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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југослабија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федертивна Република Југо-
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛ-
ЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД 
НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕ-

НОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за правата и должностите на сојузните органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 ноември 1986 година. 

П бр. 642 
26 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГ А-
НИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕ-

НА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ 

Член 1 
Во Законот за правата и должностите на сојузните 

органи во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80) во член 19 став 2 се брише. 

Член 2 
Во член 22 став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 3 
Во член 23 став 3 се менува и гласи: 
„Предметите што се прибавуваат со надомест можат 

да се прибавуваат само во рамките на средствата обезбе-
дени за таа намена.". 

Член 4 
Член 28 се менува и гласи: 
„Ако сојузниот орган поради промена на делокругот, 

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

Ако ниеден сојузен орган нема потреба да го користи 
предметот, сојузниот орган од став 1 на овој член може да 

одлучи, со согласност од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи ка организација на сојузната управа, тој 
предмет, со надомест или без надомест, да се пренесе или 
да му се даде на привремено користење на општествено 
правно лице, да се замени или со надомест да се отуѓи од 
општествена сопственост, ако тој предмет не можел да се 
пренесе, да се замени или да му се даде на привремено ко-
ристење на друго општествено правно лице. 

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

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

Член 5 
Во член 33 став 2 се менува и гласи: 
„За прибавување на земјиште одлучува Сојузниот из-

вршен совет.". 
Став 3 се брише. 

Член 6 
Во член 35 ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 7 
Во член 39 зборовите: „ги пропишуваат органите од 

член 14 на овој закон" се заменуваат со зборовите: „ги 
пропишува Сојузниот извршен совет". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да одлучи да се даде 

отказ на договорот за закуп на службени простории од 
член 36 на овој закон без претходна согласност од собра-
нието на општината на чија територија се наоѓаат службе-
ните простории, ако тие службени простории се потребни 
за сместување на сојузните органи.". 

Член 8 
Во член 43 став 1 се менува и гласи: 
„Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот из-

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

Во став 2 уводната реченица се менува и гласи: 
„Програмата од став 1 на овој член се заснова врз по-

требите на органите од член 14 на овој закон, што ги ут-
врдуваат:". 

Став 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 9 
Во член 44 по зборот: „заедница" запирката се брише 

и се додаваат зборовите: „врз основа на одлуката на орга-
ните од член 14 на овој закон односно одлуката на работ-
ната заедница на сојузниот орган за чии потреби се приба-
вуваат/'. 

Член 10 
По член 44 се додава називот на новиот оддел и десет 

нови членови, кои гласат: 
„Сосопе гвеност 
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Член 44а 
На стан прибавен за потребите на функционер, рако-

воден работник или работник во сојузниот орган, на кој 
право на располагање има СФРЈ, а право на давање на ко-
ристење има сојузниот орган или работната заедница на 
сојузниот орган, може да се стекне право на сопственост 
на идеален дел од станот (сосопственост на стан). 

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

1) со здружување на лични средства на функционе-
рот, раководниот работник и работникот со средствата на 
сојузниот орган односно со средствата на работната заед-
ница на сојузниот орган наменети за прибавување на ста-
нови; 

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

3) со пренос на правото на сопственост над стан од-
носно над семејна станбена зграда на функционер, раково-
ден работник или работник во сојузниот орган и со отста-
пување во замена за идеален дел од стан на сојузниот ор-
ган односно на работната заедница на сојузниот орган 
што се доделува на користење; 

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

Член 446 
Право на сопственост над идеален дел од стан може 

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

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

Под вредност на станот, на дел од станот односно 
станбената зграда, во смисла на овој закон, се подразбира 
прометната вредност што се утврдува според прописите 
за утврдување на основицата за разрежување на данок на 
промет на недвижности, со тоа што таквиот стан се смета 
како уселив. 

Член 44в 
Средствата што по основ на стекнување право на 

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

Член 44г 
За стекнувањето право на сопственост над идеален 

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

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

2) за становите што се прибавуваат од средствата на 
работната заедница - органот определен со самоуправни-
от општ акт4, по претходно прибавена согласност од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на организа-
ција на сојузната управа. 

Член 44д 
На станот над кој постои право на сопственост на 

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

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член над 
испразнет стан на сојузниот орган односно на работната 
заедница на сојузниот орган над кој, во согласност со овој 
закон, е заснован сосопственички однос така што во соп-
ственост се наоѓаат најмалку 50% од неговата вредност, 
право на првенствено добивање на станот на користење 

има брачниот другар, потомокот, посвоеникот, родителот 
или посвоителот КОЈ правото на сопственост над идеален 
дел од станот го стекнал со правна работа или со наслед-
ство. 

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

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

Член 44ѓ 
Меѓусебните права и обврски на сопственикот над 

идеален дел на стан и на сојузниот орган односно работ-
ната заедница на сојузниот орган се уредуваат со договор 
во согласност со законот. 

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен 
врз основа на претходна одлука на органите од член 44г 
став 1 на овој закон и не е во согласност со одредбите на 
овој закон не произведува правно дејство. 

Член 44е 
Договорот врз основа на кој се стекнува ^сопстве-

ност на стан со здружување на средства задолжително 
содржи: 

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

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

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

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

Член 44ж 
Договорот врз основа на кој се стекнува сосопстве-

ност на стан со купување на идеален дел од стан во оп-
штествена сопственост или со замена за друг стан во смис-
ла на член 44а став 2 точ. 2 и 3 од овој закон задолжително 
содржи: 

1) податоци за станот над чијшто идеален дел се стек-
нува право на сопственост односно за станот кој се дава 
во замена; 

2) вредност на станот и цена на неговиот идеален дел 
кој се купува односно вредност на станот кој се дава во за-
мена, како и однос на тие вредности изразен во процент; 

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

Член 44з 
Ако се продава идеален дел од стан над кој постои 

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

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

Со наследување на идеалниот дел од станот не пре-
стануваат правата на лицата што го користат тој стан 
според одредбите на овој закон и прописите за станбените 
односи. 

Член 44ѕ 
Во станбена зграда прибавена за потребите на фун-

кционерите, раководните работници и работниците во со-
јузните органи може да се стекне етажна сопственост над 
стан во согласност со прописите на општествено-политич-
ката заедница на чија територија се наоѓа таа станбена 
зграда.". 
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Член 11 
По член 46 се додава нов член 46а, кој гласи: 

„Член 46а 
Органите од член 14 на овој закон можат да утврдат 

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

Член 12 
Во член 47 по зборовите: „тој орган" се додаваат збо-

ровите: „прибавени со средствата на работната заедница 
и со средствата здружени со други општествени правни 
лица,". 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој член 

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

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

Член 13 
Во член 50 став 2 бројот: „30" се заменува со бројот: 

.15". 

Член 14 
Во член 65 став 1 зборот: „меѓусебно" се брише. 
Став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 15 
Цо член 69 се додава називот на новиот пододдел и 

седум нови членови, кои гласат: 
„9а. Примање и давање подароци во односите со 

странство. 

Член 69а 
Подароците што функционерите, раководните работ-

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

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, фун-
кционерите, раководните работници и работниците на со-
јузните органи од член 7 на овој закон можат да стекнат 
сопственост на пригоден подарок со помала вредност, кој 
не може да биде во пари (монета), а што се дава за спомен 
или во знак на меѓународна соработка или солидарност. 

Член 696 
На претставници на странска држава, на орган на 

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

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

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

Член 69в 
Собранието на СФРЈ односно телото што тоа ќе го 

овласти, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот из-
вршен совет можат да одлучат на шефот на странска 

држава, на претседателот на парламент на странска 
држава или на претседателот на влада на странска држава 
да може да му се даде подарок чија вредност е поголема 
од износот предвиден во член 69г став 1 на овој закон. 

