: Ајтовски Атанаса Васил, Арсенић 
Бошка Симо, Арсенов Стевана Сава, Бајцер Илије Дарко, 
Башић Ивана Јосип, Бојић Владимира Миодраг, Бокић 
Томе Здравко, Булаку Незира Рахман, Бандовић Стјепана 
Иван, Ђерковић Драгоја Горан, Ђурић Данила Васо, Елез 
Јуре Иван, Етаровић Стјепана Никша, Јовановић Миливо-
ја Златко, Јовић Радмила Стојан, Камбер Химлије Суад, 
Карковић Антуна Винко, Крговић Николе Милоје, Лукић 
Цветка Раде, Марковић Ранка Небојша, Марковић Петра 
Стеван, Микул>а Михаља Владо, Миленкоивћ Радивоја 
Милосав, Миловановић Милорада Драган, Мирчета Јова-
на Никола, Попадић Стевана Милош, Рихтарец Стјепана 
Мирко, Ромић Стојана Јордан, Савић Војислава Славо-
љуб, Стефановић Мартина Љубиша, Стевановић Алексан-
дра Братислав, Шкомриј Ивана Јаков, Шобарић Живка 
Недељко, Терзић Незира Касим, Томас Маријана Ивица, 
Топалски Бошка Зоран, Турчало Зајка Азем, Живковић 
Недељка Радојко; 

Болниците: Кришто Анте Илија, Мијић Војислава Јо-
ван, Пенић Јуре Јосип, Здравковић Војислава Драган; 

воениот службеник VI клас: Скробо Саве Драган; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Банковић Мате 

Романа, Качанин Ловре Душко, Ловрић Јураја Иво, Ле-
шић Виктора Катица, Савић Ђуре Босиљка, Тариба Јоси-
па Бранко, Утвржен Душана Драго; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко одне-
сување 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постариот водник по договор: Миличевић Петра 

Спасоје 

Бр. 126 
22 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

Веселин Турановиќ, е. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борба за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковникот Дебијађи Јакова Руди; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Јаначковић Светозара Слободан, 
Маричевић Витомира Драгиша; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Дејак Јанеза Јанез, Јурела Мартина 
Мирослав, Луковић Здравка Томислав, Нешовић Драгића 
Предраг, Савичић Теодора Петар; 

потполновникот Петровић Љубомира Светислав; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Будимир Михајла Душан, Чича Луке 
Богдан, Драгутиновић Уроша Александар, Джелајлија 
Алексе Стојан; 

потполковниците: Аксентијевић Веселина Драгомир, 
Цокић Андреје Душан, Черни Стјепана Стјепан, Ђорђевић 
Веселина Братислав, Ђорђевић Милорада Петар, Ђурђе-
вић Радована Стеван, Фруља Ивана Мате, Јоцић Симе 
Милан, Крањц Фрање Иван, Лазаревић Ђурђа Обрад, Ле-
кић Јована Миленко, Лукреција Јове Стево, Макенациев 
Јордана Кирил, Манчић Рада Душана Момчило, Марић 
Рада Милутин, Марковић Семира Михајло, Миленић Рис-
те Ђорђо, Недић Илије Лазар, Новаковић Здравка Драго-
мир, Пантелић Милоша Видосав, Пејовић Милована Ми-
одраг, Симић Војислава Светољуб, Стојачић Максима Јо-
ван, Стоиљковић Стојана Богољуб, Шорак Исе Миле, То-
половшек Ивана Јоже, Варешеновић Ејуба Зијо; 

мајорите: Јањанин Саве Стево, Пуношевић Пера Ми-
ладин, Шифнер Стјепана Јосип, Топаловић Петра Јован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Петковић Вукашина Петар, Варга 
Боривоја Родољуб, Живадиновић Добросава Милутин; 

мајорите: Арсић Јордана Љубиша, Бабић Николе Ра-
де, Божић Живојина Мирослав, Бранковић Војислава Ан-
дрија, Цицварић Ђурђа Митар, Чечљарац Драгомира Ра-
де, Ђокић Петра Душан, Хоцић Хамдије Славен, Ивани-
шевић Марка Анте, Јованчић Петронија Славољуб, Капе-

тановић Ђорђа Бранко, Костић Илије Живко, Краутблат 
Јосипа Борис, Крстић Мирка Златко, Кумер Јуре Драгу-
тин, Лужија Мирка Ранко, Манојловић Славка Душан, 
Милошевић Вукашина Богољуб, Митић Милана Томис-
лав, Митровић Јеленка Голуб, Пешић Миодрага Слобо-
дан, Петрушевски Воје Богатин, Првуловић Љубомира 
Иван, Радојковић Бранка Љубислав, Радовић Вукосава 
Новица, Стевановић Јеленка Миодраг, Стојановић Бого-
љуба Здравко, Стругар Блаже Јован, Талић Миодрага 
Стојан, Трајковић Витомира Илија, Васиљевски Стојана 
Милан, Вељковић Николе Слободан, Вулић Марка Мато, 
Живков Веселина Јован, 

капетаните I класа: Бешевић Алије Заим, Блажић Фран-
ца Ерих, Цветек Флоријана Вјекослав, Цветковић Божида-
ра Цветко, Доминковић Мате Душан, Ђурић Стојана Ми-
ладин, Гогић Матије Рајко, Ивановић Радосава Милован, 
Јакимовски Владе Грозде, Јашовић Богдана Драгољуб, Је-
ремић Љубише Миломир, Јовановић Младена Тихомир, 
Катавић Анте Младен, Кнафлич Звонка Звонко, Кондић 
Пере Милан, Костић Миладина Младен, Кострешевић 

.Косте Петар, Ковачевић Бранка Миленко, Ковачевић 
Марка Здравко, Крсник Владимира Стјепан, Кузмановић 
Видоја Исидор, Лазовић Миленка Илија, Малтарић Павла 
Јосип, Мандрапа Божидара Милан, Машић Салиха Енес, 
Миленковић Крсте Јован, Милетић Петра Жељко, Мили-
војевић Милана Љубиша, Митић Милана Илија, Митић 
Радомира Јоско, Митровић Јована Станко, Мустакинов 
Николе Миле, Ненадић Драгомира Крстан, Павлиновић 
Анте Иван, Павловић Миломира Веселин, Пепић Симе 
Никола, Перић Гојка Милосав, Петровић Радоја Миодраг, 
Плећаш Раде Душан, Радица Жарка Жарко, Ранковић Бо-
гољуба Мирослав, Рошер Франца Станислав, Сарић Ми-
ленка Слободан, Сердаревић Јашара Мухамед, Стевано-
вић Радосава Новица, Стојановић Милоја Момчило, 
Сврака Хабиба Ибрахим, Шкоф Мирка Мирослав-Дани-
јел, Штимац Виктора Јосип, Тодоровић Јована Мирко, То-
шић Милутина Синиша, Васовић Петра Милојко, Ви-
шњички Милоша Бранко, Врбанац Мате Винко, Вукојевић 
Богољуба Петар, Вукосављевић Милана Драгољуб, Вук-
сан Марка Војислав, Живановић Стевана Славољуб; 

поручникот на боен брод Павичић Данила Зоран; 
капетаните: Антић Добривоја Мирослав, Баралић 

Милорада Иван, Фрлин Михе Владимир, Грошељ Вила-
ма Данило, Младеновић Бранислава Богосав, Теодосић 
Добривоја Живко, Ускоковић Спасоја Радислав, Живко-
вић Божидара Ратомир; 

поручникот Ђуић Рафајла Милован; 
заставниците I класа: Аћимовић Саве Гојко, Амано-

вић Тодора Милош, Анђелковић Душана Стојан, Бабић 
Тадија Радиша, Бандић Пашана Решо, Батножић Мирка 
Младен, Бауер Адолфа Драгутин, Бешлагић Адема Ђема-
лудин, Бижић Светозара Александар, Богојевић Милана 
Божидар, Божовић Благоја Милутин, Цветковић Момчи-
ла Сретен, Далипагић Етхема Ефрахим, Дражић Ђуре Че-
домир, Дробњак Ђуре Михајло, Ђорђевић Драгомира 
Вучко, Ђукановић Глигорија Михајло, Ђурица Владе Ни-
кола, Гар дун Давора Хуго, Георгиев Стојка Димитар, Го-
лић Радована Бранко, Грбовић мираша Душан, Харамија 
Ивана Рудолф, Хуличар Мирка Жељко, Илић Васе Мило-
рад, Илић Драгољуба Станко, Ивановић Илије Петар, Ја-
кимовски Кирила Јован, Јовановић Василија Драољуб, Јо-
вановић Апостола Ранко, Јовановић Драгана Милан, Јова-
новић Петра Драгиша, Калемарски Павла Богдан, Кара-
панђић Светомира Петар, Келечевић Саве Вукомир, Кесер 
Ђуре Петар, Кнежевић Милена Будимир, Комленовић Пе-
ре Славко, Костовски Милутина Радисав, Кошћак Андри-
је Матија, Кошутић Стојана Бошко, Ковачевић Митра 
Благоје, Крстић Драгољуба Александар, Куртеш Николе 
Јосип, Кузмановски Спире Душан, Лаушевић Петра Радој-
ко, Мандић Милоја Станиша, Мандић Милоја Светислав, 
Мандић Станимира Владимир, Марковић Миладина Жи-
вота, Михајлов Стојана Добри, Милисављевић Велисава 
Ђорђе, Милојевић Милована Миладин Мљач Ивана 
Иван, Николић Љубише Радослав, Павловић Јакова Дра-
гомир, Пешић Љубомира Мијат, Проле Крстана Петар, 
Ракочевић Мила Милорад, Ранчић Владимира Томислав, 
Ристовић Миодрага Лазар, Савић Марка Драгић, Славко-
вић Јордана Анђелко, Спепан Фрање Стјепан, Станојевић 
Лепомира Драгољуб, Стефановић Миливоја Новко, Стоја-
новић Божина Драгослав, Страњанац Милорада Мијаило, 
евалина Анте Стјепан, Шљивовац Михајла Милоје, Траја-
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новски Китана Данило, Трбулин Ђуре Војислав, Тричко-
вић Живојина Часлав, Вардај Ивана Борислав, Василев 
Рангела Рангел, Велимир Михаила Јово, Видовић Дане 
Душан, Вртикапа Аћима Павле, Вученовић Раде Душан, 
Вукашиновић Радомира Слободан, Вуковић Новице Влај-
ко, Вулић Душана Сретко; 

заставниците: Ајдар Ђуре Ђуро, Димитријевић Ми-
лорада Предраг, Фогадић Драге Марко, Јањанин Пере 
Љубан, Јелић Радивоја Живота, Костић Радише Војислав, 
Мићешић Дане Ненад, Николић Новака Слободан, Ризва-
новић Зећира Вукашин, Станковић Десимира Томислав, 
Сувачаревић Петра Слободан, Трипковић Добросава Све-
тислав, Вукадиновић Младена милорад; 

постарите водници I класа: Бероња Јове Триво, Ђо-
рђевић Драгољуба Бранислав, Јагар Виктора Јосип, Јавор-
ник Ане Павле, Клајнер Петра Стеван, Лукић Новака Бог-
дан, Милинковић Раде Миомир, Ножић Мурата Сафет, 
Поповић Младена Мирко, Величковски Ставре Миле, Зла-
тић Емилијана Пантелија; 

постарите водници: Асеновић Раме Мујо, Баста Ду-
шана Драгутин; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Љубимковић Си-
ме Милан, Стрмотић Јована Емилија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Кучинић Паве Миле; 
потполковниците: Баљошевић Цветка Живорад, Ђу-

рановић Богића Драгомир, Еретић Александар Мирослав, 
Керкез Ђуре Илија, Коснић Живка Радивоје, Маслаћ Вла-
дана Радиша, Петровић Ћире Томислав, Савић Милутина 
Владимир, Томовић Миличка Данило, Заниновић Грге 
Мирко, Зељковић Љубомира Борислав; 

мајорите: Благојевић Саве Александар, Гладовић Ду-
је Дмитар, Јаковљевић Обрада Милош, Новаковић Јове 
Илија, Петровић Миле Сава, Пјевалица Пере Милан; 
^ заставниците I класа: Буњак Момчила Борисав, Јок-
симовић Анђелка Велимир, Лазаревић Душана Прока, 
Машић Обрада Вукоје, Вуцо Марка Недељко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Голубовић Сава Голуб; 
мајорите: Барун Луке Јозо, Јовановић Светозара Ду-

шан, Урошевић Милана Тихомир; 
капетаните I класа: Ћаласан Радоша Бориша, Јовано-

вић Бранислава Драган, Лазић Лазара Љубомир, Лежајић 
Ђуре Милорад, Мешановић Хусеина Емир, Михајловић 
Петра Радивоје, Раић Јуре Иван, Шћулец Мартина Иван; 

капетаните: Дивковић Мије Боно, Драговић Милути-
на Станоје, Ивановић Милисава Златан, Макивић Бранка 
Слободан, Мендаш Адама Жељко, Милутиновић Милора-
да Предраг; 

заставниците I класа: Ајдуковић Новица Миленко, 
Ајкичић Ибре Фаик, Антонијевић Велимира Владимир, 
Бабић Лазе Стојан, Бијелић Петронија Илија, Бојковић 
Марка Ђуро, Брајаковић Обрада Радоје, Брзица Мате 
Матко, Буковец Франце Јанез, Булајић Јове Сретко, Цвет-
ковић Милисава Младен, Цветковић Велибора Војин, Чи-
чаревић Луке Петар, Чорак Петра Милан, Чупић Ђурђа 
Илија, Дакић Јанка Милан, Ђурђевић Дмитра Алексан-
дар, Гамилец Николе Станко, Гинић Милана Тихомир, 
Хреља Марије Антон, Илијев Димитрија Душан, Јабука 
Ивана Никола, Јевремовић Богдана милош, Јоксић ми-
линка Милојко, Јовановић Крсте Александар, Јовановић 
Николе Милутин, Келечевић Давида Вељко, Килибарда 
Димитрија .Љубомир, Колић Мике Иван, Комарица Иве 
Владо, Кривокапић милутина Бранко, Крмек Николе Јан-
ко, Кртинић Мане Милан, Лонац Мате Јанко, Лончар 
Дмитра Душан, Мандарић Миле Ђуро, Мандарић Мила-
на Милош, Манојловић Драгише Борислав, Марић Мари-
јана Анђелко, Марјановић Димитрија Милан, Мирјачић 
Ђуре Данило, Мирковић Драгована Милољуб, Митић 
Петра Томислав, Митровић Чедомира Милован, Мулалић 
Хасе Шефик, Муратовић Мустафе Енес, Мустафић Сулеј-
мана Алија, Николић Светозара Светомир, Новаковић 
Милосава Радомир, Оравец Кате Марко, Орданић Антуна 
Златко, Петернел Јанеза Винко, Петровић Радована Ду-

шан, Прошић Петра Лука, Радојевић Шола Милутин, Ра-
дојловић Братислава Стојан, Радовановић Велимира Ми-
лован, Радујко Сретка Милан, Ракочевић Данила Драги-
ша, Ранчић Војина Драгољуб, Ранђеловић Младена Радо-
је, Рогуљић Ивана Миљенко, Симић Витомира Станимир, 
Симоновић Александра Радиша, Симовић Милуна Радоји-
ца, Совиљ Јанка Марко, Спасић Стојана Васо, Степић Ми-
лена Предраг, Стоиљковић Владимира Грујица, С м и љ -
ковић Душана Светислав, Стојковић Душана Миодраг, 
Стојменовић Наћка Милорад, Ступар Лазара Милош, 
евалина Ивана Ивица, Свркота Милоша Обрен, Шебаљ 
Ивана Мирко, Шевић Миле Бранко, Шимунџа Петра Јо-
сип, Шкорић Јована Илија, Тешановић Рајка Драгољуб, 
Величковски Кире Миодраг, Вергаш Душана Павао, Весе-
линовић Видоја Радован, Живковић Илије Димитрије, 
Живковић Милорада Љубиша; 