Член 69г 
Под пригоден подарок со помала вредност, во смис-

ла на овој закон, се подразбира подарок чија вредност не 
го надминува износот од 50% од просечниот месечен ли-
чен доход на работниците во СФРЈ од претходната годи-
на. 

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

Член 69д 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на прима-

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

Член 69ѓ 
Функционерите, раководните работници и работни-

ците на сојузните органи и лицата од член 69д на овој за-
кон што од претставник на странска држава, орган на 
странска држава, организација или институција или од 
странски државјанин ќе добијат подарок, се должни тој 
подарок, без одлагање, да и го пријават на комисијата од 
член 69г на овој закон, најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на добивањето на подарокот. 

Подарокот што ќе стане општествена сопственост му 
се предава на надлежниот орган што го определува Сојуз-
ниот извршен совет на чување или за излагање во опреде-
лени простории на сојузните органи. 

Подарокот за кој комисијата од член 69г на овој за-
кон ќе процени дека е со помала вредност, му се предава 
во сопственост «а примателот на подарокот. 

Член 69е 
Одредбите од овој закон за примањето и давањето 

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

Член 16 
Во член 88 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузните органи ги прибавуваат, користат и распо-

лагаат со материјалните права во согласност со законот.". 

Член 17 
Во член 94 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот орган е должен склучениот договор од 

став 1 на овој член да го достави до Сојузното јавно пра-
вобранителство во рок од 15 дена од денот на склучување-
то.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 18 
Во член 98 по зборовите: „член 13" се додаваат зборо-

вите: „став 1 и став 3 точка 2". 

Член 19 
По член 100 се додава нов член 100а, кој гласи: 

„Член 100а 
Интересната заедница за станбена изградба и управу-

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

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

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

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

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

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

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

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

Член 21 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на Законот за правата и должностите на 
сојузните органи во поглед на средствата во општествена 
сопственост што тие ги користат. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

919. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита 

на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕ-
НИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. За вршење на задолжителен здравствен преглед на 

растенијата во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија се наплатува 
надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, 
увезуваат и реекспортираат, во зависност од видот на 
пратката, изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во кон-
тејнери, до 10 тони - 430 динари, а за секој натамошен тон 
односно започнат тон во пратката преку 10 тони - уште по 
30 динари; 

2) за бродски пратки - 14 динари за еден тон, а нај-
малку 430 динари за една пратка; 

3) за денчени и авионски пратки до три колети - 430 
динари, а за секој натамошен колет - уште по 14 динари; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми - 90 динари, 
а за секој натамошен килограм - уште по 14 динари; 

5) за пратки што патниците и персоналот на превоз-
ни средства го носат со себе, до 10 килограми - 90 динари, 
а за секои натамошни започнати 10 килограми - уште по 
20 динари; 

6) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско 
дрво, разни видови преработки од дрво и др.) - 17 динари 
за секој кубен односно просторен метар; а за пратки на це-
лулозно и огревно дрво - 14 динари за секој кубен односно 
просторен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп 
што се отстрануваат од нив по употребата - 140 динари за 
секој кубен метар; 

8) за преглед на остатоците на товар од растително 
потекло по чистењето на бродот односно шлепот - 1.100 
динари по брод односно шлеп. 

3. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што во провозот 
преку Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја се претоваруваат или се провозуваат во отворени пре-
возни средства, во зависност од видот на пратката изнесу« 
ва, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки 
на дрво, до 10 тони - 280 динари, а за секој натамошен за-
почнат тон - уште по седум динари; 

2) за вагонски и камионски пратки на дрво - до 10 
кубни односно просторни метри - 280 динари, а за секој 
натамошен кубен односно просторен метар на дрво - уш-
те по седум динари; 

3) за бродски пратки, освен за пратки на дрво, до 10 
тони - 280 динари, а за секој натамошен започнат тон уш-
те по четири динари; 

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно 
просторни метри 280 динари, а за секој натамошен кубен 
односно просторен метар уште по четири динари. 

4. Надоместот за задолжителен здравствен преглед 
на семе и саден материјал се зголемува за 100% од височи-
ната на надоместот определен во одредбите под 1 до 5 на 
точка 2 и во одредбите под 1 и 2 на точка 3 од оваа одлука. 

5. За празна амбалажа од растително потекло што се 
враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а служела за испраќање на пратки на растенија, се 
плаќа 50% од височината на надоместот определен во од-
редбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука. 

6. Ако увозникот, извозникот односно превозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат 
на задолжителен здравствен преглед, се плаќа надомест 
како за вагонски односно бродски пратки. 

7. Ако извозникот не ги подготви навремено стоките 
за задолжителен здравствен преглед, а повика инспектор 
за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ин-
спекторот дојде на местото на натоварот во определеното 
време, должен е на име денгубење на инспекторот да пла-
ти 2.000 динари по еден час чекање. 

8. Износот на надоместот за преглед на пратките од 
точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши ноќе и во денови на 
државни празници се зголемува за 50% од надоместите 
предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за вршење на задолжителен здравствен преглед на 
растенијата во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 68/85). 

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

Е. п. бр. 475 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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920. 
Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и сог-
ласноста од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на општествените дејности и на општес-
твените организации за 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/86 и 55/86) во точка 2 ст. 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 

„Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат 
во следните износи: 

Реден 
број Корисник Износ во 

САД долари 

1 2 3 

1 Авторски агенции (за авторски хо-
норари) 1,200.000 

2 Стопанска комора на Југославија 161.400 
3 Туристички сојуз на Југославија 3.000 
4 Задружен сојуз на Југославија 11.097 
5 Национален одбор на СФРЈ на Ме-

ѓународната трговска комора 7.684 
6 ССРНЈ - весници „Борба" 629.598 
7 Сојуз на радиоаматерите на Југосла-

вија 450.000 
8 Воздухопловен сојуз на Југославија 200.000 
9 Наутички сојуз на Југославија 200.000 

10 Фотосојуз на Југославија 50.000 
11 Киносојуз на Југославија 50.000 
12 Автомото сојуз на Југославија 200.000 
13 Сојуз на астро наутичките организа-

14 
ции на Југославија 50.000 

14 Сојуз за подводните активности на 
Југославија 50.000 

15 Едриличарски сојуз на Југославија 50.000 
16 Кајакарски сојуз на Југославија 50.000 
17 Народна техника на Југославија 1,100.000 
18 Други општествени организации 550.000 

ВКУПНО 1 до 18 5,012.779 

Девизите во износ од 550.000 САД долари, утврдени 
под редниот број 18 точка 1 од оваа одлука, претставуваат 
средства на резервите. Функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите, врз основа на барањата од општествените организа-
ции што не се опфатени во точка 1 под ред. бр. 1 до 17 на 
оваа одлука, дава налог за користење на средствата на ре-
зервите, кој во секој поединечен случај може да изнесува 
до 10.000 САД долари". 

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

Е. п. бр. 476 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с.р. 

921. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН 
ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТ-
КИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТ-
ПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ 
ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗА-
РАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За извршен ветеринарско-санитарен преглед на 
граничните премини при извозот, увозот и провозот на 
пратки на животни, производи, суровини на отпадоци од 
животинско потекло, семе за вештачко осеменување, опло-
дени јајни ќелии за оплодување на животни и други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна болест, се напла-
тува надомест. 

2. Височината на надоместот за вагонски, камионски, 
бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува, и тоа: 

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во 
превозно средство: 

- при извоз до 10 тони нето-тежина - 600 динари, а за 
секоја натамошна започната тона - уште по 45 динари; 

- при увоз до 10 тони нето-тежина - 800 динари, а за 
секоја натамошна започната тона - уште по 60 динари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 4.200 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
420 динари; 

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, пито-
ми зјаци и дивеч, како и мајмуни за лабораториски потре-
би) во превозно средство: 

- при извоз и увоз до пет тони нето-тежина - 600 ди-
нари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 60 
динари; 

- во провоз (тразнит) до пет тони нето-тежина 3.300 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
330 динари; 

3) за пратки на еднодневна перната живина (пилиња, 
мисирки, гувчиња, пајчиња и др.) во превозно средство: 

- при извоз и увоз до 10.000 парчиња - 600 динари, а 
за секои натамошни започнати 1.000 парчиња - уште по 45 
динари; 

- во провоз (транзит) до 10.000 парчиња - 2.800 дина-
ри, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња - уште 
по 280 динари; 

4) за пратка на месо во превозно средство: 
- при извоз и увоз до 10 тони нето-тежина - 800 дина-

рица за секоја натамошна започната тона - уште по 60 ди-
нари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 4.200 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
420 динари; 

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и про-
изводи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за веш-
тачко осеменување на животни, риби, пчели и производи 
од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и 
други лазачи и мекотелци и сите нивни производи, лој, 
техничка маст од животинско потекло, брашно од живо-
тинско потекло (од месно, месно-коскено, крмно, рибино, 
од пердуви, рожни делови и др.), мешаница на храна за 
животни што содржат суровини од животинско потекло, 
кожа, коски, волна, длаки, четина, гриви, опашки, рогови, 
копита, чапункари, животински внатрешни органи, живо-
тинска телесна течност, како и за пратки на земјоделски 
производи ако за нив со меѓународни договори се бара 
уверение дека потекнуваат од подрачја што не се заразени 
со заразни болести на животни кои со односниот производ 
би можеле да се пренесат на други животни, во превозно 
средство: 

- при извоз и увоз до 10 тони нето-тежина - 650 дина-
ри, а за секоја натамошна започната тона - уште по 50 ди-
нари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето - тежина - 2.800 
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динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
280 динари. 

3. Височината на надоместот за денковни пратки из-
несува, и тоа: 

1) за секое грло крупни животни односно за секои за-
почнати 10 парчиња ситни животни или 50 паричиња 
живина или птици; 

- при извоз и увоз - 290 динари; 
- во провоз (транзит) - 1.650 динари; 
2) за практите од точка 2 одредба под 5 на оваа одлу-

ка: 
- при извоз и увоз до три колети - 600 динари, а за се-

кој натамошен колет -уште по 60 динари. 
- во провоз (транзит) до три колети - 2.800 динари, а 

за секој натамошен колет - уште по 280 динари. 
Вкупниот надомест за денковна пратка не може да из-

несува повеќе од височината на надоместот пропишан за 
тој вид пратка ако таа би се испраќала како вагонска, ка-
мионет, бродска или авионска. 

4. Височината на надоместот за животни (кучиња, 
мачки, мајмуни и други припитомени диви животни, освен 
животни што му припаѓаат на циркус) по парче односно 
по пратка изнесува, и тоа: 

- при извоз и провоз (транзит) - 1.650 динари; 
- при увоз - 2.900 динари. 
Надоместот за животни што му припаѓаат на циркус 

се наплатува според точ. 2 и 3 на оваа одлука. 
5. Височината за остатокот на товарот по чистењето 

на бродот, односно шлепот, по брод односно шлеп на на-
доместот изнесува и тоа: 

1) за домашен брод односно шлеп - 1.450 динари; 
2) за странки брод односно шлеп - 4.200 динари. 
6. Надоместот за извршен преглед на пратки од точ. 

2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) се плаќа на влез-
ниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не е 
извршен на влезниот граничен премин, пратката се пре-
гледува на излезниот граничен премин, а надоместот за 
преглед се зголемува за 100% од надоместот предвиден со 
тие точки. 

Надоместот за извршен преглед на пратки од точ. 2 
до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) што се претовару-
ваат во југословенски луки и воздухопловни пристаништа 
се зголемуваат за 50%. 

7. Износот на надоместот за преглед на пратки од 
точ. 2 до 5 на оваа одлука што се врши во текот на ноќта 
(на граничните премини на кои за тоа постојат услови -
светло од 550 лукса на 90 с т од предметот што се прегле-
дува, рампи и посебни колосеци) - се зголемува за 50% од 
износот на надоместот предвиден во тие точки. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за извршен задолжителен ветеринарско-санитарен 
преглед на пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување и други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест во прометот преку границата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/85). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 474 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
П отпретсед ате л, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

922. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85 и 38/86), по прибавено мислење од Стопанската ко-
мора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот, во Списокот на стоките со форми 

на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85, 
11/86, 23/86 и 28/86) во тар. бр. 28.06/2; 28.42/2а-4а; 
28.45/7; 29.04/6в; 29.07/26-1; 29.14/4г-2-2; 29.16/16-1, 1в-
-4, 1г и Зд; 29.21/36-1; 29.22/2г, 5а и 7; 29.23/26-1, 26-2, 
4а, 4в, 4г, 4ѓ, 4е, 4ж, 56, 5г, 6а, бб, 6в, бг, и 6ѓ; 29.24/2а; 
29.25/1в-2, 2а, 2в, и 2г; 29.26/2а-2 и 2г-1; 29.27/26; 
29.29/1; 29.31/7а, б, в и д; 29.35/2в, д, љ, и м; 29.36/2, 6, 12, 
14,15,18,19,20 и 21; 29.38/1,2а, б,д, ѓ, и 6а-1; 29.39/1а, 1в, 
2, 3, 4; 19.41/1, За, 4а и 4г; 29.42/36-2; 29.44/1 до 4; 
35.07/1д и 2 и 39.06/26 во колона 6 кратенката: „ЛБО" се 
заменува со кратенката: „ЛБ". 

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

Е. п. бр. 466 
25 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

923. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за обезбеду-

вање на плаќањето меѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78,31/83,70/83, 15/84,70/84,24/86 и 34/86), Сојузниот 
извршен совет, по претходно прибавеното мислење од На-
родната банка на Југославија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕДИТЕН 
ПОТЕНЦИЈАЛ ДО КОЈ ОСНОВНАТА ОДНОСНО 

ЗДРУЖЕНАТА БАНКА МОЖЕ ДА АВАЛИРА 
МЕНИЦИ 

1. Краткорочниот кредитен потенцијал на основната 
односно на здружената банка (во натамошниот текст: бан-
ката) го сочинуваат износите на краткорочните пласмани 
искажани во книговодството на контата од групата конта 
13, 32, 33, 40, 41, 42, 43,44, 45,46, освен контата 460 и 47, и 
контата 360, 362 и 363. 

2. Краткорочниот кредитен потенцијал банката го ут-
врдува врз основа на податоците искажани во книговод-
ството според состојбата на денот на составувањето на пе-
риодичната пресметка односно на завршната сметка, нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за 
поднесување на периодичната пресметка односно на за-
вршната сметка до Службата на општественото книговод-
ство, најмногу до износот на краткорочните пласмани од 
точка 1 на оваа одлука. 

Банката може да одлучи краткорочниот кредитен по-
тенцијал од точка 1 на оваа одлука да се зголеми за дел од 
износот на утврденот ликвиден инвестиционен потенцијал 
на банката кој не е искористен за давање гаранции и ава-
лирана меници на корисниците на општествени средства 
по основ на инвестиции во периодот за кој се утврдува 
краткорочниот кредитен потенцијал на банката. 

3. Краткорочниот кредитен потенцијал, утврден спо-
ред одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука, се искажува на 
образецот ККП - Краткорочен кредитен потенцијал за пе-
риодот од до 19 година, кој е отпе-
чатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија ќе го приспособи, по потреба, образецот ККП за 
автоматска обработка. 