заставниците: Белић Павла Павле, Близнаковски Ва-
сила Атанас, Бошковић Ратомира Јордан, Цвијовић Ан-
дрије Миљан, Дамјановић Луке Живко, Дражевић Тихо-
мира Милољуб, Ђорђевић Данила Ђурђе, Ђурица Шпире 
Ранко, Грандић Марка Васо, Ивезић Радисава Момчило, 
Косић Радисава Владимир, Марић Слободана Милисав, 
Мраовић Љубомира Милан, Николић Стевана Радослав, 
Павловић Јуре Јуре, Стојанац Јована Милош, Шопар Ива-
на Иван, Сушница Ратка Стојан, Трајковић Милана Србо-
љуб; 

постарите водници I класа: Дангубић Јосипа Ђурица, 
Јовановић Момира Љубиша, Љубишић Бранка Милан, 
Мађар Раде Вукашин, Малетић Ивана Славко, Мреница 
Стевана Александар, Николић Боривоја Душан, Радић 
Рајка Нинко, Стајковић Лазара Добрица, Стаменовић 
Драгутина Чедомир, Старчевић Живана Драган, Сушник 
Јанеза Јанез, Шипуш Ивана Мијо, Штиглић Јураја Петар, 
Радоловић Мира шељко, Вуковић Душана Нинослав, Вук-
мировић Дане Божо, Вуковић Алексе Слободан; 

постарите водници: Ципот Александра Драго, Лукић 
Живка Рајко; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Белић Јосипа Ва-
лент, Голијанин Данила Савка, Марковић Душана Мили-
вој, Мицић Есада Расим, Симовић Живана Војислав, 
Славнић Петра Никола, Вујин Микана Милка, Живановић 
Славка Александар; 

- за примерни заслуги и вештина во работата за раз-
вивање на постојаниот полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Бранковић Добривоја Миодраг, Ива-
новић Обрада Слободан; 

потполковниците: Алексић Тихомира Радојко, Бан-
ковић Грге Јосип, Дејановски Софре Ристо, Филиповић 
Луке Стјепан, Гавриловић Радована Павле, Каучић Фе-
ликса Феликс, Кекић Николе Јован, Клепић Лазара Лука, 
Ковачевић Јагоша Михајило, Николић Љубомира Јован, 
Николић Миодрага Зоран, Нижић Јозе Милан, Новаковић 
Драгољуба Милан, Панов Драгана Радослав, Петровић 
Вучка Михаило, Поповић Душана Светомир, Седеу Ста-
нета Душан, Спахић Шерифа Асим, Шебрек Андрије Ви-
нко, Шошкић Новака Радован, Тодоровић Ђорђа Драго-
љуб, Турак Антуна Иван, Вукомановић Миодрага Тадија, 
Зец Рудолфа Алдо, Жерављев Косте Тимотеј, Живковић 
Боривоја Ђорђе; 

мајорите: Бајић Јове Милош, Бевц Симона Тибор, 
Биједић Петра Драгомир, Бизјак Франца Карел, Бошњак 
Ивана Бошко, Бренчић Јанеза Драго, Бугариновић Петра 
Валериј, Ћирић Ивана Перо, Делибашић Васе Милија, Ди-
митријевић Јована Величко, Димов Јордана Кирил, Дујић 
Шиме Иван, Ђорђевић Михајла Ђорђе, Ђурђевић Момира 
Бранислав, Гавриловић Видосава Радојко, Јандрић Јове 
Милован, Јанковић Симе Стојанче, Јеловац Милована 
Миодраг, Јевтић Животе Миладин, Кијачић Милије Ми-
рослав, Косановић Тодора Душан, Крстановски Розе Сто-
јан, Курић Есада Џевад, Макљеновић Милоша Никола, 
Матић Петра Милош, Миоковић Мартина Лазар, Милић 
Љубомира Ђорђе, Мирић Михајла Петар, Мраз Милана 
Љубомир, Мунћан Жива Божидар, Николић Бошка Бори-

< 
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воје, Нинковић Ђурђа Живомир, Панцић Мирка Мирко, 
Парента Пере Вељко, Петковић Лазе Тодор, Петровић 
Миодрага Александра, Петровић Бошка Бранислав, Пет-
ровић Стојана Љубодраг, Пртењача Јосе Ивица, Радако-
вић Милана Ратко, Радосављевић Јована Никола, Сабол 
Павла Иван, Стојиљковић Сретена Божидар, Шпиранец 
Мате Стјепан, Трбојевић Милана Милан, Улрих Вјекосла-
ва Зденко, Ваневски Николе Методије, Вукичевић Чедоми-
ра Миодраг, Вулетић Слободана Јован; 

капетаните I класа: Менићанин Љубана Милан, Ми-
лошевић Славомира Добросав, Мишкељић Николе Зоран, 
Охоровић Антона Иван, Николић Неђа Симо, Поповић 
Милована Стеван, Стефановић Драгомира Зоран, Тома-
шевић Драгољуба Момчило, Трбовић Марка Никола, 
Златковић Душана Јован; 

заставниците I класа: Бабић Боже Томислав, Бакарић 
Јосипа Филип, Бићанин Вукадина Радман, Брановић Ми-
лије Драгомир, Цвијановић Николе Марко, Драгићевић 
Светолика Бошко, Дрезгић Марка Славко, Џепин Глише 
Бошко, Голић Саве Добривоје, Хорват Тихомира Влади-
мир, Христов Славка Бранко, Ивањац Симона Радован, 
Кисин Гојка Борислав, Комљен Дамјана Душан, Кончар 
Проке Богдан, Косановић Стеве Гојко, Костић Добривоја 
Љубиша, Ковачевић Вида Марко, Ковачевић Ђуре Раде, 
Ковачевић Радосава Вукашин, Кузминац Лазара Стеван, 
Маричић Милета Радоња, Марјановић Павла Никола, Ма-
товић Милије Миломир, Меселџија Уроша Ристо, Михај-
лове^ Јове Никола, Момчиловић Драгослава Томислав, 
Нарат Станка Франц, Нешковић Миленка Светолик, Ни-
коловски Трајка Живко, Ољача Петра Маринко, Орловић 
Буде Гојко, Раденковић Сретена Димитрије, Палдрмић 
Петра Миленко, Пејић Пере Недељко, Перић Петка Мили-
сав, Петковски Санде Данило, Пинтар Марка Драгутин, 
Пиралић Авдије Мустафа, Покрајац Јове Дане, Пападић 
Милисава Мирко, Поповић Перка Милисав, Прелевић 
Јанка Гебре, Радовановић Радомира Миливоје, Рађеновић 
Стевана Никола, Роквић Милана Чедо, Смрак Андрије 
Алојз, Срдић Павла Сава, Стаменковић Благоја Војислав, 
Станковић Душана Светислав, Стојановић Михајла Алек-
сандар, Стрелић Драгутина Видосав, Шајн Јосипа Антун, 
Шешум Пере Лазо, Симић-Фајин Крсте Давро, Шимуно-
вић Миховила Мирослав, Шпирић Симе Ристо, Шулејић 
Илије Милорад, Таталовић Михајла Ђуро, Тегелтија Сте-
вана Мирко, Тодоровић Боривоја Милован, Томлиновић 
Игнаца Антун, Томовић Новака Митар, Тркуља Симе 
Мирко, Беровић Милосава Милош, Венцељ Леополда 
Бранко, Возар Драгољуба Божидар, Вучковић Борисава 
Драгомир, Здравковић Петра Станко, Живојиновић Ми-
лана Бранислав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Марић Владо Бранко, Томић Бранка Бла-
гоје; 

капетаните I класа: Арменски Петра Владимир, Аш-
ковић Ђорђа Станоје, Димић Божидара Милорад, Добри-
ловић Радована Радомир, Драгаш Димитра Мирко, Ђо-
рђевић Љубивоја Петар, Филиповић Животе Јован, Грбић 
Луке Драган, Јањош Бошка Недељко, Лаловић Милана 
Мирко, Малешевић Ристе Сава, Перковић Петра Стјепан, 
Праћер Филипа Томислав, Ралић Фрање Фрањо, Ристић 
Сретена Гојко, Стевановић Василија Драго, Тодоровић 
Рада Слободан, Василевић Милутина Зоран, Видојевић 
Драгана Зоран; 

капетаните: Арсенић Живка Никола, Давидовић Дра-
гослава Драгољуб, Добрић Љубе Славко, Дубаић Саве Пе-
тар, Галић Стево Ђуро, Грбовић Јована Милинко, Иконић 
Раје Славенко, Илић Миливоја Милорад, Јевтовић Љу-
бинка Милан, Јурић Младена Жељко, Манчић Благоја 
Славољуб, Марковски Коце Благоја, Михаиловић Томис-
лава Здравко, Мишковић Миливоја Борислав, Новаков Ра-
дојице Јован, Пеица Ивана Иван, Пријовић Добре Срето, 
Радосављевић Братимира Новица, Рајковић Стевана Ми-
лорад, Срнец Фрање Фрањо, Визичанин Велимира Петар; 

поручниците: Цвијић Алексе Благоје, Челић Миленка 
јанко, Длакић Светозара Даворин, Милески Танаска Си-
мон, Петровић Миле Иван, Струјић Блаже Тихомир; 

заставниците I класа: Бодловић Раде Ђуро, Дувњак 
Драгомира Светозар, Глишић Обрена Љубомир, Икић 
Константина Миломир, Илић Александра Радосав, Кале-

зић Марка Миладин, Кесојевић Илије Радован, Костади-
новић Миодрага Александар, Милић Момчила Драгомир, 
Милић Илије Србобран, Минчић Гаврила Србислав, Но-
ваковић Мирјана Томислав, Новичевић Митра Саво, Пет-
ковић Димитрије Стојан, Раковић Божидара Видосав, Ран-
ђеловић Милана Светислав, Савић Обре Миломир, Стан-
ковић Станка Душан, Ставрески Спире Димитар, С м и љ -
ковић Чедомира Живојин, Тањга Ђуре Драган, Томовић 
Марка Радован, Величковић Димитра Софроније; 

заставниците: Блажинчић Драгана Стево, Ћирић Ми-
ливоја Душан, Јанковић Бранислава Владета, Јовановић 
Милана Мирослав, Крстић Драгољуба Ненад, Младено-
вић Љубисава Радослав, Пауновић Милана Радомир, Про-
кић Стојана Добривоје, Радосављевић Бранислава Влади-
мир, Симић Драгослава Слободан, Соколовић Љубомира 
Петар; 

постарите водници I класа: Ацић Димитрија Млађен, 
Балабан Раде Коста, Балабан Ђурђа Слободан, Баревачки 
Ивана Миленко, Белавић Бруна Дамир, Биркић Миће Ни-
кола, Благојевић Саве Милутин, Божић Обрада Драгос-
лав, Дошеновић Ранка Славко, Гарић Боже Радомир, 
Гргурић Јосипа Блаженко, Јакобфи Фрање Јосип, Јакшић 
Ивана Иван, Јакупец Ивана Јосип, Јанчевски Боре Мето-
дије, Јанколовски Стојана Љубе, Јанкуловом Томе Петре, 
Кајић Марка Ото, Керчмар Јожефа Златко, Кљајић Јове 
Милош, Којадиновић Божидара Драгослав, Ковачевић Јо-
вана Бранко, Ј1анишник Ивана Иван, Лебан Антона Војко, 
Лепшановић Ђорђа Бранко, Маснец Милана Јосип, Мати-
јевић Станка Милан, Мичић Милоша Симо, Милеуснић 
Данила Ђуро, Милеуснић Илије Миле, Миливојевић Јова-
на Милорад, Миљковић Николе Јован, Миш Роке Теши-
мир, Младеновски Благоја Трајан, Молнар Адама Марин-
ко, Мујановић Ешефа Мухарем, Недељковић Душана Ми-
лорад, Несторовић Јове Драган, Николић Владисава Ми-
лован, Павчец Катице Никола, Лаловић Петра Славко, 
Петрушевски Трајка Борис, Подлесек Лудвика Мирослав, 
Рађеновић Блаже Бранислав, Релић Лазе Раде, Савић Ми-
лорада Владан, Станковић Љубомира Томислав, Шиљак 
Мухамеда Хамдија, Тумара Недељка Ненад, Васић Доси-
е ј а Душан, Вафић Хајре Абдулах, Врбос Ивана Иван, 
Живановић Радисава Миломир, Живковић Чедомира Бо-
рисав, Жујевић Милојка Божидар; 

постарите водници: Ђуричић Милорада Зоран, Гав-
риловић Живојина Светислав, Гордић Радоице Миломир, 
Иванов Ђорђије Петре, Јаковљевић Љубодрага Радиша, 
Калафатић Стјепана Звонио, Којадиновић Миодрага Ра-
диша, Колар Стипана Марин, Кремић Богдана Милорад, 
Лесковар Егидија Андреј, Лукенда Ивана Андрија, Љиљак 
Петра Милан, Матић Јозе Миро, Менони Едварда Дали-
бор, Младеновић Маринка Добри, Петровић Милана Пе-
тар, Плећић Владисава Живорад, Плетершек Даворина 
Марко, Салкић Мехмеда Мехо, Суботић Љубинка Алек-
сандар, Штимац Стјепана Јосип, Табаковић Суле Шевко, 
Трбојевић Раде Љубомир, Вучуревић Аладе Саво, Вуко-
сављевић Богомира Милутин, Зафировић Стојадина То-
мислав; 

водникот I класа Станић Милорада Војислав; 
граѓанските лица на службу ЈО ЈНА: Брозовић Јураја 

Јанко, Илић Душана Душанка, Јовановић Милуна Бранис-
лав, Кржан Антона Иван, Марјановић Матије Марко, Па-
вић Марка Милка, Радетић Милоша Миодраг; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ангеловски Ђо-

рђија Душан, Арсенић Обрена Неђо, Баојић Николе Олга, 
Бакић Косте Флорина, Батковић Николе Анте, Беатовић 
Благоја Јасминка, Бешевић Средоје Срећко, Вердик Макса 
Барица, Бешировић Мустафе Ахмет, Божановић Петра 
Мара, Божидаревић Јорге ЈБубинко, Будалић Јове Љуби-
ца, Цекић Јована Властимир, Делбијанко Цветка Иван, 
Ђорђевић Војислава Ковиљка, Франковић Јосипа Фердо, 
Гарабантин Симе Павле, Хасанбеговић Ибре Нусрет, Ид-
ризовић Шабана Малић, Иванковић Дмитра Илија, Јова-
новић Крсте Ксенија, Јовичић Николе Ђуро, Карановић 
Николе Бранко, Кермавнер Франца Станислав, Крсмано-
вић Глигора Живан, Кузман Душана Дамјан, Кужет Бог-
дана Гојко, Лекић Меда Хајрудин, Лекић Миливоја Мило-
рад, Лемез Алексе Јела, Мандић Томе Миле, Међо Мила-

> 
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на Маринко, Мерхар Миодрага Оливера, Мешановић 
Мустафе Осман, Мешић Ахмета Хасан, Мицановски Анге-
ла Благоја, Мише Донка Виценцо, Мишовић Борислава 
Драгана, Настасић Душана Сергија, Николић Миодрага 
Драгослав, Остојић Славка Славица, Пејковић Чедомира 
Ратко, Перић Блажа Марија, Петричевић Јове Жарко, Ра-
дичевић Илије Шпиро, Радоловић Ивана Владимир, Рај-
новац Петра Славко, Рашковић Ђорђа Саво, Режан Анте 
Мара, Росо Јозе Иван, Савић Александра Драгољуб, Си-
мовић Обрада Викторија, Скејо Алије Нијаз, Спрече Сви-
ла Мухамед, Станчевић Јована Петар, Станић Николе Ви-
томир, Станишић Гаје Симо, Стијепић Мате Фрањо, Сто-
јанов Трајана Крсто, Сулејмановић Шефика Ирфан, Свор-
цан Николе Гојко, Шимић Мишка Анђа, Томић Младена 
Слободан, Узелац Тривуна Дане, Вишекруна Ђуре Бошко, 
Вујић Тодора Душан, Вукчевић Сима Станко, Здравковић 
Милутина Драгољуб, Злоић Јуре Винко, Зупанчић Јанеза 
Иванка, Жнидерић Станка Станислав; 

- за примерна работа за развивање полет за оствару-
вање на поставените задачи, како и за покажување на ста-
решински и војнички својства што служат за пример на 
други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Бркић Драге Вујадин, Костић 

Миће Миодраг, Матијашевић Зарија Драго, Петковски 
Ђорђа Васе, Рудњанин Душана Слободан, Станишић Сла-
вомира Милорад, Сутловић Луке Недељко, Валенчик Јана 
Јан; 