Образецот ККП, со податоците за утврдување на 
краткорочниот кредитен потенцијал, банката ќе го доста-
ви до надлежната Служба на општественото книговодство 
во рокот од точка 2 став 1 на оваа одлука. 

4. Под искористен краткорочен кредитен потенцијал 
се подразбираат износите на: 

1) авалираните меници чиј рок на втасаност не исте-
кол; 

2) протестираните меници што не се исплатени; 
3) обврските покриени со гаранции што ги дала бан-

ката. 
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5. За искористениот краткорочен кредитен потенци-
јал банката води евиденција и го искажува во своето кни-
говодство. 

Во евиденцијата за искористениот краткорочен кре-
дитен потенцијал банката ги искажува податоците, и тоа: 

1) за меничниот износ и за рокот на втасаноста на 
авалираните меници - посебно за мениците што втасуваат 
во рок до 90 дена, а посебно за мениците што втасуваат во 
рокот подолг од 90 дена; 

2) за износот на дадената гаранција, за износот на из-
вршените обврски покриени со гаранција, за износот на 
обврските покриени со гаранција што втасуваат во пери-
одот за кој е утврден краткорочниот кредитен потенцијал 
и за износот на тие обврски што втасуваат по тој период; 

3) за износот на овластувања дадени на интерните 
банки за авалирана меници во име и за сметка на основна-
та односно здружената банка. 

Состојбата на искористениот краткорочен кредитен 
потенцијал банката го искажува според бруто принципот 
на соодветните конта од групата конта 99 - Вонбилансна 
евиденција, така што посебно да бидат искажани износи-
те: 

1) на авалираните меници по месеците во кои втасу-
ваат за плаќање, со тоа што мениците на кои им истекол 
рокот на втасаноста, освен протестираните меници што 
не се исплатени, се искнижуваат; 

2) на дадените гаранции за обврските што втасуваат 
во периодот за кој е утврден краткорочниот кредитен по-
тенцијал, а посебно за обврските што втасуваат по тој пе-
риод, како и за исплатените обврски по дадените гаран-
ции; 

3) на авалираните меници од страна на интерните 
банки врз основа на овластување. 

6. Корисникот на општествени средства чии обврски 
се покриени со гаранција ја известува банката-гарант пис-
мено, во рок од осум дена по истекот на месецот, за изно-
сот на извршените обврски покриени со гаранција во из-
минатиот месец, без оглед на изворите на средства од кои 
се исплатени, освен ако обврската ја извршила банката -
гарант по основ на гаранција. 

Корисникот на општествени средства чија меница ја 
авалирала банката, ја известува банката за протестот на 
меницата, ако меницата е протестирана. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на краткороч-
ниот кредитен потенцијал на банката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/76 и 34/78). 

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

Е. п. бр. 473 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

Образец ККП 

Банка 

Седиште , . 

Жиро-сметка ш ^ 

КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ 

за периодот од до , 19- година 

Износ на краткорочниот 
кредитен потенцијал 

ен главна 
Ј Конто Позиција претколона к о л о н а 

1 2 3 4 5 

Краткорочниот кредитен потенцијал во износ од ди-
нари до кој во периодот од до 
19 година можат да се даваат гаранции и да се авали-
раат меници на корисниците на општествени средства, ос-
вен гаранции и меници по основ на инвестиции, го ут-
врдил-ла 19 година. 

Потписи 
на овластените лица 

З а б е л е ш к а : 

1. Износите на краткорочните пласмани се внесуваат 
во овој образец според редоследот на синтетичките конта 
во книговодството на банката. 

2. Износот на делот од ликвидниот инвестиционен 
потенцијал од точка 2 став 2 на Одлуката за начинот на 
утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на 
банката до кој основната, односно здружената банка може 
да авалира меници се внесува во овој образец по износите 
од забелешката под 1. 

3. Износите на краткорочните пласмани по синтетич-
ките конта се внесуваат во претколоната, а нивниот збир -
во главната колона на овој образец. Износите под 2 на 
оваа забелешка се внесуваат во главната колона на овој 
образец. 

924. 
Врз основа на член 43 став 1 од Законот за обезбеду-

вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен л и е ѓ н а СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78,31/83, 70/83, 15/84,70/84,24/86 и 34/86), Сојузниот 
извршен совет, по претходно прибавеното мислење на На-
родната банка на Југославија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСНОВНАТА ОДНОСНО 
ЗДРУЖЕНАТА БАНКА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 
1. Ликвидниот инвестиционен потенцијал на основна-

та односно здружената банка (во натамошниот текст: бан-
ката) го сочинуваат износите: 

1) на долгорочните пласмани што втасуваат за на-
плата во годината за која се утврдува ликвидниот инвес-
тиционен потенцијал на банката - искажани во образецот 
Биланс на состојбата на 31 декември освен износите чија 
наплата е сомнителна или спорна; 

2) на планираното зголемување на долгорочните из-
вори на средства во текот на годината за која се утврдува 
ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката. 

Под износ на планираното зголемување на долгороч-
ните извори на средства се подразбира износот на извори-
те на долгорочните средства по кои рокот за враќање е 
подолг од една година, а е обезбеден по основ на: 

- здружени и орочени средства на корисниците на оп-
штествени средства, како и на здружени и други средства 
што преку банката се насочуваат за сметка на здружува-
чот; 

- здружени и орочени средства на граѓани и граѓан-
ски правни лица; 

- средства присобрани со емисија на обврзници и 
други хартии од вредност; 

- финансиски кредити и заеми од странство и депози-
ти на странски лица; 

- финансиски кредити и заеми од странство за инвес-
тиции во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, што ги зеле корисници на општествени средства, 
а по кои банката е гарант; 

3) на планираното зголемување на краткорочните из-
вори на средства во текот на годината за која се утврдува 
ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката, а што 
според прописите можат да се користат за инвестиции. 

Под износ на планираното зголемување на кратко-
рочните извори на средства што според прописите можат 
да се користат за инвестиции се подразбира делот на изно-
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сот на изворите на краткорочните средства по видување 
односно по кои рокот за втасување е до една година и кои 
според одредбите од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните бнаки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и прописите донесени врз основа на тој 
закон можат да се користат за долгорочни пласмани на 
средствата, а кој е обезбеден по основ на: 

- депозити по видување на корисници на општестве-
ни средства; 

- депозити по видување на граѓани и граѓански прав-
ни лица; 

- здружени и орочени средства на корисници на оп-
штествени средства; 

- здружени и орочени средства на граѓани и граѓан-
ски правни лица; 

- средства присобрани со емисија на обврзници и 
други хартии од вредност. 

Планираното зголемување на долгорочните и крат-
корочните извори на средства што според прописите 
можат да се користат за инвестиции, во ликвидниот инвес-
тиционен потенцијал на банката не може да изнесува пове-
ќе од просечниот процент на зголемувањето на тие сред-
ства остварено во последните три години за одделна пози-
ција наведена во одредбите под 2 и 3 на оваа точка, освен 
по изворите на средства обезбедени со емисија на обврзни-
ци и други хартии од вредност, со финансиски кредити и 
заеми од странство, со депозити на странски лица и со фи-
нансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија што 
ги зеле корисници на општествени средства, а по кои бан-
ката е гарант, ако банката располага со веродостојна до-
кументација за обезбедување на планиранитте извори на 
средства по тие основи. 

Планираното и оствареното зголемување на долго-
рочните и краткорочните извори на средства што според 
прописите можат да се користат за инвестиции се утврду-
ва во однос на состојба на тие извори искажана во За-
вршната сметка за претходната година. 