капетаните: Бахтијаревић Рамадана Ненад, Богуно-
вић Николе Илија, Чолаковић Владе Јован, Ђорђевић Бра-
тислава Богољуб, Гламазић Мила Никола, Јанчец Марка 
Зденко, Козар Виктора Драган, Кришто Рафаила Јозо, 
Лах Јанеза Звонимир, Ловрић Будимира Предраг, Мари-
новић Благоја Слободан, Марковић Станисава Слободан, 
Мијатовић Ђуре Мато, Мулалић Мурата Сакиб, Недељко-
вић Богољуба Слободан, Николић ЈБубомира Стојан, Ни-
коловски Ангела Драги, Одобашић Мате Иван, Поповић 
Јована Драган, Поповић Јована Ненад, Радетић Емила Ра-
дован, Санисло Имре Золтан, Селић Кадира Мирсад, Се-
ме Драге Бојан, Стаменковић Драгише Аца, Станковић 
Стојана Добросав, Шабанај Бајрама Сами, Шипрага Ђо-
рђа Драган, Шмитран Миливоја Момир, Тулек Ализа Ав-
до, Величковић Драгутина ГОЈКО, Виденовић Ђорђа Сла-
вобуљ, Вукојевић Борислава Милош, Жебељан Љубомира 
Бранислав; 

поручниците: Алагић Ибрахима Сеад, Антић Благоја 
Небојша, Ашанин Александра Зоран, Бабић Радише Ми-
лан, Бабић Крсте Радослав, Бановић Славољуба Миливо-
је, Биочанин Божидара Дарко, Бижић Александра Свето-
зар, Блажић Славка Душко, Цвенић Стјепана Едо, Ћелић 
Јована Ђуро, Делић Абдурахмана Миралем, Докић Алек-
сандра Гушан, Долашевић Миодрага Ведран, Ђевић Рајка 
Стево, Ђокић Винка Зоран, Ђорђевић Чедомира Драган, 
Хаџић Милоша Златко, Хрустић Акифа Ердин, Хушидић 
Сулејмана Мехо, Јаковљевић Витомира Зоран, Јуришић 
Миодрага Предраг, Колунџија Паје Младен, Кржић Ми-
рослава Руди, Кулаши Јусуфа Агим, Лацковић Славка 
Славко, Лалић Николе Аркадије, Лукавечки Драгутрина 
Драгутин, Лукић Милана Зоран, Мачар Неђе Веселко, 
Марковић Николе Бранко, Марковић Данила Драгутин, 
Матановић Крешимира Миљенко, Матановић Марија 
Славко, Мијовић Светозара Рајко, Миличевић Митра Ђу-
ро, Миливојевић Милоша Вељко, Мулај Ибриша Муха-
мед, Недељковић Милорада Драган, Ођуз Рамиза Сејад, 
Перовановић Слободана Небојша, Петковић Тривуна 
Славко, Пикула Милована Радован, Подлесник Цирила 
Оскар, Ремих Милана Милан, Ристовски Јордана Алексан-
дар, Салатић Душана Синиша, Скакавац Обрена Милен-
ко, Станар Вељка Владимир, Станков Станислава Станис-
лав, Студен Дане Урош, Судимац Мирослава Раде, Шабо-
вић Акије Омер, Шечић Химзе Мирзан, Шобот Веселина 
Златко, Штуц Пеја Борислав, Шутић Јосипа Дубравко, То-
доровић Станислава Предраг, Вилић Алије Алија, Вучко-
вић Томислава Србослав, Вуковић Саве Драган; 

заставниците: Обрадовић Николе Душан, Живковић 
Илије Радиша; 

постарите водници I класа: Белинчевић Чедомира 
Слободан, Бијелић Станка Миле, Будимир Недељка Мир-

ко, Цвијић Живка Милан, Ђурић Славка Иван, Кецман 
Ђуре Коста, Крахулец Фрање Векослав, Милетић Јована 
Стево, Милетић Трифуна Миладин, Лаковски Кирила 
Бранислав. Невешћанин Мате Томо, Павловић Драгољу-
ба Зоран, Репац Миле Бранко, Роквић Марка Бранко, Шу-
тевски Стојана Владимир, Трипковић Душана Десимир, 
Вучајник Антона Антон; 

постарите водници: Бугарски Жива Бранко, Тројано-
вић Миланка Миладин, Димитријевски Стојмира Љубе, 
Драшковић Југослава Благоје, Филиповић Момчила Звон-
ко, Хрустић Ибрахима Мугдин, Јанкулов Николе Богдан, 
Коленковић Стјепана Иван, Ковач Раде Момчило, Мед-
фвед Милана Стјепан, Милосављевић Момчила Живота, 
Милутиновић Мирослава Петар, Обрадовић Будимира 
Бранислав, Овука Момчила Душко, Пепић Лазе Младен, 
Савков Ивана Светолик, Смолевић Бранка Бранимир, 
Стаменов Ванча Ђорђе, Старчевић Тихомира Велисав, 
Стошић Милана Радомир, Шандор Фрање Мирослав, 
Шљиванчанин Милана Здравко, Тодоровић Миливоја Ве-
лимир, Васић Стевана Драган, Вит Иштвана Иштван, Зла-
тевски Русе Миле; 

водниците I класа: Ампов Саве Злате, Андрејаш 
Станка Станислав, Бабић Ивана Смиљан, Бекић Богдана 
Љубомир, Бељуљи Кадрија Музафер, Благојевић Богосава 
Радосав, Босић Ђорђе Милош, Царић Дмитра Станко, 
Циндрић Петра Миле, Цветковић Милана Миломир, Чав-
раг Вељка Анђелко, Чворак Сулејмана Азмир, Драгичевић 
Петра Бошко, Ђурић Михајла Милорад, Филиповић Јефте 
Перица, Гаврић Алексе Зоран, Грачић Мухамеда Расим, 
Црковић Михаила Милан, Хољан Мује Џафер, Хорватић 
Рудолфа Миленко, Ибрахимовић Мује Фикрет, Ивановић 
Љубе Мишо, Ивковић Радише Милорад, Једличко Јосипа 
Здравко, Јовановић Миладина Данча, Кесеги Фрање Фра-
њо, Колариќ Мартина Мартин, Ковачевић Николе Ма-
ринко, Кривокапић Милутина Синиша, Ловац Јосипа Ан-
дрија, Манасијев Панчета Трајче, Марковић Томе Ивица, 
Милетић Слободана Никола, Митковски Најдана Љубе, 
Мраз Самуела Властислав, Мудровчић Николе Чарлес, 
Мухаремовић Хасана Саул, Мухибић Дервиша Есад, Не-
дић Ђорђа Срето, Никић Јозе Тале, Николић Светозара 
Перо, Николић Александра Радослав, Нојић Цветка Ми-
лорад, Новаковић Војина Рајко, Обрадовић Милана Жељ-
ко, Павасовић Ратка Стеван, Радовановић Новице Мирко, 
Релић Самуила Дејан, Ристић Сретена Славиша, Рогић 
Драгутина Радоје, Седлак Стипана Славко, Сејдовић Ше-
рифа Шефћет, Секуле Анте Ивица, Стефановић Миливоја 
Зоран, Шарић Хамеда Сенахид, Шереш Имре Јожеф, Шу-
таковић Благоја Мирослав, Тадић Мирка Бранислав, То-
мић Животија Зоран, Тодоровић Недељка Славко, Трифу-
новић Николе Петар, Варагић Јована Велимир, Велагић 
Хасана Менсур, Вукман Милана Марко, Зубчић Луке Ми-
лорад, Живковић Александра Јадран, Жугчић Јосипа Зден-
ко; 

Болниците: Бера Стојана Миле, Гајовић Вељка Здрав-
ко, Медић Душана Милан, Рибица Ђуре Марјан, Спасено-
вић Предраг; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ђокић Бранка 
Корчагин, Гавриловић Раде Душан, Грба Мане Бранко, 
Марковић Владимира Јовица, Михић Лазара Бранка, Си-
мић Миомира Владимир, Вујачић Благоја Ратомир, Џака 
Смаје Вејсил. 

Бр. 127 
22 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

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

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Булатовић Ђура Ристо, Кнежевић Да-, 
не Никола, Косовац Мане Вељко, Никић Вукосава Вели-
мир, Обрадовић Светозара Пантелија, Стојановић Симе 
Миленко, Томић Методија Наум; 

потполковниците: Игњатовић Борисава Живорад, 
Илић Младена Здравко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Благојевић Божина Милош, 
Кнежевић Рада Мирко, Миловановић Рајка Цветко, Удов-
чић Адалберта Владимир; 

мајорите: Кнежевић Радисава Слободан, Томић Ми-
хајла Миле; 

заставниците I класа: Чикарић Радослава Живорад, 
Катић Светозара Ђорђе, Секулић Марка Светозар, Тадић 
Јоце Марко; 

заставникот Мијатовић Драге Крсман; 
воениот службеник III класа Цветић Петра Зденка; 
воениот служеник IV класа Николић Трајка Гордана; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аничић Душана 

Славољуб, Стаменовић Хранислава Петар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

ПОЛКОВНИЦИТЕ: Горопек Виценца Добрислав, 
Ненезић Сава Томислав, Стаменовић Алексе Боривоје, 
Тосцано Ивана Јосип; 

потполковникот Јаковљевић Бошка Славољуб; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Атанасијевић Тасе Тодор, Алексић 
Саве Гаврило, Бошковић Мијаила Живомир, Цветиновић 
Милорада Миомир, Ђидера Пашка Милан, Јанковић Ву-
која Драгомир, Кравић Мурата Рефик, Крстић Николе Че-
домир, Лалић Стевана Милан, Михајловиић Јована Ми-
рослав, Милошевић Добривоја Божидар, Миловановић 
Милана Милисав, Одавић Ристе Миодраг, Петровић Жи-
воте Радован, Радојевић Велимира Мимчило, Стефановић 
Душана Звонимир, Топалов Живана Васа, Вићовац Миха-
ила Милутин, Влајковић Радована Милован, Вучковић Бо-
гољуба Милорад, Здравковић Витомира Петар; 

потполковниците: Андрић Драгољуба Станко, Бузу-
ровић Милоша Драгослав, Ђорђевић Петра Новица, Ху-
љак Драгутина Авугуст, Јовановић Јована Дико, Манда-
рић Милоша Илија, Мијатовић Драгутина Мијат, Милић 
Владимира Душан, Недељковић Димитрија Борисав, По-
повић Милоша Ђурђе, Примус Матије Срђа, Ранђеловић 
Радоја Светислав, Стијепић Новака Остоја, Тасески Бош-
ка Јован, Урошевић Драгољуба Милан, Здравковић Вукоја 
Петар; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Рецић Светозара 
Богољуб; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Ђокић Саве Јован, Џинић Муради-
фа Мирза, Ердељан Милутина Душко, Обрадовић Стева-
на Душан, Стефановић Јована Милош; 

мајорите: Аделсбергер Станка Зденко, Булајић Миљ-
ка Ђуро, Цветковић Радисава Љубиша, Дринчић Павла 

Ратко, Хашимбеговић Синана Махмуд, Хрњак Душан Ми-
рослав, Јовић Славка Радомир, Максић Милоша Радован, 
Михаиловић Зорана, Милан, Прерадовић Душана Милоје, 
Рашчанин Алексе Војислав, Стојановић Добросава Слобо-
дан, Шупут Дане Никола, Тешић Марка Бранко, Вујадино-
вић Радована Слободан, Живадиновић Драгослава Петар; 

капетаните I класа: Чичин Јосе Шиме. Чуле Бранка 
Александар, Гордић Славе Радомир, Илић Милисава Ми-
лан, Јелић Гојка Недељко, Лучић Драгише Бранислав 
Павловић Јордана Светислав; 

капетаните: Станковић Владимира Раде, Степановић 
Борисава Миломир, Стојковић Алексанрда Душко; 

поручникот Миловановић Александра Миодраг; 
заставниците I класа: Белић Остоје Љубоје, Веселић 

Петра Антун, Којовић Бошка Милоња, Ликушевски Ђо-
рђа Наум, Мехић Елмаза Мухарем, Миљковић Илије Пет-
роније, Паскота Јована Властимир, Петриц Стјепана Јан-
ко, Стојановић Миливоја Настас, Тодоровић Будимира 
Драгиша, Вучковић Душана Станислав; 

заставниците: Дунђерски Исидора Ђорђе, Илић Ми-
лоја Јездимир, Јакшић Радомира МиЈат, Кос Ивана Јоже, 
Микац Јосипа Иван; 

постариот водник I класа Новитовић Милана Слобо-
дан; 

воените службеници III класа: Ђорђевић Радивоја 
Олга, Дробњак Душана Ружица, Петковић Божидара Рад-
мила; 

воениот службеник IV класа Радић Остоје Даница; 
граѓанските лица на служба во ЈНА Јазбашић Мила-

на Славко, Каменица Васе Драгица, Летоја Ивана Влади-
мир, Пехнец Јакова Маријан, Шпановић-Ливада Љубана 
Драгица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Бошковић Милутина Боривоје, Ћи-

рић Милана Сава, Драгославић Блаже Видак, Дробњак 
Милана Радомир, Рељин Севера Радован, Сеизова Душа-
на Косовка, Тадић Јована Раденко; 

потполковниците: Бекрић Василија Предраг, 
Божиновић Живка Божидар, Цекић Љубомира Слободан, 
Јовановић Милана Војислав, Лилек Карла Бранко, Лучић 
Арсенија Душан, Марчец Људевита Иван; 

мајорите: Бићанић Томе Јосип, Божиловић Алексе 
Лазар; 

капетанот I класа Марлот Рудолфа Рудолф; 
заставниците I класа: Стевић Јеремије Лука, Тијанић 

Радована Радојко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бабић Велизара 

Симеун, Кршић Јована Никола, Стојановић Јована Слобо-
дан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Ђорђевић Лазара Предраг 
мајорите: Анђелковић Симе Томислав, Јахјефендић 

Ахмета Нурија, Новак Славка Слободан; 
капетаните I класа: Драгишић Ђуре Чедомир, Конев 

Бориса Благоје, Мијић Вукице Никола, Веселиновић Мар-
ка Владан; 

заставниците I класа: Косовић Анте Иван, Марковић 
Аритова Градимир; 

заставникот: Петрушевски Ђорђа Ристо; 
постариот водник I класа Рековић Меде Адем 
воениот службеник I класа Шурбатовић Блаже Весна; 
воениот службеник II класа Витошевић Фрање Ште-

фанија; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ајстер Мартина 

Славко, Бабић Мила Ранко, Бериша Седмана Адем, Бје 
лиш Николе Мирко, Бркић Јозе Фрањо, Бузук Нике Анто 
Цветковић Стојана Сретен, Цветковић Николе Мато, Чиз 
мек Стјепана Јанко, Драговић Стеве Милојка, Дробац Ду 
шаи Раде, Добривојевић Немање Илија, Ђорђевић Петк* 
Драгомир, Ђурђевић Боривоја Александар, Фантинат< 
Ивана Силва-Мартина, Габрек Фабијана Владо, Галиш 
Алојза Иван, Гавреи Петра Стјепан, Хадјер Јосипа Мир 
ко, Херак Стјепана Велим, Јерковић Стеве Миле, Јовано 
вић Рада Босиљка, Јовановски Наум Петре, Кљаић Илиј 
Милан, Кнежевић Милоша Станко, Кољеншић Горчин) 
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Радислав, Ковачевић Сретена Момир, Ковачевић Свето-
мира Живојин, Козић Обрена Анђелко, Крстић Стојадина 
Драгомир, Крстић Тихомира Мирјана, Лалић Душана 
Славко, Лазовић Илије Вероника, Леванић Јосипа Стје-
пан, Луковњак Крсте Верослава, Марковић Добросава 
Богдан, Матић Богољуба Милан, Машић Макевије Радо-
ван, Михајловић Ђуре Миле, Миловић Пауна Предраг, 
Милошевић Станка Јованка, Миладиновић Слободана Аг-
ница, Миленковић Владислава Александар, Милетић Ми-
лована Александар, Мојсиловић Димитрија Божидарка, 
Ножица Мирка Мирко, Пајовић Андрије Миладин, Плав-
шић Ђорђа Милан, Павловић Михаила Гордана, Петро-
вић Лазара Милан, Радосављевић Антона Јадранка, Радо-
њић Станоја Лепосава, Роцијаш Рудолфа Никола, Роје 
Станка Нинка, Станишић Цветка Божидар, Стојановић 
Живка Никола, Стојковић Марка Радован, Струхар Јано-
ша Карло, Шакић Фране Драго, Шкворц Стјепана Стје-
пан, Трибушон МатиЈе Весна, Угљешић Саве Милева, Ви-
лотић Јосипа Витомир, Вукојев Паје Бранко, Златар Вује 
Матија, Животић-Вановић Миленка Мирјана, Жунић Да-
нила Гордана; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на особено добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Божин Ђуре Димитрије, Драгашковић 
Благоја Љубиша, Шћекић Данила Момчило, Лукић Ми-
рослава Радисав, Савковић Светолика Верољуб, Војводић 
Илије Љубомир; 