Ако за определени долгорочни и краткорочни извори 
на средства се планира односно оствари намалување во 
однос на состојбата на тие извори искажана во завршната 
сметка за претходната година, за износот на намалување-
то се намалуваат износите што го сочинуваат ликвидниот 
инвестиционен потенцијал на банката (во образецот се 
внесуваат со знакот - (минус)). 

Под износи чија наплата е сомнителна или спорна, во 
смисла на одредбата под 1 на оваа точка, се подразбираат 
и износите на побарувањата од корисникот на општестве-
ни средства што побарувањето го оспорил или утужил, ка-
ко и побарувањата од корисникот на општествени сред-
ства врз основа на чија финансиска состојба банката ќе 
оцени дека наплатата не ќе може даја изврши во годината 
за која го утврдува ликвидниот инвестиционен потенци-
јал. 

2. Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на 
начинот од точка 1 на оваа одлука се зголемува за износот 
на супергаранциите што банката ги добила од други бан-
ки за годината за која се утврдува тој потенцијал. 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на 
начинот од точка 1 на оваа одлука се намалува за износот 
на средствата на основачите и депонентите на банката, 
што, во смисла на член 26 став 3 од Законот за обезбедува-
ње на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, не ја прифатиле гаранцијата за односните инвес-
тиции, а според состојбата на тие средства на денот на ут-
врдувањето на ликвидниот инвестиционен потенцијал. 

3. Ликвидниот инвестиционен потенцијал за тековна-
та година односно за повеќе наредни години, ако банката 
авалира меници и дава гаранции по основ на инвестиции 
чија обврска за плаќање втасува во наредните години, го 
утврдува банката-врз основа на податоците искажани во 
завршната сметка на банката за претходната година, во 
рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесува-
ње на завршната сметка до Службата на општествено кни-
говодство. 

Банката може да одлучи ликвидниот инвестиционен 
потенцијал да се утврди во текот на годината, ако во рабо-
тењето на банката настапат околности што битно го мену-
ваат ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден спо-
ред одредбите на став 1 од оваа точка. 

Во текот на годината банката ќе го следи остварува-
њето на планираното зголемување на долгорочните и 
краткорочните извори на средства и ако планираното зго-
лемување не се остварува, ќе го утврди коригираниот из-
нос на ликвирдниот инвестиционен потенцијал. 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден за 
односната година се искажува на образецот ЛИП - Ликви-
ден инвестиционен потенцијал за 19 година, што е 
отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија, по потреба, ќе го приспособи образецот ЛИП за 
автоматска обработка. 

Банката го доставува образецот ЛИП со податоците 
за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал 
до надлежната служба на општественото книговодство во 
рокот од став 1 на оваа точка. 

Банката ќе го достави образецот ЛИП со податоците 
за остваренот ликвиден инвестиционен потенцијал до над-
лежната служба на општественото книговодство во роко-
вите од член 37 став 1 на Законот за книговодството 
(„Службен лист СФРЈ", бр. 25/81, 12/84 и 53/85) а за пери-
од за кој се составува периодичната пресметка односно за-
вршната сметка. 

4. Ликвидниот инвестиционен потенцијал што банка-
та ќе го утврди за наредната година или за повеќе наредни 
години не може да биде* поголем од износот на ликвидни-
от инвестиционен потенцијал утврден според одредбите 
на точ. 1 и 2 од оваа одлука за годината во која се утврду-
ва ликвидниот инвестиционен потенцијал. 

5. Банката на крајот на секој месец ќе го утврди изно-
сот на ликвидниот инвестиционен потенцијал искористен 
за давање гаранции и авалирана на меници дадени по ос-
нов на инвестиции. 

Искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал 
за давање гаранции и авалирање на меници дадени по ос-
нов на инвестиции, го сочинува износот, и тоа на: 

1) дадените гаранции од член 26 на Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства намален за износот исплатен по основ на об-
врските што се предмет на гаранциите што ги исплатил 
должникот, банката како кредитор или банката како га-
рант; 

2) супергаранцијата од член 16 на Законот за обезбе-
дување на плаќања на инвестициите и од член 27 на Зако-
нот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства намален за исплатениот износ од 
одредбата под 1 на овој член и за износот што го исплати-
ла банката-супергарант по основ на обврските покриени 
со гаранција; 

3) авалираните меници според одредбите на член 15 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства, чиј рок на втасаност не ис-
текол, како и на мениците што се протестирани. 

Искористениот ликвиден инвестицион потенцијал на 
банката по основ на обврските покриени со гаранција што 
втасуваат во наредните 12 месеци и по основ на авалира-
ните меници што втасуваат во тој рок не може да биде по-
голем од утврдениот ликвиден инвестицонен потенцијал 
за годината во која се врши неговото утврдување. 

6. Корисникот на општествени средства за чија об-
врска е дадена гаранција ја известува банката-гарант пис-
мено, во рок од 8 дена од денот на извршувањето на ис-
платата, за износите на извршените исплати на обврските 
покриени со гаранција од средствата на должникот и од 
другите извори на средства, освен од средствата на банка-
та гарант, како и за износите дадени во други инструмен-
ти за обезбедување на плаќањето за обврските покриени 
со гаранција. 

7. За искористениот ликвиден инвестиционен потен-
цијал банката води евиденција и го искажува во своето 
книговодство. 

Во евиденцијата за искористениот ликвиден инвести-
ционен потенцијал банката ги искажува, и тоа: 

1) износот на дадените гаранции, извршените испла-
ти на обврските покриени со гаранција, планираното вта-
сување на обврските во наредните 12 месеци и обврските 
што втасуваат по тој рок; 

2) износот на авалираните меници што втасуваат за 
плаќање во наредните 12 месеци и износот на мениците 
што втасуваат по тој рок. 

Состојбата на искористениот ликвиден инвестицио-
нен потенцијал банката ја искажува според бруто принци-
пот на соодветните конта од групата конта 99 - Вонбилан-
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сна евиденција, така што посебно да бидат искажани, и 
тоа: 

1) износот на дадените гаранции по годините на кои 
се однесуваат, износот на извршените обврски покриени 
со гаранции и износот на извршените обврски покриени 
со гаранции без оглед на тоа дали обврските втасале или 
не втасале; 

2) износот на авалираните меници со рок на втаса-
ност до 90 дена, износот на авалираните меници со втаса-
ност во наредните 12 месеци и износот на другите авали-
рани меници врз товар на ликвидниот инвестционен по-
тенцијал. 

8. За примените овластувања за давање гаранции и за 
дадените гаранции по овласување на корисникот на оп-
штесвтвени средства, банката води евиденција во која го 
искажува и тоа: 

1) износот на примените овластувања за давање га-
ранции од корисникот на општествени средства; 

2) износот на дадените гаранции по овластување од 
корисникот на општествени средства; 

3) износот на извршените обврските за кои е дадена 
гаранција по овластување, а кои ги извршил должникот, 
банката како кредитор, давателот на овластувањето за да-
вање гаранции, банката како гарант; 

4) износот на гаранциите по овластување по основ на 
кои не се извршени обврските, без оглед на тоа дали об-
врските втасале или не втасале. 

Одредбите на точка 6 од оваа одлука се применуваат 
и на должникот за чии обврски е дадена гаранција по ов-
ластување. 