потполковниците: Анђелковић Трајка Драгољуб, Ар-
сенијевић Милана Момир, Билбија Бошка Михајло, Цвет-
ковић Благоје Милоје, Ћирић Трифуна Миодраг, Ћојба-
шић Љубомира Мирослав, Чук Михајла Томислав, До-
брић Богдана Никола, Дошљак Дмитра Мираш, Дотлић 
Илије Ђуро, Дрндаревић Милана Душан, Гедер Франца 
Франц, Горановић Милутина Ђурђе, Јаковљевић Михајла 
Јанко, Јоксимовић Милана Никола, Јовановић Косте Ди-
митрије, Јовановић Живојина Миомир, Јовичић Добрими-
ра Аца, Јовановић Радмана Милун, Кнежевић Марка Или-
ја, Колунџија Петра Ђорђе, Ковач Јанка Јосип, Ковачевић 
Васе Јово, Кукић Михајла Ратко, Купрешанин Стеве Ду-
шан, Лишанин Милоја Љубомир, Марић Владимира Ви-
ћо, Маринковић Милана Владета, Миловановић Павла 
Душан, Милутиновић Матије Светислав, Михаиловић 
Михајла Маринко, Мирић Милутина Рајко, Митровић 
Владимира Деспот, Николић Михајла Александар, Павло-
вић Александра Славољуб, Рајић Стевана Љубиша, Ралић 
Михајла Живојин, Савић Ратка Синиша, Симић Алексан-
дра Витомир, Срша Јосипа Иван, Станковић Стојана Ми-
лован, Шефер Саве Стеван, Теодосић Велимира Вукадин, 
Васовић Драгољуба Павле; 

мајорите: Алемпијевић Радоја Станимир, Бугарски 
Стевана Лазар, Драгшковић Јове Стево, Хамзић Хамида 
Јусуф, Мијајловић Стојана Тодор, Миражић Вукашина 
Антун, Обрадовић Јоце Александар, Петровић Божидара 
Драгољуб, Поповић Светомира Миодраг, Рајковић Бори-
воја Милан, Ристић Петра Лабуд, Жунић Радомира Сло-
бодан; 

капетани I класа: Ђинђић Радосава Петар, Коцијан 
Ферде Драгутин, Милић Станимира Драгољуб, Пановски 
Стојана Методија, Мимић Марка Драго, Станић Милана 
Драгољуб; 

заставниците I класа: Анђушић Михаила Јагош, Ма-
тејић Антанасија Растимир, Обреновић Милије Радивоје; 

воените службеници I класа: Смиљанић Тихомира 
Соња, Вуков Благоја Надежда; 

воените службеници II класа: Цибин Лазара Десанка, 
Глишић-Нанушевић Радоја Олга, Ивановић Богдана 
Надежда, Мандић Јована Роксанда, Трајковић Влајка Зла-
тија; 

воениот службеник III класа Маркић Тимча Круна; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Пејић Јанка Васи-

лије; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Арлов Ђуре Симо, Ивковић Хранислава 
Зоран, Јовановић Стевана Крсте, Јовановић Радована Ми-
ломир, Лако Лазара Бранислав, Мијић Момчило Рајко; 

капетанитет I класа: Бојчић Петра Драгољуб, Бркић 
Сретена Љубиша, Иванушевић Милана Милан, Керкез 
Лазе Жељко, Миленовић Љубише Славиша, Младеновић 
Драгана Љубиша, Ранђеловић Љубомира Бошко, Шегрт 
Луке Марко, Зелић Марка Винко, Здравковић Мирка Зо-
ран, Зорић Ђуре Никола, Живковић Марка Бранислав; 

капетанот Кузмановски Пере Тасе; 
заставникот Којић Александра Милован; 
постарите водници I класа: Ђуричић Славка Петар, 

Радовић Војислава Предраг; 
постарите водници: Милев Арсеније Аца, Пејак Ми-

ливоја Димитрије; 
водникот I класа Делић Славка Милан 
воениот службеник III класа Лончаревић Новице 

Нада; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајић Душана 

Тривун, Баковић Јакова Мирко, Бећировић Фехима Адил, 
Цигула Мије Јурај, Црнић Мије Катица, Чаушевић Расима 
Асим, Ћитић Рађена Радиша, Дервишић Суље Хакија, 
Дежелак Јанеза Марија, Дозет Николе Мирко, Дурлов Ма-
те Иван, Гошев Николе Александар, Хаџи-Вељковић Ни-
коле Александар, Игњатовић Илије Богољуб, Икач Слав-
ка Мирогој, Јовановић Јове Јелисавета, Јакић Анте Јозо, 
Карић Станојла Загорка, Катић Јеронима Ана, Клисура 
Милисава Новица, Којић Михајла Цвијан, Костић Јова 
Бранко, Котевска Трифуна Нада, Крајишник Пере Бошко, 
Матијевић Дује Јосип, Милановић Радисава Радован, Об-
радовић Косте Ђорђе, Оргњевић Танасија Милан, Пауно-
вић Боривоја Мирјана, Пистор Јосипа Јосип, Пеић Влади-
мира Радмио, Пејовић Влатка Петко, Петковић Миливоја 
Богдан, Петровић Љубише Вера, Пљуцо Гојка Стеван, По-
љак Анте Љубо, Радојевић Петронија Милорад, Радовано-
вић Божидара Бранислав, Ракуљ Мила Радмила, Салман 
Бећира Мухамед, Семерад Милоша Милиха, Станојевић 
Светомира Ђорђе, Товирац Стојана Илија, Влаховић Ми-
ла Бранко, Врањевац Светозара Сретен, Вучуровић Гојка 
Бранко, Вуловић Марка Љубомир, Вукашиновић Љубоја 
Милован, Шћепановић Радомира Радмила; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба на ЈНА: Аганбеговић 

Муниба Шаћир, Агић Фехима Мехмед, Адамовић Дмитра 
Радојко, Алебић Анте Мате, Алуновић Ивана Марија, Ан-
дреата Јосипа Катица, Андрић Милана Милован, Андрић 
Синише Момчило, Арсенић Мила Новица, Атељ Гојка 
Илија, Бачелић Ивана Марија, Бајсић Ивана Петар, Бећи-
ровић Марина Анка, Белошевић Павла Фрањо, Берчић Јо-
сипа Јосип, Берош Јуре Алберт, Билић Стојана Ђорђе, Би-
туњац Јозе Марко, Благојевић Милосава Драга, Благоје-
вић Мирослава Јелена, Бобан Мартина Мате, Босанац Фи-
липа Марија, Бошковић Гаше Даница, Бошковић Добрице 
Мирослава, Бошњак Николе Ана, Бошњаковић Тахира 
Асим, Брачанов Рока Круно, Будимир Мирјана Јаков, Бу-
зић Милоја Љубица, Циглар Андреја СаЈмолов, Циглар 
Каролине Владо, Цејић Војкосава Катарина, Цветковић 
Албина Соња, Цветковић Вуксана Радојко, Свијановић 
Мила Милан, Цвијетић Стеве Јованка, Чорхоџић Мухаме-
да Мунир, Чечо Абдурахмана Јасминка, Чизмић Узеира 
Дервиш, Чолић Душана Драгослав, Човић Остоје Реља, 
Чуровић Станислава Ружица, Данчетовић Милана Миод-
раг, Давидовић Љубомира Жарко, Дебељачки Ђуре Сми-
љана, Делић Павла Јованка, Димитријевић Велисава Пав-
ле, Димитријевић Љубомира Раденка, Долее Јосипа Иван, 
Драча Павла Борислав, Драшко Тодора Душан, Дробњак 
Спасоја Ђурђе, Думановић Владимира Босиљка, Дутина 
Пере Душан, Ђогић Салихе Едхем, Ђокић Животе Слави-
ша, Ђорђевић Јосифа Рајка, Ђокић Предислава Дојчило, 
Ђурић Ковиљка Марко, Ђурић Милорада Гордана, Ечи-
мовић Петра Алекса, Елез Владе Милош, Есих Ернеста 
Драгослав, Ферк Александра Милијада, Филиповић Ми-
лана Верица, Фишо Абида Решид, Фордрен Кристине 
Звонко, Фреце Франца Габријела, Фригула Станка Руди, 
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Галијашевнћ Бојана Љубица, Гаврановић Стојана Ћиро, 
Гавриловић Милана Љубаша, Гемаљевић Миломира Ви-
кторија, Генго Јове Боро, Глишовић Милана Драган, Гли-
шовић Милорада Сретен, Гојковић Светомира Радмила, 
Грацин Мирка Миливој, Гргат Ивана Вера, Гргос Фрање 
Маријан, Грујичић Живорада Милан, Гуја Неђе Божо, Ха-
мити Тахира Ујур, Хаџић Исмета Мухемед, Хасић Ибре 
Енвер, Хаџалић Хасана Мухарем, Хргић Јована Бранко, 
Хусић Јусуфа Решид, Илић Петра Јованка, Илинчић Лазе 
Перо, Инић Јована Бранко, Ђуровић Борислава Гордана, 
Јахић Салка Асиф, Јакшић Радашина Перица, Јандриш Јо-
ве Никола, Јанковић Миливоја Милена, Јанковић Радоша 
Слободанка, Јањић Милана Нада, Јањић Петра Видосава, 
Јелковић Стјепана Гордана, Јерковић Тоде Чедо, Јерковић 
Војина Љиљана, Јокановић Марка Миле, Јованов Гиге Са-
во, Јовановић Благоја Зорица, Јовановић Милана Трифун, 
Јовановић Османа Мина, Јовановић Стојана Миладин, Јо-
вашевић Видосава Вера, Јовишевић Павла Маринко, Ју-
кић Ивана Никола, Јурјевиш Шиме Анте, Калем Раме За-
хид, Карановић велимира Радмила, Карас Ставана Јован, 
Карловић Јуре Марица, Кебер Мше Даница, Кецић Душа-
на Богомир, Кестен Милка Љубица, Кнежевић Главре 
Бранислав, Кокир Мила Петар, Колар Рада Милош, Ко-
мадина Јосипа Недељка, Комарчевић Стјепана Јосип, К. 
суми Сефа Хетем, Коачевић Драгутина Љубинка, Коваче-
вић Максима Бранко, Крајишник Пере Ненад, Краљевић 
Илије Мара, Крижанац Ивана Иван, Кумерички Фрање 
Алојзије, Куница Николе Гордана, Куртовић Дује Мирко, 
Кусмук Милана Мирко, Кушанић Стипе Славко, Кутлача 
Стеве Миле, Лазић Бранислава Љиљана, Лазић Јеврема 
Милија, Лончар Божина Живка, Лубурић Аугуста Емили-
ја, Лужајић Михаила Ана, Мачужић Миодага Милинко, 
Мадић Владимира Христина, Махић Хасана Ахмед, Ма-
лешевић Војина Јела, Малешевић Мирка Петар, Манчић 
Славка Бранка, Мандић Ђуре Миле, Манојловић Бранка 
Марија, Маравић Милана Раде, Маразовић Стипе Мато, 
Маринковић Лазара Угљеша, Мрковска Љубомира Десан-
ка, Матић Аритона Благојка, Мартинов Мате Божо, Мар-
тиновић Јосипа Злата, Матаија Звонка Миховил, Матије-
вић Богдана Милка, Меденица Николе Радован, Мемовић 
Шећира Нашид, Мићуновић Милована Милорад, Михај-
ловић Мите Трајанка, Мијач Боже Петар, Мијић-Стојко-
вац Драгана Јасминка, Микановић Живка Оливера, Мила-
чић Ранђела Милева, Миленковић Светомира Спасенија, 
Милетић Двије Радомир, Милеуснић Изидора Катарина, 
Милеуснић Кузме Татијана, Милојевић Чедомира 
Божидр, Милосављевић Живојина Будимир, Милошевић 
Живојина Мирослав, Миловић Вукмира Милојко, Митић 
Љубомира Војиславка, Митровић Стојана Љубинка, Мом-
чиловић Воина Вера, Мраовић Ђуре Срећко, Мрда Спасо-
ја Момчило, Мујезиновић Арифа Бешир, Мутапчија Свете 
Васо, Муждало Саве Мирослав, Накарадић Станка Драгу-
тин, Недељковић Уроша Божидар, Николић Чедомира 
Момир, Нинић Миливоја Здравко, Нинковић Добросава 
Сретен, новаковић Владана Оливера, Новосел Мије Иван, 
Обровац Јанка Мирослав, Пентовић Драгића Братислав, 
Папаш Игнаца Антон, Пашински Мила Даница, Павић 
Стјепана Анђа, Павловић Мате Стана, Павловић Љубе 
Миодраг, Пауновић Глигора Дојчило, Пећник Јосипа Ро-
берт, Пејчић Мила Даница, Петковић Душана Радмила, 
Петровић Драгића Марко, Петровић Душана Благица, 
Петровић Чедомира Илинка, Петровић Лазара Војислав, 
Пицак Мије Младен, Покимића Славка Радољуб, Полић 
Младена Дубравка, Пољо Фехима Ахмед, Поњевић Јове 
Љубомир, Поповић Петра Вера, Продановић Станка Ду-
шан, Прошић Миомира Радмила, ПотурЧић Милоша Ми-
лан, Пухач Мила Милан, Радаковић Милана Никола, Ра-
девић Милије Здравко, Раденковић Радисава Љубиша, Ра-
дивојевић Милорада Раденко, Радовић Чедомира Милан, 
Ранђеловић Давида Петар, Ратковац Савице Раде, Реба 
Јанка Јанко, Рељић Михајла Љубомир, Рецовић Бајрама 
Фарук. Ристић Љубомира Петар, Ристић Тодора Нада, 
Салкић Велије Алија, Самарџић Миодрага Радмило, Сан-
ковић Шиме Ика, Савић Богића Радоица, Савић Велимира 
Перо, Савич Мила Даница, Савићевић Милана Драгица, 
Сеферовић Хакија Мухамед, Сегић Бранка Радислав, Си-
меоновић Мартина Марија, Симеуновић Радована Младо-
мир, Симић Лука Тихомир, Симон Драгутина Стојанка, 
Славковић Вукашина Зоран, Снелец Стјепана Павао, Со-
коловић Ивана Јосип, Станојевић Драга Звонимир, Спара-
вало Теодора Миља, Спасојевић Луке Михајло, Спасоје-

вић Митића Бранимир, Станар Грге Ана, Станичић Јоси-
па Зорка, Станишић Данила Живко, Старчевић Светозара 
Светозар, Стефановић Ранђела Деспот, Стевић Марка Ми-
лан, Стјепановић Будимира Бранимир, Стојановић Бого-
љуба Мирјанче, Стојановић Милисава Загорка, Стојић Јо-
вана Вера, Стојнић Спасоја Ђорђе, Стокић Драгољуба 
Драгица, Сузић Лазе Слободан, Шарац Николе Божо, Ша-
рић Душана Петар, Шево Марка Гордана, Шолаја Пере 
Никола, Штефко Ђуре Андрија, Шута Николе Иван, Шу-
тиловић СвиЈе Рајко, Шушњара Боже Ана, Таборовић 
Бранка Милош, Тараш Петра Дује, Татомир Саве Невен-
ка, Таушан Станка Мира, Телебак Вајкана Јованка, Тодић 
Милана Владимир, Тодоровић Симе Мијат, Тодоровић 
Стеве Перо, Томан Алберта Анка, Томаш Ивана Иван, То-
пић Мате Јелка, Трифуновић Обрада Радош, Турк Фрање 
Фрањо, Турсуновић Назифа Расим, Урошевић Радосава 
Василије, Усановић Петра Бара, Варинац Мирослава Ми-
лан, Вешковић Љубана Милијанка, Витор Саве Славко, 
Влајчић Хилме Адем, Вудраговић Марка Јово, Вујановић 
Радивоја Никола, Вујовић Илије Милош, Вукадиновић 
Љубивоја Бранка, Вукелић Драгоја Милка, Вуквоић Мила 
Томо, Вуковић Драгољуба Живадин, Зајц Јуре Владимир, 
Зец Мила Здравко, Здравковић Душана Драгица, Златарић 
Бориса Данијел, Зобарић Антона Богомил, Здјик Косте 
Саво, Живановић Младена Вера, Живановић Милутина 
Велинка, Живковић Обрада Босиљка; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот I класа Матијашчић Петра Зденко; 
капетаните: Гишић Миленка Драшко, Латиновић 