9. Корисникот на општествени средства што ги нами-
рил втасаните обврски може да даде овластување за дава-
ње гаранција најмногу до следните износи, и тоа: 

1) организациите на здружен труд и други организа-
ции. и заедници што водат книговодство според Уредбата 
за контниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85 и 45/86) 
(во натамошниот текст: организациите на здружен труд) -
до износот на неангажираните средства обезбедени од 
трајни и долгорочни извори зголемен за износот на амор-
тизацијата по претсметката за тековната година и за изно-
сот на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата 
во тековната година и намален за износот на обврските 
што се плаќаат од средствата за инвестици за период за 
кој се утврдува износот до кој можат да се даваат овласту-
вања за давање гаранција; ' 

2) корисниците на општествени средства, освен орга-
низациите на здружен труд (во натамошниот текст: други 
корисници на општествени средства) - до износот на рас-
положливите средства за инвестици зголемен: 

- за износот на амортизацијата по претсметка за те-
ковната година; 

- за износот на планираните приходи во тековната 
година што во согласност со законот можат да се корис-
тат за инвестиции; 

- за износот на долгорочните пласмани што втасува-
ат за наплата во тековната година, а кои се дадени од 
средствата за инвестиции и намален за износот на обрски-
те во тековната година што се плаќаат од средствата за 
инвестиции, за период за кој се утврдува износот до кој 
можат да се даваат овластувања за давање гаранција. 

Организацијата на здружен труд односно друг корис-
ник на општествени средства го утврдува износот до кој 
може да дава овластување за давање гаранции на образе-
цот и на начинот пропишан за утврдување на средствата 
што, во согласност со Законот за обезбедување на плаќа-
њето помеѓу корисниците на општествени средства, 
можат да се користат за инвестиции односно за обезбеду-
вање плаќање на инвестиции. 

10. Корисникот на општествени средства води еви-
денција за дадените овластувања за давање гаранција во 
која се внесуваат податоци за банката на која и е дадено 
овластување, за должникот за чии обврски се дава гаран-
цијата, за износот на кој овластувањето за давање гаран-
ција гласи и за износот на извршените исплати на об-
врските покриени со гаранција по овластување. 

Во рок од 15 дена од денот на истекот на месецот бан-
ката ќе го извести давателот на овластувањето за давање 
гаранција за износите на вкупно извршените исплати на 
обврските покриени со односната гаранција. 

11. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за утврдување на ликвидни-

ог инвестиционен потенцијал на банката и на условите за 
давање овластување за давање гаранција („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/76, 34/78, 16/79, 62/80, 15/82 и 51/84). 

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

Е. п. бр. 472 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Образец ЛИП 

Банка 

Седиште 

Жиро-сметка 

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ 
ЗА 19 ГОДИНА 

Реден Износ на ЛИП 
број утврден-оства-

Позиција рен на 
ден 

19 год. 

1 2 3 

1. Износи на долгорочните пласмани 
што втасуваат за наплата и чија на-
плата се предвидува во годината за 
која се утврдува ЛИП 

2. Планирано зголемување на ЛИП 
по долгорочните извори на сред-
ства (2.1. до 2.5.) 
2.1. По основ на здружени и ороче-

ни средства на корисниците на 
општествени средства чиј рок 
на враќање е подолг од една го-
дина 

2.2. По основ на здружени и ороче-
ни средства на граѓани и граѓ-
ански правни лица чиј рок на 
враќање е подолг од една годи-
на 

2.3. По основ на средства присоб-
рани со емисија на обврзници и 
други хартии од вредност чиј 
рок на враќање е подолг од ед-
на година 

2.4. По основ на финансиски креди-
ти и заеми од странство и депо-
зити на странски лица, чиј рок 
на враќање е подолг од една го-
дина 

2.5. По основ на финансиски креди-
ти и заеми од странство за ин-
вестиции во Југославија што ги 
зеле корисници на општестве-
ни средства и по кои банката е 
гарант 

3. Планирано зголемување на ЛИП 
по краткорочни извори на средства 
во делот што може да се користи за 
долгорочни пласмани (3.1. до 3.5.) 

3.1. По основ на депозити по виду-
вање на корисниците на оп-
штествени средства 3.2. 
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По основ на депозити по виду-
вање на граѓани и граѓански 
правни лица 
По основ на здружени и ороче-
ни средства на корисниците на 
општествени средства со рок 
на втасаност до една година 
По основ на здружени и ороче-
ни средства на граѓани и граѓ-
ански правни лица со рок на 
втасаност до една година 
По основ на средства присоб-
рани со емисија на обврзници и 
други хартии од вредност со 
рок на втасаност до една годи-
на 

4. Вкупно планирано зголемување на 
ЛИП (2 плус 3) 

5. Зголемување за износот според точ-
ка 2 став 1 од Одлуката 

6. Вкупно (1+4 + 5) 

7. Намалување за износот според точ-
ка 2 став 2 од Одлуката 

8. Ликвиден инвестиционен потенци-
јал (6 минус 7) 

9. Искористен износ на ЛИП (9.1. 
плус 9.2.) 

9.1. Состојба на дадените гаран-
ции, супергаранции, што го то-
варат ЛИП во извештајниот 
период 

9.2. Состојба на дадените авали на 
мениците што го товарат ЛИП 
во извештајниот период 

10. Слободен-неангажиран износ на 
ЛИП (8 минус 9) 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од 
динари до кои во 19 година можат да 
се даваат гаранции и да се авалираат меници за обезбеду-
вање плаќање на инвестиции го утврдил-ла 

19 година 

Потписи 
на овластените лица 

925. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за основите 

на општествените совети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79), Сојузниот општествен совет за стопански развој и 
економска политика на седницата од 6 ноември 1986 годи-
на донесе 

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

ШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

За претседател на Сојузниот општествен совет за сто-
пански развој и економска политика се избира Војо Срзен-
тић делегат во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

Бр. 129-2/86 
6 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот општествен 

совет за стопански развој и 
економска политика, 
Иво Перишин, е. р. 

926. 
Врз основа на член 43 од Деловникот за работа на 

Сојузниот општествен совет за стопански развој и економ-
ска политика, а во врска со член 36 од Законот за основите 
на општествените совети и за сојузните општествени сове-
ти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот оп-
штествен совет на седницата од 6 ноември 1986 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ОП-

ШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

За секретар на Сојузниот општествен совет за стопан-
ски развој и економска политика се именува м-р Воислав 
Грубачић виш советник во Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи. 

Бр. 128-2/86 
7 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот општествен 

совет за стопански развој и 
економска политика, 
Војо Срзентић е. р. 

927. 
Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за основи-

те на системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/74,29/77 и 52/83), во спогодба со претседателот на Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија, претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛО-
ВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РАДИО-
СТАНИЦИТЕ ЗА ФРЕКВЕНЦИСКИ ИЛИ ФАЗНО МО-

ДУЛИРАНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ ЕМИСИИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките и експлоатационите 

услови под кои можат да се користат радиостаниците за 
фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски 
емисии („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/81 и 42/82) чле-
нот 2 се менува и гласи: 

„Техничките и експлоатационите услови пропишани 
со овој правилник се однесуваат и на матичните и репети-
торските радиостаници што се користат и во радиотеле-
фонските системи за повикување на лица, а не се однесува-
ат на: 

1) радиостаниците што се вклучуваат во телефонска-
та мрежа на системите за врски на ЈПТТ; 

2) преносните и џебните радиостаници; 
3) радиостаниците за повеќеканални (мултиплексни) 

радиотелефонски емисии.". 

Член 2 
Во член 4 по зборовите: „можат да работат" се дода-

ваат зборовите: „на доделени фреквенции". 

Член 3 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 

„Член 4а 
Радиостаниците можат да работат во каналите чии 

централни фреквенции се целобројни производи од 25 
кНг. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
е потребно да се обезбеди додатна заштита во приемот на 
.саканите сигнали, радиостаниците можат да работат и во 
каналите чии централни фреквенции се поместени за 12,5 
кНг од централните фреквенции од став 1 на овој член.". 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
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Член 4 
Во член 6 став 2 зборот: „радиостаниците", се замену-

ва со зборовите: „постојаните, матичните и репетиторски-
те радиостаници". 