Петра Александар, Мотика Вељка Крсто, Николић Стан-
ка Славко, Петровски Јордана Миле, Радивојевић Радми-
ла Слободан, Радоњић Николе Душан, Сл амић Мартина 
Мирослав, Танчић Камена Љубиша, Васин Томислава 
Љубисав; 

заставникот I класа Радовановић Ђоке Радивоје; 
постариот водник I класа Калемен Фердинанда Бела; 
постариот водник Станковић Трифуна Милорад; 
водниците I класа: Ситаревић Реце Амир, Бинић Јо-

сипа Маријан; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Антуновић Јозе 

Жељко, Ашћерић Ранка Крсто, Ацовић Бранка Милан, Ба-
бић Милоева Миленија, Баса Анте Здравко, Башчаревић 
Милоша Даринка, Беговић Живана Бошко, Белић Радова-
на Винка, Блажевић Стјепана Мартин, Боћанин Косте Ђо-
рђе, Борота Ђуре Јово, Бошњак Павла Мијаило, Божић 
Данка Милорад, Бурак Мехе Авдо, Цабунац Милана Жа-
рко, Цигановић Станка Марија, Цинтауер Марије Славко, 
муковић Будимира Зоран, Гомбош Мише Андрија, Гајо-
вић Тихомира Милорад, Ћирковић Милорада Милко, 
Ћурковић Станка Симо, Дамљановић Аноке Драгован, 
Демић Јована Живко, Душанић Ћире Милан, Ерак Бранка 
Владо, Гајић Милована Драган, Гајовић Предрага Милан-
ка, Главан Ивана Тонко, Грошоња Хамида Ибро, Гудељ 
Филипа Ана, Губај Живе Нада, Хасаница Хасана Мухмуд, 
Хаџиабдић Хусрета Сеад, Хорват Ивана Бранко, Хорват 
Мије Иван, Хошић Хасана Расим, Ибришимовић Раме Џа-
фер, Иванковић Шимуна Иван, Јахић Раме Реџо, Јањић 
Живојина Дивна, Јевтовић Љубомира Александар, Јовић 
Чедомира Светислав, Керлец Николе Раде, Кесер Петра 
Катица, Кл>анћ Јанка Маца, Кнежић Мирка Слободан, 
Кнежевић Анте Ивица, Којан Влаха Никола, Коретић То-
ме Станко, Косановић Драгана Миодраг, Кривокућа Та-
дије Радован, Крмек Ђоке Љубица, Крстичић Миладина 
Милева, Крупеж Милана Станиша, Куко Јакова Слобо-
дан, Лазаревић Јована Предислав, Лазић Гвоздена Раден-
ко, Макитан Вукана Славко, Манојловић Бранка Синиша, 
Марјановић Фрање Борислав, Марјановић Јове Дубравка, 
Масловарић Михе Ковиљка, Матковић Спасоја Јован, Ма-
тулић Јове Неђа, Мекић Раме Рамиз, Мићановић Аксени-
ја Милоје, Михалус-Дијановски Лајоша Карло, Миленко-
вић Живка Душан, Миодраговић Љубодрага Биљана, Не-
дељковић Драгољуба Слободан, Пачавра Недељка Стојан; 
Пантелић Живана Вишња, Пантелић Мирослава Јагода, 
Плављанић Николе Ранко, Плавотић Илије Анте, Радоји-
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чић Кремана Томислав, Радуко Душана Милан, Ристић 
Панте Јордан, Рогић Милутина Љуба, Русо Петра Драган, 
Селаковић Миленка Јела, Симоновић Петра Слободан, 
Симоновић Радоја Влада, Сивачки Славка Владимир, Со-
бодић Густава Звонко, Соковић Чедомира Миодраг, Ста-
јић Трише Миленко, Станишић Доборсава Жарко, Стаја-
чић Милована Ђорђе, Стојковић Миливоја Миломирка, 
Субан Франца Божо, Султић Ћемана Вејсил, Сушак Мом-
чила Нада, Сузабо Мије Алојзије, Шабета Мује Ибро, 
Шкорић Миће Милан, Шлогар Људевита Маријан, Шпа-
новић Бранка Милка, Табаковић Алије Хусо, Татаревић 
Николе мара, Тешић Благоја Дејан, Тодоровић Бошка 
Милорад, Томовић Раденка Тихомир, Васковић Пере Ми-
тар, Вујичић Лазара Миленко, Вујиновић Мирка Љубица, 
Вујошевић Веселина Лепосава, Вукојев Марка Ђорђе, Зец 
Луке Дубравка, Зиндовић Василија Никола, Зђелар Мили-
ћа Милош, Зоричић Лазе Нада, Жалер Мартина Маријан; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војнички должности и за примерно .војничко држање 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
питомиците - помлади водници: Острички Ивана 

Бранко, Радојчић Слободана Драган; 
питомецот - десетар Ђурђевић Богдана Драгољуб. 

Бр. 128 
22 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковниците: Булатовић Бошка Саво, Ћакић Са-
ве Милан, Стојковић Радована Драгутин; 

мајорот Јововић Васиља Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Џанкић Мата Миомир, Микић Вели-
мира Момчило; 

потполковниците: Бакић Митра Бранислав, Драгиће-
вић Баја Миодраг, Перишић Ђура Милорад, Савељић Ву-
кашина Рајко, Симоновић Светозара Василије, Жижић Ви-
доја Чедомир; 

мајорите: Дедић Ђорђија Драгољуб, Димитријевић 
Станише Благоје, Дукић Николе Томо, Крсмановић Чедо-
мира Радомир, Павићевић Вида Димитриј; 

заставниците I класа: Савовић Сима Јован, Вукчевић 
Благоте Митар; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Вуковић Миаила 
Божо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Јевтовић Милета Слободан; 
мајорите: Гајић Драгутина Слободан, Тасић Стојана 

Божидар; 

капетанот I класа Јовановић Стојана Мирослав ; 
заставниците I класа: Анђелић Јована Миомир, Ба-

кић Николе Миомир, Бошковић Милоша Момчило, Ћо-
сић Бошка Драгиша, Драгојевић Милована Жарко, Шиму-
рина Јосе Анте, Вујовић Николе Милорад; 

заставниците: Драговић Јована Бранко, Голубовић 
Николе Јован, Крковић Лазара Јово, Разић Петра Слобо-
дан, Станојевић Видосава миодраг, Петровић Здравка 
Јанчо, Тошић Обрена Душан; 

постарите водници I класа: Дивнић Душана Миле, 
Јовановић Богића Љубислав, Рађеновић Даќе Милорад, 
Ташевски Петра Стојан, Туропољац Боже Станко; 

постариот водник Контар Милорад Новица; 
воениот службеник V класа Сучић Антона Драго; 
воениот службеник VI класа Атанасковић Пере Зво-

нимир; 
грађанските лица на служба во ЈНА: Божовић Вида 

Љубомир, Радовић Филипа Душан, Стијепчевић Николе 
Ђорђије; 

- за примерни заслуги и умешност во работата за 
развивање на постојаниот полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и 
за создавање на услови за постигање на исклучително до-
бро успеси во своите единици и установи. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Ђорович Милоње Рајко, Костић 
Владимира Радивоје, Милачић Петра Данило, Милачић 
Давида Миодраг, Зечевић Раде Војислав; 

мајорите: Арсенијевић Бранка Марко, Ђерић Богда-
на Крсто, Игњатовивћ Десимира Милан, Лабовић Милете 
Радош; 

капетаните I класа: Дробњак Остоје Милинко, Ђуро-
вић Луке Слободан, Младеновић Недељка Петар; 

заставниците I класа Бељан Стипе Иво, Јовановић 
Карла Миле, Милатовић Мићуна Марко, Влаховић Радо-
ње Велимир; 

заставникот Кривокапић Боже Војислав; 
воениот службеник III класа Пејовић Илије Јован; 
воениот службеник IV класа Жупић Данила Никола; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Врањеш Миле Дане; 
капетаните I класа: Шабан Блаже Гојко, Војиновић 

Душана Живко; 
капетанот Плужарић Томе Бранко; 
поручниците: Савић Славка Милорад, Шимурина 

Марко Данко; 
заедниците: Асановић Ђуре Милан, Владисавље-

вић Љубисава Тодор, Вујошевић Вел>а Мирко, Жижак 
Марјана Мате; 

постарите водници I класа: Баловић Миомир Драган, 
Машовић Шабана Халил, Штрбац Николе Божо; 

водникот I класа Јевтић Милоша Драгиша; 
воениот службеник VI класа Петровић Марка Адам; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Лазаревић Мићо 

Јово; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорите: Јовановић Стојадина Бранислав, Радано-
вић Ђурађа Илија; 

капетаните I класа: Катнић Палета Радомир, Марти-
новић Стевана Радоје; 

заставн^ците I класа: Ивановић Јока Мирко, Ново-
вић Јордана Владимир; 

заставникот Милашевић Душана Марко; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Јауковић Ђура 

Шпиро, Костић Ђура Митар, Костић Милоша Божидар, 
Лајовић Душана Веселин, Лалевић Драгутина Милијана, 
Лековић Стојана Милена, Маговчевић Јована Вера, Ма-
ловразић Момира Драган, Марковић Васа Момир, Ми-
јушковић Јована Љубица, Никић Лаза Васиљка, Ракочевић 
Николе Момчило, Воиновић Милинка Радмила, Војводић 
Илије Василије, Вукасовић Новака Војислав, Вуковић Ви-
досава, Вуликић Богдана Бранка, Ускоковић Мићуна Бо-
гић, Ускоковић Стана Славко; 

- за примерна работа во развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини кои служат за пример на 
другите. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните: Драгишић Станка Бранко, Ђуретић 

Блажа Миодраг, Милосављевић Мирослава Милоје, Пе-
ришић Гојка Борислав, Петровић Мирка Томислав, Жив-
ковић Александра Горољуб: 

поручниците: Ђукановић Ђура Жарко, Елезовић Да-
нуша Ћазим, Грновић Душана Милан, Ристић Владе Ми-
лан; 

постариот водник I класа Милић Радована Бранис-
лав; 

постарите водници: Бошковић Милана Добривоје, 
Дедеић Драге Жељко; 

водниците I класа: Бајрић Незира Мухамед, Делић 
Хусеина Рамо, Кљајић Тодора Миленко, Коџуловић Ду-
шана Милош, Лазић Саве Драган, Потпара Миленка Ми-
лан, Сопренић Боже Жељко, Тановић Мирка Миленко, 
Удовчић Гојко Милорад; 

воениот службеник VII класа Станковић Ђорђа Срба; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

потполковникот Милетић Миле Рајко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Станић Глига Милош; 
мајорот Петровић Драгише Душан; 
капетанот I класа Ристић Душана Милутин; 
заставникот I класа Милосављевић Ранка Зоран; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Ћуић Николе Милош, Грујић Јаћима 
Милан, Филагић Стјепана Иван, Петровић Николе Мили-
воје; 

потполковникот Картал Мехмеда Малић; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Андрић Душана Милорад, Бојић Дра-
гољуба Миливоје, Цветановски Донче Стојан, Јанев Ристе 
Пантелеј, Јелић Ранислава Властимир, Јоцић Светолика 
Светомир, Јокановић Васе Предраг, Михајловић Гује Ни-
кола, Несторовић Драгомира Живомир, Николић Драгу-

тина Илија, Остојић Стевана Радивој, Поткоњак Бранка 
Ђуро, Старчевић Милосава Милош; 

капетанот на боен брод Арсенијевић Ђорђа Никола; 
потполковниците: Бан Андрије Јосип, Црвенковић 

Михаила Јовиша, Кукулеча Мирка Милан, Смолић Стје-
пана Стјепан, Спасојевић Божидара Никола, Томашевић 
Марка Милан, Петровић Сретана Живота, Поповић Нико-
ле Стојан, Прља Јована Богић, Вучковић Јефта Обрад, 
Живановић Борислава Предраг; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Ивановић Цветка Драгомир, Јак-
шић Миљка Вучко, Прошевски Михајла Јован, Жујић Па-
не Милан; 

мајорите: Барлов Жарка Живота, Букарица Саве Ђу-
ро, Цвитанушић Анте Здравко, Чамић Селима Мујо, Чу-
чак Милета Раде, Дејановић Милоша Никола, Грбић Или-
је Рајко, Гргурић Славка Здравко, Хаџић Суљемана Мус-
тафа, Јовановић Радоја Милосав, Килибарда Живојина Зо-

Ран, Маљковић Митра Јово, Мамула Саве Јово, Обрадов 
ојко Томислав, Перовић Симе Јован, Васиљевић Ратка 

Живан, Живковић Јована Верољуб; 
капетаните I класа: Чабрило Анђелка Милан, Допуђа 

Инкине Мане, Јовановић Живојина Миодраг, Павчић Ива-
на Фрањо, Петровић Марка Живко, Радојевић Стеве Пе-
тар, Раичевић Заке Гојко, Ркман Мирка Илија, Топузовић 
Витомира Ђорђе; 

капетаните: Ђокић Славка Богдан, Кесић Богдана 
Симо, Муждека Васкрсије Жарко; 

заставниците I класа: Брезо Неђе Рајко, Делибашић 
Стеве Милан, Ђорђевић Николе Крсто, Хогач Ивана Ру-
долф, Кастратовић Авре Миомир, Кецман Пере Трифун, 
Мандић Лазара Радован, Мијаиловић Драгутина мили-
сав, Хого Благоја Мирослав, Павловић Маринка Томис-
лав, Петронијевић Косте Миодраг, Ратковић Беге Алија, 
Срдић Гавре Стеван, Узелац Стевана Божидар; 

заставниците: Драговић Видака Војин, Михајловић 
Сарафина Добривоје, Рапајић Симе Миле, Симоновић 
Бранислава Милентије, Соколовић Србислава Жика, Ша-
бић Јусуфа Мамел, Шујдовић Милорада Миленко; 

постарите водници I класа: Црнковић Илије Звонко, 
Николић Луке Станомир, Видовић Ивана Динко; 

воениот службеник IV класа: Дончић Ђуре Лука; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Божиновић Љу-

бомира Мирослав, Јанчијевић Јанићија Слободан; 

- за особени заслуги во развивањето на меѓународни-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 
полковникот: Милошевић Бранка Новак; 
потполковникот: Николић Јован Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Глигоријевић Глигорија Божидар, 

Јефтић Јована Слободан, Лончар Милана Душан, Манчић 
Тодора Саво, Обрадовић Радисава Саво, Стојановски Сте-
ве Драган, Шебеник Гранца Иван, Војводић Николе Пуни-
ша; 

мајорите: Бошњак Вјекослава Звонимир, Ћосић Ду-
шана Драгутин, Родић Глише Драго, Телебак Љубана Ми-
рослав, Буњак Луке Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
заставниците I класа: Дуковић Велимира Радован, 

Ђорђевић Миладина Живко; 
заставникот: Милошевић Станка Саво; 
воениот службеник V класа: Лаловић Илије Мирос-

лав; 
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граѓанските лице на служба во ЈНА: Бекташ Ибрахи-
ма Смаил, Бобић Петра Дивна, Јурчевић Скипе Станко, 
Лекић Ибрахима Халид, Мићић Гавре Ђорђе, Николић 
Спасоја Живојин, Радмановић Дане Душанка, Радовић Ра-
де Мирослава Росандић Димитрија Смиљка Савић Мили-
воја Недељко, Смиљановић Јове Душко, Страјнер-Пуцар 
Исидора Радмила, Табор Рафаела Татјана; 