Член 5 
Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
„При дуплексниот начин на работа или симплексни-

от начин на работа со две фреквенции (преку репетитор-
ски радиостаници), во фреквенциските опсези меѓу: 69 и 78 
МНг, 78 и 87 МНг, 147 и 156 МНг, 156 и 165 МНг, 165 и 174 
МНг, 430 и 440 МНг, (430 до 432 МНг и 438 до 440 МНг), 
440 и 460 МНг, како и 460 и 470 МНг, растојанието помеѓу 
предавателната и приемната фреквенција на радиостани-
ците, како и положбата на предавателната фреквенција во 
однос на приемната фреквенција на матичните, репети-
торските и копнените подвижни радиостаници, мораат да 
бидат, првенствено, според условите дадени во табелата 
број 1: 

Табела бр. 1 

. Предавателна фреквенци-
РастоЈание ја в 0 о д н о с На приемната 
помеѓу пре- фреквенција 
давателната Фреквенциски 

опсези и приемната кај каЈ 
фреквенција матичните и копнените 
на радиоста- репетитор- подвижни 
ниците, во ските радио- радио-

МНг станици станици 

1 2 3 4 

Помеѓу 69 и 78 
МН2 
Помеѓу 78 и 87 
МН2 

4,5 

4,5 

Пониска 

Повисока 

Повисока 

Пониска 

Помеѓу 147 и 156 
МН2 
Помеѓу 156 и 165 
МН2 
Помеѓу 165 и 174 
МНг 

4,5 

4,5 

4,5 

Пониска 

Повисока 

Пониска 

Повисока 

Пониска 

Повисока 

Помеѓу 430 и 440 
МН2 
Помеѓу 440 и 460 
МНг 
Помеѓу 460 и 470 
МН2 

8 

10 

5 

Повисока 

Пониска 

Повисока 

Пониска 

Повисока 

Пониска" 

Член 6 
Член 9 се менува и гласи: 
„Радиостаниците можат во работата да ги користат 

емисиите од видот РЗЕЈК (со карактеристика на преакцен-
туација од 6 дВ по октава) или СЗЕЈ1Ч. 

По исклучок од одредбата од став 1 од овој член, за-
ради обезбедување тајност на радиотелефонските врски, 
може да се дозволи радиостаниците во работата да ги ко-
ристат и емисиите од видот РЗЕКЈЧ или СЗЕКМ. 

Симболите во ознаките на видовите емисии од ст. 1 и 
2 на овој член ги имаат следните значења: Р-фреквенциска 
модулација; С-фазна модулација; 3-еден канал кој 
содржи аналогна информација; Е-телефонија; Ј-звук од 
комерцијален квалитет; К-звук од комерцијален квалитет 
со користење на инверзија на фреквенции или поделба на 
опсези; >Ј-без мултиплексирање." 

Член 7 
Во член 70' зборовите: „видот на емисијата" се заме-

нуваат со зборовите: „видовите на емисиите". 

Член 8 
Во член 15 став 1 се менува и гласи: 
„Односот на заштитата за ист, поместен и соседен ка-

нал* кој обезбедува нормален квалитет на приемот на ра-

диостаниците, е еднаков на следните медиумски вреднос-
ти, и тоа: 

1) + 8 сЈВ - за растојание помеѓу централните фрек-
венции на саканиот и несаканиот сигнал од 0 кНг (ист ка-
нал); 

2) — 7 <ЗВ - за растојание помеѓу централните фрек-
венции на саканиот и несаканиот сигнал од 12,5 кНг (по-
местен канал); 

3) — 70 (ЈВ - за растојание помеѓу централните фрек-
венции на саканиот и несаканиот сигнал од 25 кНг (сосе-
ден канал)." 

Во став 2 зборовите: „односот на заштитата" се заме-
нуваат со зборовите: „односот на заштитата за ист ка-
нал". 

Член 9 
Во член 16 по зборовите: „селективно повикување" се 

додаваат зборовите: „или управување со автоматска бло-
када на радиоприемникот со употреба на континуелен 
тон". 

Член 10 
Во член 20 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Повеќеканалните радиоуреди со фреквенциски син-

тезатори мораат да бидат изработени така што да можат 
да се програмираат за работа на однапред определени 
фреквенции внатре во комутациониот опсег." 

Член 11 
По член 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 

„Член 20а 
Антенскиот приклучник на радиоуредот мора да би-

де од коаксијален тип 14, В КС, С или тКС. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ан-

тенскиот приклучок на радиоуредите што се користат во 
копнените подвижни радиостаници за работа на фреквен-
ции под 174 МНг, може да биде и од коаксијален тип 
1ЈНР.". 

Член 12 
Член 21 се менува и гласи: 
„Горната гранична фреквенција на аудиофреквенцис-

киот опсег на радиоуредите не смее да биде повисока од 
3.000 Нг." 

Член 13 
По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 

„Член 23а 
Димензиите (длабочината, широчината и височина-

та) на основниот радиоуред, како и масата на радиоуре-
дот мораат да се наведат во спецификацијата на електрич-
ните и механичките карактеристики.". 

Член 14 
Во член 25 став 1 точка 2 зборовите: „факторот на ис-

користување" се заменуваат со зборовите: „факторот на 
користење". 

Член 15 
Во член 31 став 1 се менува и гласи: 
„Грешката на фреквенцијата на радиопредавателот, 

на кој и да е канал, мора да биде во толеранциите дадени 
во табелата број 5.". 

Член 16 
Во член 36 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за 

радиопредавателите со излезна сила од 2,5 силата во 
соседниот канал не смее да биде поголема од 0,25 под 
условите определени во точ. 1 до 3 од став 1 на овој член.". 

Член 17 
Во член 37 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „кое и да е споредно 

зрачење" се заменуваат со зборовите: „која и да е според-
на компонента". 
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По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Напонот на која и да е споредна компонента на при-

клучокот за напојување на радиопредаватели од електрич-
ната мрежа, на која и да е дискретна фреквенција во под-
рачјето под 30 МНг, не смее да биде поголем од 1 тУ.". 

Член 18 
По член 38 се додава нов член 38а, кој гласи: 

„Член 38а 
Силата на напојување на радиопредавателите не смее 

да биде поголема од вредноста дадена во спецификацијата 
на електричните и механичките карактеристики на радио-
уредите. 

Вкупниот степен на искористување не смее да биде 
помал од: 

1) 25% - за радиопредаватели што се користат во коп-
нените подвижни радиостаници; 

2) вредноста дадена во спецификацијата на електрич-
ните и механичките карактеристики на радиоуредите де 
радиопредавателите што се користат во постојани, матич-
ни и репетиторски радиостаници. 

Испитување на радиопредавателите, заради проверка 
на усогласеноста со условите од ст. 1 и 2 на овој член, се 
врши на начинот утврден во југословенскиот стандард 
Ј1ЈЅ N.N6.323." 

Член 19 
Во член 39 ставот 3 се менува и гласи: 
„Номиналната влезна импеданса на радиопредавате-

лите со симетричен или несиметричен микрофонски при-
клучок, на фреквенција од 1000 Нг, не смее да биде помала 
од трикратната вредност на импедансата на припаѓачкиот 
микрофон.". 

Член 20 
Во член 43 став 1 во точка 1 зборовите: „на аудио-

фреквенцискиот опсег определен во член 21 од овој пра-
вилник", се заменуваат со зборовите: „од ЗОО до 3000 Нг". 

Член 21 
Во член 48 став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, 

која гласи: 
„4) слабеењето помеѓу излезот на предавателниот 

дел на радиоуредот и влезот на приемниот дел на радио-
уредот еднакво е на 30 сЈВ, при истовремено предавање и 
прием во дуплексна работа со две посебни антени.". 