- за примерни заслуга и умешност во работата за 
развивање на постојаниот полет и заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и 
за создавање на услови за достигање на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот: Гргић Стјепана Мијо; 
потполковниците: Црнковић Милутина Мићо, Дам-

јановић Уроша Драгомир, Десница Петра Бранислав, Ђо-
рђев Момчила Зоран, Кнежевић Николе Милутин, Љубић 
Стојана Добривоје, Маринковић Недељка Градимир, Ма-
тијашевић Витомира Драгиша, Мехмедбашић Исмета 
Мирзад, Остојић Бошка Секула, Павловић Чедомира Ми-
лан, Пејчић Ивана Здравко, Пекић Миле Јанко, Петрић 
Милојице Добрица, Радман Иве Винко, Рудић Косте Вла-
до, Спасић Александра Зоран, Спасојевић Петра Петар, 
Станимировић Чедомира Милорад, Станковић Василија 
Илија, Томашевић Тодора Војислав, Умек Флорјана Иван, 
Урошевић Светомира Томислав, Випотник Матије Лео-
полд, Вујадиновић Радована Милош, Вуковић Душана 
Славиша, Живковић Драгана Петар; 

мајорите: Бјеговић Гојка Милан, Божиновски Витана 
Радован, Чукић Душана Богољуб, Дерајић Душана Жа-
рко, Ерцеговић Митра Јован, Граховац Максима Мимчи-
ло, Хасотић Хашима Месуд, Ивановић Цветка Миодраг, 
Ивковић Милана Љубан, Јовановић Станимира Бранис-
лав, Кнежевић Милана Мићо, Коцић Стојана Будимир, 
Лубурић Миливоја Крсто, Милојевић Драгутина Милен-
ко, Њилицај Стјепана Стјепан, Поповић Драгана Борис-
лав, Радусин Раде Драган, Ракић Рајка Трајко, Савић Дра-
гића Радослав, Станковић Раде Борис, Шувалић Ћамила 
Рамиз, Тањга Обрада Драган, Тимић Никодија Живко, 
Вучковић Милоша Јован, Вуконић Миливоја Матија, Ву-
ковић Марка Слободан, Журе Јосипа Милан; 

капетанот на корвета: Петровић Душана Никола; 
капетаните I класа: Антић Николе Мирослав, Нешић 

Маринка Бранислав, Поштић Ранка Драган, Симовић Ва-
се Божо, Зорић Василија Мићо; 

заставниците I класа: Бојовић Веселина Миладин, 
Црногорац Васе Петар, Докман Љубице Милан, Ковач Ја-
кова Владо, Огризовић Илије Никола, Остојић Љубана 
Алекса, Петровић Љубомира Данило, Станојевић Жива-
дина Љубиша; 

воениот службеник II класа: Шиљ Косте Цветко; 
воениот службеник III класа: Остојић Недељка Вељ-

ко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Бено Барка Фабијан, Гужвић Богдана 
Славко, Јовановић Миодрага Милисав; 

капетаните I класа: Дудаковић Омера Атиф, Екерт 
Фрања Фрањо, Лаловић Видоја Милорад, Лукић Бранка 
Марко, Медић Гојка Раде, Радојћић Тодора Лука, Сабо 
Стјепана Стјепан; 

капетаните: Борић Иве Мато, Гарић Живана Мили-
воје, Марковић Јанка Саво, Шарчевић Миленка Радован, 
Тодоровић Бранка Петар; 

заедниците: Шурђевић Стеве Бранко, Петровић 
Владимира Боривој; 

постарите водници I класа: Брдар Ивана Душан, 
Дрча Владе Миле, Јовић Радивоја Саво, Комазец Стевана 
Ђорђе, Крањц Анте Станислав, Ловрић Ратка Сретко, 
Мунћан Светозара Иван, Рушнов Ђуре Миле, Шиљак Ми-
лана Јово; 

постариот водник Ковач Луке Јосип; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђенић Бранка 

Недељко, Глувајић Јована Бранислав, Мијатовић Миодра-
га Чедомир, Миљевић Луке Вицо, Миљевић Михајла Зора, 

Петровић Богдана Синиша, Смолчић Томе Мато, Врхов-
н и Ивана Стјепан, Вуковић Обрена Момир; 

- за заслуга стекнати во борбата против непријате-
лот за ослободување на нашата земја, како и во изградба-
та и развојот на самоуправниот социјалистички развој 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
граѓанските лица на служба во ЈНА; Костић Радоја 

Мирослав, Петровић Вукашина Милан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Абазовић Раде 

Момир, Алекскић Бранка Гордана, Бабовић Заима Кадија, 
Цакић Борисава Станиславка, Ћора Саве Љубица, Деспо-
товић Радована Зорка, Галовић Антона Лазар, Главаш 
Спасоја Миливоје, Исаилов Миливоја Милица, Јеремић 
Ивана Иванка, Јошило Глише Јока, Камбер Ђуре Душан, 
Кнежевић Душана Марија, Корица Љубомира Миодраг, 
Косановић Станка Драгица, Лаловић Алексе Неда, Ми-
ленковић Сретена Трифун, Миловановић Миодрага Јован, 
Негић Миле Верица, Новаковић Светислава Росанда, Обу-
чина Марка Саво, Пантић Вукадина Јагода, Релић Бранка 
Милан, Танацковић Петра Ђорђе, Таушан Николе Ратко, 
Уловић Светка Војислав, Ужаревић Рајка Анкица, Вујовић 
Рада Данило, Зуковић Алије Шемса, Џелатовић Шпире 
Видосава; 

- за примерна работа во развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини кои служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Биочанин Ратка Радомир, Бран-

ковић Миодрага Душан, Пендић Тимотија Миливоје 
капетаните: Бај рић Шабана Осмо, Бјелица Марка 

Милан, Бројчин Живка Бранислав, Чернели Луке Берис-
лав, Ћатић Химзе Мирсад, Игић Славка Драган, Јаковље-
вић Божидара Драгослав, Кебер Ивана Бранко, Ковачевић 
Петра Небојша, Мирчески Петра Пане, Мишић Бранка 
Милутин, Мишљеновић Илије Душан, Момчиловић До-
бросава Јовица, Мрвић Николе Радован, Мутић Илије Ми-
ле, Манић Тодора Миливој, Пејић Санила Драган, Пејкић 
Дамјана Слободан, Петковић Богдана Драган, Радановић 
Дамјана Жељко, Радић Стевана Борис, Суботић Василија 
Душан, Шокац Ивана Жељко, Тешић Ивана Боривоје, То-
палов Тодора Зор^н, Војновић Тодора Ђурица, Зоре Ива-
на Иван, Живановић Милована Драган; 

поручниците: Аночић Томислава Бранислав, Бара-
шин Петра Остоја, Денић Вукашина Милорад, Грубешић 
Марка Жељко, Ивановић Срећка Драгомир, Колунџија 
Мкленка Драган, Павловић Здравка Благота, Пауковић 
Милана Милисав, Посавец Стјепана Златко, Стојанов Јо-
вана Митре, Шумоња Раде Милан; 

постарите водници: Баришић Драгутина Петар, Ни-
колић Радисава Драган, Шипка Милана Миленко; 

водниците I класа: Главаш Милорада Раденко, Кова-
чевић Милоша Стеван, Манасиев Трајана Спасе, Миљко-
вић Стојадина Драгиша, Петровић Петра Мато, 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бутиган Марти-
на Иван, Ђукић Обрана Трипко, Отовић Дамјана Љубин-
ка; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постариот водник Ђурић Анте Јозо; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други-
те држави, како и за особени заслуги во работата за разви-
вање на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Милутиновић Чедомира Бошко, Пе-
рић Властимира Драган; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Бакић Петра Милорад, Кнежевић Бо-
гољуба Милун; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

граѓанското лице на служба во ЈНА: Петровић Ђурђа 
Мирослав; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Божић Драгољуба Витомир, Денда 
Михајла Божо, Стојковић Милутина Петар; 

потполковниците: Тодорорић Милојка Александар, 
Поповић Блажа Светислав, Танаш Ивана Марио; 

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

СО ОРДЕН НА НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Брковић Милића Радомир, Ћурлић 
Ђорђа Ивко, Хумар Рудолфа Рудолф, Кордић Мате Јосип, 
Марковић Цветана Радивој, Милановић Бранка Бранис-
лав, Недељковић Властимира Драгиша, Пилижота Шиме 
Анђел ико, Петковски Трајка Ђорђе; 

потполковниците: Аврамовић Добрице Драгољуб, 
Благојевић Миленка Ђорђе, Цвијетић Анте Милан, Ћуко-
вић Драгана Богдан, Драгосавац Милоша Чедомир, Ђо-
рђевић Душана Станимир, Ивановић Милутина Милорад, 
Ловрић Миле Душан, Петровић Драгољуба Милан, Симо-
вић Владислава Ненад, Стругар Боре Бранко, Тица Јована 
Жарко, Жигурски Радована Светозар 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Ћирјаковић Селимира Миленко, 
Дебељковић Милорада Благоје, Малешевић Михајла Ми-
лош, Пановски Ратка Тодор; 

мајорите: Бојанић Живка Богољуб, Бојанић Симе Ра-
домир, Голубовић Јосе Јосо, Лукић Милутина Драгослав, 
Љубичић Богдана Никола, Милутиновић Момира Бранис-
лав, Мунишић Влајка Лазар, Нонковић Бруна Владимир, 
Остојић Недељка Милан, Пијетловић Симеуна Недељко, 
Поробић Милана Јован, Ранковић Василија Милан, Родић 
Живка Слободан, Видић Теодора Благоја; 

капетаните I класа: Боцковић Милана Зоран, Бучевац 
Јефте Арсо, Грчић Душана Радосав, Јовановић Драгољуба 
Станисалв, Красојевић Гавре Богдан, Матуловић Анте Зо-
ран, Саксида Вида Стојан, Вечерник Ивана Здравко; 

капетаните: Товиловић Рајка Радован, Загоршек Фло-
ријана Флоријан; 

заставниците I класа: Беговић Николе Марко, Ћирић 
Душана Синиша, Глигоров Крсте Ђуро, Јакшић Дамјана 
Милош, Јакшић Јована Радомир, Јашић Хасана Хасан, 
Мачар Миливоја Десимир, Марковић Светозара Миодраг, 
Мичић Сотира Томислав, Радовић Петра Славко, Секе-
реш Винка Фрањо, Станковски Михајла Драган, Шалипу-
ровић Милојице Милорад, Шантрић Филипа Божидар, Та-
шић Александра Михајло; 

заставниците: Божић Радована Томислав, Чоп Ивана 
Фрањо, Јанковић Милоја Мирослав, Миловац Илије Рис-
то, Модић Рајка Раде, Пало Христема Адем, Поповић 
Боже Видосав, Родић Бранка Душан, Симчић Антона Са-
вел; 

постарите водници I класа: Лукић Милосава Миле, 
Момчиловић Душана Јован; 

постариот водник Спасовски Трајана Круме; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Живановић Сретена Милутин; 
потполковниците: Пенне Ловре Антон, Рељан Пере 

Божо, Ристић Бранислава Милош, Родић Миле Светозар, 
Стефановић Петра Љубиша, Томић Миљка Драгослав, Ве-
лимир Владимира Ненад; 

капетанот на фрегата Секулић Радована Александар; 
заставниците I класа: Антић Раде Милован, Јовичић 

Јована Ратко, Радонић Јована Славко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Хоџић Нума Ах-

мед, Будимир Петра Пајо, Кундачина Милана Радомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетаните I класа: Миленковић Милована Драгос-

лав, Покорни Јосипа Славко, Сокановић Војислава Саво; 
заставниците I класа: Боснић Андрије Ђура, Дукић 

Шпире Петар, Галовић Антона Јосип, Ј1озеј Јожефа Драго, 
Недић Јована Ђорђе, Петровић Јована Бошко, Пиперо-
вић Стојана Цветко, Велемир Ђуре Димитрије, Жерајић 
Ристе Новица; 

заставниците: Богићевић Милисава Богић, Лонтош 
Милана Милан; 

постарите водници I класа: Прица Ђуре Милован, Зе-
бић Милутина Радислав 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бановић Танаси-
је Момир, Бећар Хасана Осман, Брадарић Томе Љубо, 
Цимбурек Јосипа Адолф, Ферхатбеговић Ферхата Џемал, 
Глишић Божидара Зорица, Илић Милутина Зоран, Иван-
чевић Косте Богдан, Иванковић Андрије Миле, Јеринић 
Вељка Смиљка, Јокић Петра Драгор, Крумпак Јосипа 
Божидар, Крунић Уроша Милован, Лакић Уроша Ратко, 
Миљевић Петра Душан, Мичић Јове Рајко, Мичић Јована 
Реља, Мијатовић Гавре Реља, Мирковић Јове Мирјана, 
Пијетловић Лазе Веселио, Сретинек Стјепана Степан, 
Штековић Боже Драго, Шукало Дервиша Џевад, Бег Фра-
ње Фрањо, Величковић Љубомира Мирослав, Вукићевић 
Милоша Петар; 

- за примерни заслуга и умешност во работата за 
развивање на постојаниот полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и 
за создавање на услови за постигање на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Мијовић Велимира Слободан 
потполковниците: Гроздановиќ Стеве Берислав, Ив-

ковић Милоша Драгиша, Јанићијевић Живана Угљеша, 
Јањић Стојадина Станко, Крилић Фадила Менсур, Латко-
вић Луке Велимир, Мектеровић Лазара Влајко, Миливоје-
вић Серафима Драгослав, Павић Михајла Радосав, Пејчић 
Чедомира Томислав, Петковић Петронија Радисав, Радов-
чић Јуре Јакша, Терзић Светомира чедомир, Трифуновић 
Светомира Милош, Вукадиновић Драгољуба Предраг, Зи-
моњић Николе Раденко; 

мајорите: Атанасијевић Добросава Богољуб, Башић 
Лазара Драган, Цвјетан Миливоја Љубомир, Даутовић 
Саве Миодраг, Ђуковић Ристе Лазар, Филиповић Милана 
Миодраг, Главач Милана Јосип, Ханушић Алије Сакиб, 
Јанковић Божидара Предраг, Кнежевић Божидара Сретен, 
Крстић Мирослава Ненад, Лакичевић Јанка Милан, Лати-
ничић Стјепана Иван, Личина Илије Љубинко, Маравић 
Николе Петар, Масић Милинка Радољуб, Мемишевић Су-
ље Фуад, Микулић Живка Јерко, Миленкорски Спасе Бла-
гоје, Милетић Митра Радивоје, Новаковић Вукосава Ђо-
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рђе, Станојевић Бошка Драгослав, Шашо Симо Бранко, 
Шумановац Марко Владимир, Туличић Владимира Јосип, 
Вејновић Ђурађа Илија; 

капетаните I класа: Јокановић Васе Јово, Митев Бо-
риса Димитар, Радовић Пауна Драгиша; 

заставниците I класа: Бабић Алексе Вујица, Балабан 
Михајла Милош, Церовшек Франца Марс, Јереб Франца 
Макс, Јевремовић Богдана Радомир, Лукић Гвоздана До-
бривје, Марковић Милутина Видоје, Мартиновић Јоке Са-
во, Осилић Крсте Слободан, Поповић Ђуре Бранко, Раду-
ловић Илије Душан, Ранић Николе Милан, Смиљанић Ђо-
рђа Вукашин, Стошић Трајка Миладин, Василић Обрена 
Томислав, Вучићевић Вучића Стаменко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Ковачевић Миле Миланко, Милисављевић 
Живана Милутин, Павловић Милана Слободан; 

капетаните I класа: Бошњак Ференца Ференц, Цети-
на Рудолфа Роберто, Чук Петра Мијо, Фрањак Мате Ма-
то, Филиповић Славољуба Душко, Коман Ристе Драго-
љуб, Крагујев Милана Саво, Пакић Младена Љубиша, Са-
вић Душана Александар, Спасић Душана Новица, Стефа-
новић Стојана Момчило, Радуљ Вида Зденко, Жикић Дра-
гослава Предраг; 

капетаните: Челиковић Мирослава Тихомир, Дани-
чић Матије Цветко, Главаш Славка Славко, Грбић Јове 
Славко, Јакимовић Раде Бранислав, Пешовски Благоје 
Драго, Николић Луке Радован, Пилиповић Пилипа Боро, 
Саболић Драгутина Душан, Секулић Петра Дарко, Стано-
јевић Борисава Томислав, Шута Зулфе Асим, Томић Боже 
Анто, Зимић Станислава Звонимир, Зрна Стјепана Звонко, 

поручниците: Црнчан Анте Томислав, Хајдари Ахме-
та Тахир, Тодоровић Милоша Драгомир; 

заставниците I класа: Голубић Стјепана Јосип, Илин-
чић Радојице Борислав, Каровски Методија Ристо, Перић 
Петра Иван, Ристић Стојана Арсо; 

заставниците: Бајовић Драгољуба Љубинко, Дојчино-
вић Трајка Светислав, Кнежевић Милоша Стево, Марко-
вић Миломира Радмило; 

постарите водници I класа: Брадетић Винка Борис, 
Чуде Миле Јован, Грујић Станоја Ралић, Коларић Андрије 
Станислав, Марковић Властимира Станимир, Милуровић 
Боривоја Жикица, Младеновски Душана Ђоко, Путак 
Стјепана Иван, Слијепчевић Јоце Душан, Стојановић Ву-
лете Милинко, Рашић Живка Гојко, Жужељ Виктора Ан-
тон, Вучен Богдана Милан; 

постарите водници: Ђалић Јована Мирко, Чуљат 
Милка Мирко, Глишић Станимира Миломир, Хорват 
Мартина Маријан, Јанчевић Милана Јован, Поповић 
Сретка Петар, Спаић Мустафе Ахмет, Томић Лутка Дра-
ган; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Боснић Тодора 
Чедомир, Бујић Миле Душанка, Хорват Стјепана Звони-
мир, ГаЈић Стевана Миле, Маџић Милосава Бранислав, 
Мешановић Суље Хајро, Мирковић Глише ИлиЈа, Петро-
вић Саве Петар, Плепелић Мије Јурај, Радовановић Бран-
ка Ђорђе, Сарагинов Наце Љупчо, Спасић Мате Милица, 
Тодоровић Илије Павле, Трговец Ивана Иван, Тушевљак 
Тодора Спасоје, Тулек Идриза Мухарем, Вујић Маринка 
Живко, Вукобрат Милоша Јован; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
постариот водник Јенко Владимира Иван; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Абинун Самуела 

Силвио, Арбанац Алојза Јурај, Арбанац Стјепана Стјепан, 
Босић Лазара Драган, Боснић Ивана Миланка, Бритвић 
Фрање Павао, Будимир Ратка Борка, Црноврашанин Са-
дика Есад, Ђулим Момчила Драгољуб, Деспот Милана 
Брацо, Дражијанић Стипана Мијо, Дуванчић Ивана Алек-
сандар, Дворнековић Мирка Марија, Грујић Алексе Пејча, 
Јагњац Бајре Хусеин, Јакунић Ивана Јосип, Јелић Лазе Пе-
тар, Јекић Живомира Спасоје, Јовановић Видоја Милена, 
Косић Вида Новак, Ковачевић Милована Раде, Ковачић 
Ивана Стјепан, Куленовић Химзе Енес, Кулина Далина 
Бобан, Ленер Фрање Аца, Милић Саве Радомир, Николић 
Петра Милован, Османчевић Зајима Јакуб, Петровић Јова-

на Богдан, Пијуковић Марка Стеван, Радишић Момчила 
Радован, Рогинић Јосипа Мирко, Сладек Ивана Иван, Сте-
вић Дане Бранко, Шева Бранка Рајко, Шобат Душана Ра-
домир, Шух Рудолфа Радослав, Табаков Стојана Вера, 
Тресканица Данила Радојка, Звиздић Хусе Златка; 

- за примерна работа во развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини кои служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Смердел Радована Јурица, Ворка-

пић Илије Бошко; 
капетаните: Бабић Милоша Зоран, Бањари Јаноша 

Антун, Богуновић Душана Дане, Буторац Томе Јурај, Фи-
липовић Младена Мирослав, Филиповић Љубисава Зоран, 
Хрговић Мате Јосип, Карић Петра Зоран, Крилић Фадила 
Сречко, Кудељнак Јосипа Стјепан, Лазић Љубомира Жи-
воин, Мандић Николе Радивоје, Марјановић Живорада 
Зоран, Митровић Банета Душко, Нешовић Светислава 
Мирослав, Николовски Славимира Љубомир, Поповић 
Јевте Миљко, Ранђеловић Борисава Милован, Ристевски 
Трајче Благојче, Самарџић Војина Боро, Савановић Саве 
Горан, Сегедински Симе Стеван, Сладоје Букона Рајо, 
Станековић Петра Милан, Стефановић Драгољуба Ради-
ша, Весановић Вицка Анте; 

поручниците: Бечић Хашима Сенаид, Бербић Ибра-
хима Екрем, Допуна Николе Ратко, Гајић Војислава Све-
то, Гуљаш Имре Золтан, Хасовић Абдурахмана Саул, 
Илић Неђе Рајко, Јаковљевић Саве Душан, Јелинић Јосипа 
Анто, Јовановић Душана Милош, Јовић Милана Светис-
лав, Каран Мирка Раде, Лазаревски Цане Владе, Малкић 
Мехе Ђемал, Милетић Уроша Јован, Новићевић Драге Не-
над, Ољача Бранка Славко, Пап Ота Иван, Ребихић Зеира 
Есад, Ромшић Јосипа Стјепан, Старовешки Божидара 
Дубравко, Терешак Богумила Далибор, Терзић Чедомира 
Момир, Томас Јозе Златан, Томаз Петра Славко, Вуксан 
Николе Ђуро, Жабчић Ивана Стјепан; 

заставникот Ферати Алема Ђемали; 
постариот водник I класа Цветнић Ивана Милан; 
постарите водници: Бајрамов Шабана Селаидин, Гр-

бић Слободана Предраг, Хорват Михајла Михајло, Ива-
новић Драгослава Миодраг, Иванковић Крстана Срећко, 
Ковачевић Јозе Мирослав, Михалец Ивана Маријан, Раду-
ловић Радосава Драгослав, Шкорак Драгутина Јосип; 

водниците I класа: Ћирковић Милојка Душан, Денић 
Јована Борислав, Ђокић Алема Бранимир, Фесовић Мило-
ја Ненад, Грођајевић Милеве Милош, Граховац Андрије 
Момчило, Имамовић Ешрефа Сеад, Јашаревић Јусе Авдо, 
Коџић Фадила Салим, Мишкељин Милана Иван, Попо-
вић Богдана Живко, Поповић Данила Сретен, Ракић Дра-
гољуба Славомир, Ратајец Ивана Јосип, Ристић Живорада 
Зоран, Узелац Ђуре Вујадин; 

водниците: Дакић Петра Ранко, Љубоевић Миленка 
Јордан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Арнаут Стевана 
Душанка, Бојковић Милована Милосав, Диздаревић Тахи-
ра Ахмет, Довхањ Ромка Стјепан, Чапо Шиме Мирослав, 
Чубрак Николе Анка, Компес Стјепана Ивица, Ковчић 
Владимира Новак, Крижанић Вида Жељко, Дупрешанин 
Николе Душан, Лукинић Јосипа Фрањо, Марковић Мило-
вана Милан, Матовић Обрада Радослав, Мијатовић Мир-
ка Зоран, Нешић Миодрага Предраг, Нешковић Светоли-
ка Рајак, Пепић Гојка Стоја, Пожгај Фрање Бисерка, 
Смолчић Стјепана Иван, Степанић Мије Јурај, Суботић 
Данила Милена, Шкутин Томе Томо, Вуканић Видоја Бла-
гомир, Живковић Вујице Јован; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други-
те држави, како и за особени заслуги во работата за разви-
вање на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Николић Захарија Александар, Секу-
лић Радивоја Миливој; 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

мајорите: Чук Владимира Данило, Стојаковић Миће 
Божо; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

граѓанското лице на служба во ЈНА Рабреновић Љу-
бомира Саво; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

полковниците: Бундало Спасоја Стојан, Ђукић Дане 
Миле, Филимоновић Милутина Душан, Марчеља Ивана 
Звонимир, Томић Драгића Чедомир, Виличић Мирка Јан-
ко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковниците: Попесков Пере Митра, Сајнкар 
Антона Мартин; 

потполковниците: Бранковић Драгомира Чедомир, 
Јакшић Јурија Желимир, Јанковић Љубомира Бориша, 
Каргановип Милорада Бранислав, Звекић Живе Војислав; 

заставникот I класа Косовац Симе Петар; 

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

СО ОРДЕН НА НААРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковниците: Ашанин Мил ике Петроније, Бошко-
вић Драгољуба Богдан, Божић Славка Александар, Гвоз-
деновић Јована Радивоје, Катић Стевана Душан, Крунић 
Алексе Велимир, Стокић Илије Урош; 

потполковниците: Цветковић Миодрага Хранислав, 
Митровић Милете Милан, Плећаш Душана Милош, Шпа-
рица Петра Шиме, Тодоровић Милорада Александар, То-
мић Душана Драгољуб, Заклан Јована Милан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковниците: Јанковић Мије Божо, Миловано-
вић Срећка Радош; 

мајорите: Басарић Станка Милан, Бојанић Радоја 
Драган, Цетина Јосипа Здравко, Цикић Светозара 
Божидар, Дошен Раде Миле, Ијачић Спасоја Обрен, Јанко-
вић ЈБубомира Радомир, Марковић Радивоја Милорад, 
Миленковић Петра Радован, Митровић Остоје Новак, Ни-
коловски Петра Вангел, Новаковић Косте Душан, Обрадо-
вић Марка Радивоје, Пављук Петра Славко, Пилиповић 
Миле Јово, Радић Илије Анте, Стојанов Александра Бо-
рис, Шапоњић Милорада Бранко, Шећекић Милована 
Слободан, Шоронда Николе Војислав, Вукмировић Вели-
мира Вук, Живојиновић Добривоја Светислав; 

капетаните I класа: Биочић Стипе Јосип, Милошевић 
Богољуба Мирољуб, Нанут Томаша Томислав, Нефовски 
Лазара Томе, Рукавица Карла Јурај, Симић Стојана Родо-
љуб, Војводић Томе Мирко; 

капетанот Јелисавчић Симеуна Љубомир;, 
заставниците I класа: Станковић Милутина Божидар, 

Старчевић Ратка Ђуро; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Божовић Јована 

Душан, Дујмовић Маријана Михајло, Мирковић Васе Ђо-
рђо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Богуновић Милана Милан, Галебовић 
Јована Петар, Кос Пере Радомир, Момчиловић Ђорђа Ду-
шан, Радовановић Владимира Миодраг; 

потполковниците: Чурћић Ђоке Стеван, Димитрије-
вић Петра Драгослав, Милановић Перка Владета, Ратко-
вић Стјепана Радован, Шафарик Едуарда Јарослав; 

капетанот на фрегата Маркуљ Мије Петар; 
воениот службеник I класа Мијатовић Ристе Јово; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Куѕ1ауу Јосипа 

Бранимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Марчетић Глигорија Илија; 
мајорите: Гајић Цвијана Анђелко, Кисић Велимира 

Деспот, Милојевић Живадина Милан, Ристановић Радоји-
це Миладин, Стојић Душана Радослав; 

капетаните 1 класа: Кнежевић Луке Драган, Радивоје-
вић Владимира Добривоје, Роковић Бранка Јадранко; 

заставниците I класа: Држај Славе Владо, Хркић Ва-
се Душан, Милинковић Живана Миленко; 

воениот службеник II класа Мијатовић Ивана Ката-
рина; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бојанић Саве 
Милош, Недељковић Бранислава Спасоје, Протић Јована 
Милица, Талајић Мате Драгица, Вранић Јове Бранко; 

- за примерни заслуга и умешност во работата за 
развивање на постојаниот полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и 
за создавање на услови за постигање на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: Лончарић Стјепана Иван, Пепић Ђо-
рђа Маринко; 

потполковниците: Божичковић Јове Младен, Букари-
ца Јована Милорад, Чорбић Милжа Мирослав, Глишовић 
Миодрага Драган, Јерич Ивана Биљем, Јовановић Живо-
јина Десимир, Илић Млађена Видосав, Лукман Леополда 
Бошко, Мијановић Марка Милош, Нинковић Милутина 
Бранислав, Новаковић Крсте Милорад, Новаковић Нико-
ле Лука, Пешкир Николе Бранко, Радан Алексе Радован, 
Радонић Шимуна Петар, Савић Мирослава Љубиша, 
Станковић Ђуре Гојко, Стевановић Уроша Жарко, Ратко-
вић Живка Ђорђе, Вранеш Шпире Борислав, Жагар Ивана 
Виктор, Ждрња .Стојана Војин, Живковић Божидара 
Првослав; 

мајорите: Ивезић Божидара Чедомир, Калојевић 
Петронија Милош, Милановић Драгослава Милосав, Ни-
колић Живојина Сретен, Пантелић Станка Миливоје, Сто-
шовић Ивана Милосав, Умљеновић Милана Страхиња; 

капетаните I класа: Фрањић Алојза Борислав, Мили-
војевић Миливоја Милутин; 

заставниците I класа Илић Петка Вујадин; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Белачевић Свето-

зара Милорад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Зорић Николе Никола; 
капеганите I класа: Бајић Јована Драган, Димчић 

Милојка Зоран, Литера Мије Фрањо; 
капетаните: Цвијетић Момира Милорад, Чајетина! 

Радослава Станимир, Кундачина Мирка Радослав; 
заставникот I класа Калабић Цвијетина Милорад; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Гланка Ивиц< 

Зоран, Кричковић Михајла Душан, Лазић Милутина Јово 
Мадецки Владимира Владимир, Поповић Стевана Раде 
Радоњић Живка Душан, Ранђеловић Светомира Душан 
Шуљић Младена Младен; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Атанасовић 

Бранка Александар, Божилов Стратије Стојадин, Бугар-
чић Љубисава Смиљана, Цветић Милована Никола, Цвет-
ковић Рајка Љиљана, Чоп Јосипа Нада, Чорак Раде Слобо-
дан, Чорић Јована Мирко, Чосић Жарка Драган, Дебелић 
Симе Винка, Достанић Јована Живка, Дошен Милентија 
Десанка, Ђорђевић Радмила Милосав, Гилић Ивана Јосип, 
Глигоријевић Животе Радомир, Григић Павла Марко, 
Ивонић Јосипа Бошко, Јеленковић Анте Божо, Каличанин 
Милана Нада, Кордић Стевана Раде, Королија Ђуре Слав-
ко, Крошлин Људевита Карло, Косовац Гојка Алексан-
дар, Лазић Раденка Живорад, Махнић Едварда Славко, 
Максимовић Ђорђа Милорад, Манојловић Јанка Лепоса-
ва, Маровић Саве Радмило, Мардешић Павла Мирослав, 
Матић Митра Нада, Машић Милоша Веселинка, Мијаи-
ловић Зорана Радован, Миленовић Божидара Животије, 
Милановић Драгомира Мирослав, Милојевић Јована Ми-
одраг, Милошевић Милана Братислав, Митриновић Све-
тислава Драгомирка, Пашоски Душана Драга, Пековић 
Вељка Ђорђе, Петрић Бранка Андреј, Петровић Николе 
Милева, ПоЈШвић Драгољуба Смиљка, Презел Алберта 
Павла, Прерадовић Милоша Ђура, Радоња Радомира Бор-
ка, Радовановић Милосава Катарина, Рајковић Николе 
Ђорђе, Ракоњац Живка Велибор, Ратковић Гојка Зоран, 
Рогуљић Каје Ивица, Рудаш Миодрага Радмила, Станић 
Фрање Марија, Станковић Петра Радмила, Тодоровић Ве-
лимира Иван, Томашевић Симе Нада, Витић Милана 
Александар, Влајић Светозара Душан, Вучић Александра 
Зоран, Жигић Милана Мирјана; 

- за примерна работа во развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини кои служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Алексић Јована Љубомир, Јанко-

вић Светислава Љубиша, Костић Бранислава Бобан, Лу-
лић Петра Миодраг, Томић Јордана Веља; 

капетаните: Бахтановић Арифа Мирсад, Бакија Спа-
хе Санко, Бјелогрлић Крсте Зоран, Димитријевић Димит-
рије Драги, Ђурица Ђуре Милисав, Ерић Милана Миљко, 
Гиорги Бруна Гиоргио, Хомерови^ Касима Ахмет, Илић 
Петра Томислав, Килибарда Петра Бранко, Кресо Муха-
меда Мехмед, Лаловић Бруне Валерио, Миладиновић 
Трифуна Витомир, Милошевић Радисава Дренко, Новако-
вић Стевана Жарко, Обрадовић Драгана Млађен, Пантић 
Драгише Младен, Перић Ђуре Жарко, Перезић Гавре 
Влатко, Петровић Топлице Братислав, Раданов Живана 
Миленко, Селимић Ибре Енес, Стојановић Милана Радис-
лав, Шатара Драге Милан, Шеховић Мехмеда Мехо, Пу-
канић Милана Ацо; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајан Мартина 
Никица, Бакалић Вида Љубинка, Динић Сретена Зоран, 
Добричанин Радомира Милан, Дуган Милана Милан, Ла-
зић Луке Добрица, Миланко Станка Олга, Муштерић Пет-
ра Иван, Пантелић Раденка Даница, Павловић Ненада 
Драгољуб, Рњак Уроша Чедомир, Смиљанић Слободана 
Бранимир, Смољан Мирка Бранко, Стошић Мате Часлав, 
Зубер Михајла Миленко, Жежељ Николе Владимир. 

Бр. 129 
22 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други земји и за истакнати заслуги во разви-
вањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕНОТ ЈУГОСЛАВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН-
ВЕНЕЦ 

полковниците: Стојчић Михајла Стојанче, Вишњић 
Милоје Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковниците: Бадњаревић Милан Милорад, Брдар-
ски Јован Васил, Цигарчић Божидар Драгутин, Денда 
Алексо Новица, Драшковић Крсто Урош, Гулан Петар 
Бранко, Илинчић Радош Влајко, Јанковић Драгослав Дра-
гослав, Јоветић Радивоје Љубомир, Јураш Андрија Ни-
кша, Крвавац Ратко Милован, Машала Никола Драган, 
Мојсовски Илија Јордан, Пуцар Ђуро Милош, Рибич Јан-
ко Драго, Станковић Димитрије Вељко, Шепић Томо Ми-
линко, Видаковић Јосип Јосип, Збиљски Станко Ивица; 

капетанот на боен брод Костић Раке Милосав; 

- за примерни заслуги и вештина во работата на раз-
вивањето на постојан елан заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање исклучително добри успе-
си во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУЖИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
полковниците: Алић Салиха Мујо, Анђелски Анђел-

ко Алимпије, Антић Радисав Милован, Апостолски Лаза-
ра Аристократ, Арнерић Рафаела Славко, Баста Милана 
Никола, Бријешка Марка Милан, Булатовић Новака Пе-
тар, Бургер Ивана Јанез, Црнојевић Љубана Милан, Чад 
Франца Маријан, Чановић Гаврила Жарко, Даничић 
Дмитра Велимир, Дејановић Илије Остоја, Дедин Луке 
Перо, Динчић Миодрага Стојан, Дивљаковић Ристе Буди-
мир, Ђорђевић Јефте Душан, Ђурић Алексе Мирко, Грујић 
Николе Милан, Хрлец Фрање Петар, Јакша Аугуста Пав-
ле, Јовановић Саве Верољуб, Јовановић Николе Живко, 
Јовичић Јована Светозар, Кенковски Андреје Димитрије, 
Коњевода Анте Миле, Ковачић Јосипа Радко, Ковачевић 
Велизара Миодраг, Ковачевић Ђуре Никола, Ковачевић 
Лазе Стеван, Лабан Вукмана Братислав, Лонцовић Мирка 
Војислав, Малић Николе Антун, Мандарић Марка Јован, 
Медић Раде Мирко, Мијовић Вука Мирко, Милутиновић 
Петра Ђорђе, Миљанић Јакова Гојко, Мишетић Николе 
Живан, Момчиловић Ђуре Стево, Николић Бранивоја Ми-
одраг, Нинковић Јована Ђорђе, Новаковић Боже Недељко, 
Новаковић Ђуре Владимир, Пејушковић Братића 
Божидар, Пешић Младена Радивоје, Петковић Андрије 
Радомир, Петровић Јанка Никола, Поповић Војислава 
Бранислав, Прелевић Зарије Милош, Радовановић Срете-
на Томислав, Рисојевић Мирка Гојко, Силић Павла Ду-
шан, Скендер Боже Бранко, Средојевић Вукосава Живота, 
Стаменић Милана Александар, Старчевић Милоша Дра-
ган, Стојичић Николе Бранко, Шево Боже Славко, Шобат 
Лазара Милан, Терзић Чедомира Милутин, Тешановић 
Владе Миле, Тол мачев Максима Звонимир, Тодоровић Ра-
дивоја Бошко, Томашевић Велисава Милорад, Твртковић 
Хилме Смајло, Васиљевић Миливоја Владо, Видаковић 
Срећка Александар, Вујучић Вујице Славољуб, Вукадино-
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вић Лазара Милан, Вукосављевић Стевана Рајко, Вукотић 
Жарка Радивој, Вуковић Уроша Андрија, Вулић Душана 
Предраг, Звицер Стевана Ђорђије, Жабић Дмитра Живко; 

капетаните на боен брод: Мирковић Ненада Милан, 
Живковић Лала Милорад 

потполковниците: Ђукановић Милоша Васо, Егри 
Фрањо Фрањо, Мићуновић Петра Љубо, Радановић Стеве 
Спасоје, Раљић Богдана Душан, Утјешиновић Стојана Ду-
шан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Бабић Јована Манојло, Грабовац Пет-

ра Милан, Кодеља Јосипа Лиљан, Опачић Луке Петар, Па-
шалић Марка Томислав, Петровић Петра Михајло, Раду-
ловић Милована Васо, Русо Гришпинијан Алекса; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Брунец Фердинанда Иван, Кухта Јо-
сипа Франко; 

потполковникот Николић Јован Миливоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Грковић Томо Светозар; 
потполковниците: Барлески Крсте Ђорђе, Гашић 

Милош Данило; 
капетаните I класа: Лабаш Марка Иван, Малешић 

Мартина Јожеф Тсфобснобић Милована Бошко, Смиља-
нић Новака Љубисав; 

заставниците од I класа: Митровић Иван Томислав, 
Земљић Стјепана Мирко; 

за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братство и единство помеѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Божичевић Николе Владо, Новаковић 
Јосипа Димитрије, Орландић Анте Радош, Ристић Влајка 
Боривоје; 

потполковниците: Јоксимовић Миодрага Велимир, 
Кржић Томе Симо, Микић Богосава Никола, Опачић Луке 
Радомир; 

воениот службеник од II класа Миленковић Саве 
Александар; 

- за особени заслуга во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени заслуги во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Реублика Југославија, во нивното зацврстување и 
оспособување за одбрана на независноста на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Бановић Блажа Милинко, Беатовић 
Симе Стојко, Белић Недељко Милан, Бошковски Јована 
Александар, Бозеревски Димитрија Драган, Димитрије-
вић Александра Ћирило, Ђерић Дане Душан, Ераковић 
Игњата Раде, Лончаревић Витомира Игњат, Мијатовић 
Паје Драго, Розић Петра Владимир, Ступар Петра Мак-
сим, Вељковић Митра Тоде, Живковић Ђуре Марко; 

потполковниците: Бановачки Божидара Јован, Чехаја 
Бајтјара Рамадан, Голубовић Јакова Васо, Грбић Јове Сре-
то, Гушавац Јована Бранко, Јовановић Станислава Бори-
воје, Каровски Ивана Александар, Комадина Михајла 
Бранко, Ковач Васе Марко, Машановић Павле Марко, 
Милић Петра Саво, Петров Драгише Милан, Стојановић 
Миодрага Миливоје, Стојшин Емил Душан, Шостар Јоси-
па Јосип, Вукотић Крцуна Павле; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Доленец Јурај Крсто, Лакичевић 
Милорада Момчило; 

мајорите: Кузмановић Кузмана Слободан, Мицевски 
Павле Миле, Шобот Милана Љубо, Бојовић Миладина 
Слободан; 

капетаните I класа: Франција Антала Андрија, Халу-
лић Енвера Вања, Јанковић Богдана Мирољуб, Јанкулов-
ски Илија Симо; 

заставниците I класа: Крагуљ Мије Никола, Врања-
нац Стојана Драгомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Пековић Мила Петко, Зарински Гли-

гора Ђорђе; 
потполковниците: Дујовић Гавре Јагош, Георгиевски 

Петра Димитар, Кажлев Николе Слободан, Милев Стојка 
Стојмир, Живаљевић Радомира Василије; 

мајорите: Андријевић Јавте Кузман, Јашари Хамдије 
Зулфи; 

капетанот на фрегата Ликовски Темелка Богоје: 
капетанот од I класа Ђорђевић Луке Ђорђе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
заставникот I класа: Јешић Бранислав Милован; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците:' Ружичић Милоја Никола, Столар 
Макса Станислав; 

потполковииците: Брковић Миодрага Драгиша, Гу-
зељ Теодора Божидар, Глушич Франца Винценц, Јовано-
вић Добросава Милун, Јовановић Рудолфа Србислав, Ми-
линовић Милорада Милоје, Млинарић Мирка Фрањо, 
Павловић Косте Александар, Радоман Марка бранислав, 
Рмуш Павла Миодраг, Стојановић Александра Атанасије, 
Стојановски Бошка Борис; 

мајорите: Алековски Трајка Раде, Билбија Симе 
Мирко, Хаџимустафић Османа Хајрудин, Јанковић Ђорђа 
Звонимир, Корошец Адолфа Адолф, Лекић Пере Цвијан, 
Маркоски Илије Благоја, Тошевић Предрага Милоје, Ви-
чевић Здравка Стјепан; 

- за примерна работа врз развивањето елан за остварува-
ње на поставените задачи, како и за покажување на старе-
шински и војнички особини што служат за пример на дру-
гите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот I класа Вовко Антона Антон; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други-
те држави, како и за особени заслуги во работата врз раз-
вивањето на свеста на граѓаните во борбата за независ-
ност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Качић Андрије Звонимир, Стеванови! 
Драге Немања, Шаулић Владимира Мићо; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

потполковникот: Стаменовић Братимира Ранђел; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Шулић Лазара Јован; 

потполковникот Дундић Вукола Слободан; 
воениот службеник од I класа: Милић Марка Борис-

лав; 
воениот службеник II класа Станковић Милоја Буди-

мир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорот Павличек Мије Мијо; 
капетанот: Гобељић Богића Селимир; 
заставниците I класа: Крпан Фрање Иван, Рајић Ра-

дисава Боривоје, Вукадиновић Петра Јован; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Лакић Мироја Урош, Станојевић Бо-
гоја Стеван, Трнинић Душана Светозар, Вулетић Ђуре Ву-
лета; 

потполковниците: Јоцковић Никите Витомир, Ради-
чанин Лазе Милош, Симанић Добривоје Божо; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Бајевић Велимира Милорад, Бакић 
Николе Бранко, Гацкић Исмета Мухамед, Гајић Божидара 
Илија, Јанјетовић Јована Михаило, Качар Рада Петар, Ке-
бер Драге Здравко-Франц, Копања Стеве Милан, Косић 
Гојка Милош, Костић Петра Миодраг, Ковачевић Цветка 
Светозар, Лјесковац Илије Душан, Михаиловић Милова-
на Марко, Миладиновић Живојина Петар, Милетић Нико-
ле Братислав, Радић Ивана Радослав, Радованович Драго-
мира Александар; 

капетанот на боен брод Максимовић Добривоја Ју-
гослав; 

потполковниците: Бањац Шиме Душан, Бодражић 
Илије Лазар, Фетих Ота Душан, Ивановић Љубомира То-
мислав, Крајачић Николе Милан, Радоловић Антона Рат-
ко, Трипковић Ђуре Љубиша; 

капетанот на фрегата: Миловановић Душана Вуко-
ман; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковникот Грујић Арсенија Слободан; 
мајорите: Думановић Живадина Миливоје, Јованић 

Саве Миле, Марковић Драгића Ђорђе, Веселичић Радоса-
ва Милан; 

капетанот Шушић Шпире Марко; 
заставниците I класа: Антић Николе Добривоје, 

Француски Милорад Васо, Хрибершек Рудолф Антон, 
Митровић Душан Томислав, Равлић Ивана Анто, Соко-
лић Мирка Стјепан, Станисављевић Павла Миленко, Ву-
чићевић Селимира Томислав, Вукоман Луке Страхило, 
Златановић Драгољуба Милан, Станковић Николе Војис-
лав, Коцић Христе Божидар; 

заставникот: Младеновић Светомир Борисав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Кузмановић Михајла Миломир, Ми-

лојевић Мијајла Ратко; 
потполковницте: Бабић Гојка Владимир, Добрича-

нин Стојана Мирко, Матијашевић Милана Радован, Рог-
лић Драгољуба Александар; 

мајорот: Кривокућа Бошко Драгослав; 
воениот службеник I класа Стојиљковић Радисава 

Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот I класа Катић Петра Стјепан; 
заставниците I класа: Халер Јанеза Јоже, Милошевић 

Радосава Драгослав, Прокић Драгомира Милан, Васиље-
вић Ђуре Павле, Шундић Настаса Радоје 

ѓраѓанските лица на служба во ЈНА: Бабић Алексе 
Цветко, Биорац Трупце Георгина, Божанић Вицка Мате, 
Калуђеровић Мате Милка, Атински Јована Ђорђе, Гавра-
нов Љуба Милица, Гламочанин Пере Живко, Груриш 
Стјепана Валентин, Лукановић Живка Лукан, Љубомиро-
вић Мухамеда Азра, Николић Јове Јованка, Поповић Ди-
митрија Синиша, Рончевић Милана Даница, Стојановић 
Милутина Љиљана, Шкорић Марка Мара, Узелац Душана 
Даринка, Винчић Луке Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Нишић Јована Станко; 
потполковниците: Ангеловски Фер дијана Трајче, 

Голдбергер Ивана Мирослав, Катарић Бошка Гаврило, 
Леонитјевић Раденко Цветко, Миличић Велимир Недељ-
ко, Накић Петра Јуко, Сарић Милутина Милорад, Вујчић 
Радивоја Милош, Зорић Дмитра Миланко, Живковић Ва-
силија Јеленко; 

мајорите: Ђаковић Миланка Никола, Кубуровић Ми-
лојица Никола, Милановић Тихомира Радисав, Миленко-
вић Борисава Стојан, Петровић Јордана Драгутин, Рада-
ковић Милана Душан, Спасић Јована Вукашин; 

капетанот: Терзић Ђурђа Бошко; 
заставниците I класа: Лапчевић Видоја Радомир, Пи-

липовић Симо Стево; 
воениот службеник II класа Бочина Анте Никола; 
воениот службеник III класа Луковић Светолика Ми-

лорад; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Маленица Михај-

ло Живка; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Декић Јордана Крсто; 
заставникот Вујичић Гаје Милорад; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Мићуновић Вуја-

дина Иван, Поповић Фрање Маргарета; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бокан Саво Сло-

боданка, Цветић Саво Јован, Цвијановић Илија Боса, 
Димковски Благоја Зоран, Јовановић Спасоја Ивица, Ми-
халић Стевана Милица, Швалек Милана Миља, Војводић 
Анка Вера, Вркић Милана Неда; 

- за примерна работа врз развивањето елан за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешином и војнички особини што служат за пример на 
други 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ћушић Илије 
Нада, Хашимбеговић Бранка Горица, Јовановић Стојади-
на Бранко, Јовић Петра Саво, Миловановић Стјепана Ана, 
Рукавица Рада Цвијета, Шотић Димитрија Мирјана. 

Бр. 131 
22 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А ; 

Страна 

150. Закон за одликувањата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија (Пречистен 
текст) 265 

151. Закон за стопанските престапи (Пречистен тек-
ст) 269 

152. Закон за прекршоците со кои се повредуваат 
сојузните прописи (Пречистен текст) 283 

Одликувања 299 



Петок, 7 март 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 327 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИК. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист иа Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