Член 22 
Во член 54 став 1 по точка 5 се додава нова точка 6, 

која гласи: 
„6) слабеењето помеѓу излезот на предавателниот 

дел на радиоуредот и влезот на приемниот дел на радиоу-
редот е еднакво на 30 с1В, при истовремено предавање и 
прием во дуплексна работа со две посебни антени.". 

Член 23 
Во член 55 точка 4 зборовите: „1 МНг" се заменуваат 

со зборовите: „1% од номиналната приемна фреквенција". 

Член 24 
Во член 56 зборовите: „Силата на кое и да е споредно 

зрачење" се заменуваат со зборовите: „Силата на која и да 
е споредна компонента". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Напонот на која и да е споредна компонента на при-

клучокот за напојување ка ралиоприемникот од електрич-
на мрежа, на која и да е дискретна фреквенција во подрач-
јето под 30 МНг, не смее да биде поголем од 100 ЈЈ.У." 

Член 25 
Во член 59 став 1 во точка 1 зборовите: „определен во 

член 21 од овој правилник", се заменуваат со зборовите: 
„од ЗОО до 3000 Нг". 

Во став 2 од истиот член зборовите: „определен во 
член 21 од овој правилник", се заменуваат со зборовите: 
„од ЗОО до 3000 Нг". 

Член 26 
Во член 60 точка 3) бројот: „12" се заменува со бро-

јот: „16". 

Член 27 
По член 60 се додава нов член 60а, кој гласи: 

„Член 60а 
Номиналната импеданса на аудиофреквенциското из-

лезно оптоварување, при фреквенција од 1000 Нг, мора да 
има една од следните вредности: 

1) 4 Оћт, 8 Оћт или 16 Оћт - за радиоприемници со 
приклучок за звучник; 

2) 8 Оћт, 16 Оћт, ЗОО Оћт, 1000 Оћт или 2000 Оћт -
за радиоприемници со приклучок за слушалка; 

3) 600 Оћт - за радиоприемници со приклучок за си-
метричен вод." 

Член 28 
Член 74 се менува и гласи: 
„Секогаш кога е тоа можно, насочените антени мора-

ат да се користат во постојаните, матичните и репетитор-
ските радиостаници, особено заради намалување на ради-
опречките, односно заради намалување во најголема 
можна мера на зрачењата во непотребни правци и" прие-
мот од непотребни правци.". 

Член 29 
Во член 75 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Поларизацијата на антените во постојаните радиос-

таници, кои се користат за радиотелефонски врски помеѓу 
две постојани точки, треба првенствено да биде хоризон-
тална.". 

Член 30 
Во член 78 став 2 на крајот од реченицата наместо 

точка се става запирка и се додаваат зборовите: „ниту по-
мала од вредноста дадена во производителската специфи-
кација, односно во техничкото упатство на антената.". 

Член 31 
Во член 4 точка 3, во член 5 став 3 точка 2, во член 14 

ст. 1 и 2 табела бр. 2 и 3, во член 15 став 2, табела бр. 4, во 
член 31 став 1, табела бр. 5, во член 48 став 1, табела бр. 6, 
во член 63 став 1 точка 1), табела бр. 7, во член 79 точка 2) 
бројот: „440" се заменува со бројот: „430". 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4964 
23 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, е. р. 

928. 
Врз основа на член 44 ст. 1 и 3 од Законот за обезбеду-

вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАНЦИИ И 

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ 

Член 1 
Основната, здружената и интерната банка и органи-

зацијата на здружен труд - гарант дава гаранција од свое 
име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 
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23,24 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето поме-
ѓу корисниците на општествени средства (во понатамош-
ниот текст: Законот), за обезбедување на плаќањето на об-
врските по основ на прометот на стоки и вршење услуги -
на образецот Г-1, кој е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Во образецот Г-1, се внесуваат следните податоци: 
1) во рубриката „Гарант" - фирмата односно називот 

адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на оп-
штествени средства што ја дава гаранцијата; 

2) во рубриката „Должник" - фирмата, односно нази-
вот, адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на 
општествени средства за чии обврски се дава гаранцијата; 

3) во рубриката „Доверител" - фирмата односно на-
зивот, адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот 
на општествени средства на кого му се дава гаранцијата; 

4) износот на средствата на кој се дава гаранцијата 
испишан со број и со букви; 

5) износот на средствата на кој се дава гаранцијата 
распореден на одделни периоди во кои ќе се изврши пла-
ќањето на обврските во согласност со договорот меѓу 
должникот и доверителот; 

6) називот на договорот, бројот и датумот под кој е 
заведен кај должникот. 

Износот на средствата на кој се дава гаранција може 
да се распореди на одделни периоди во кои се врши обез-
бедување на плаќањето на еден од следните начини: 

1) со означување на износите што се однесуваат на 
одделни години; 

2) со означување на износите што се однесуваат на 
одделни квартали, во рамките на односните години; 

3) со означување на износите што се однесуваат на 
одделни месеци во рамките на односните години. 

Основната односно здружената банка-гарант дава га-
ранција од свое име и за своЈа сметка, во согласност со од-
редбите на чл. 23, 24 и 25 од Законот, за обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на извоз на стоки и услу-
ги - на образецот Г-1ѕ кој е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел. 

Во образецот Г-1ѕ се внесуваат податоци според од-
редбите на став 2 точ. 1 до 4 на овој член и според називот 
на колоните во тој образец, со тоа што како ден на из-
вршениот извоз се внесува денот кога е извршено извозно 
царинење, а како ден до кој мора да се изврши наплатата 
во девизи од купувачот во странство се внесува денот што 
е определен со договорот за извоз на производи и услуги а 
најдоцна денот определен со законот со кој е уредено де-
визното работење. 

Член 2 
Основната односно здружената банка-гарант дава га-

ранција од свое име и за своја сметка, во согласност со од-
редбите на чл. 23 и 26 од Законот, за обезбедување на плаќ-
ањето на обврските по основ на инвестиции, ако должни-
кот ја плаќа обврската од сопствени средства - на образе-
цот Г-2р кој е отпечатен кон овој правилник и претставу-
ва негов составен дел. 

Ако должникот ја плаќа обврската по основ на инвес-
тиции врз товар на средствата на одобрениот кредит, ос-
новната односно здружената банка-гарант дава гаранција 
од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите 
на чл. 23 и 26 од Законот за обезбедување на плаќањето на 
обврските по основ на инвестиции на образецот Г-2ј кој е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Во образецот Г-2р односно образецот Г-2ј се внесу-
ваат податоци според одредбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој 
правилник, како и податоци за супергарантот по односна-
та гаранција, со тоа што во образецот Г-2ј да се внесуваат 
и податоци за склучениот договор за кредит со банката. 

Член 3 
Основната односно здружената банка-гарант дава га-

ранција од свое име а за сметка и по овластување на дава-
телите на овластувањето за давање гаранција, во соглас-
ност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот, за обезбедува-
ње на плаќањето на обврските по основ на инвестиции -
на образецот Г-3 кој е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Во образецот Г-3 се внесуваат податоци според од-
редбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој правилник, како и пода-

тоци за корисниците на општествени средства што дале 
овластување за давање гаранција. 

Член 4 
Основната односно здружената банка-супергарант 

дава супергаранција од свое име и за своја сметка, во сог-
ласност со одредбите на чл. 23 и 27 од Законот, за обезбе-
дување на плаќањето на обврските по основ на инвести-
ции покриени со гаранција на банката гарант - на образе-
цот Г - 4 кој е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Во образецот Г - 4 се внесуваат податоци според од-
редбите на член 1 став 2 точ. 1 до 4 од овој правилник како 
и податоци за супергарантот. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства-давач на овлас-

тувањето за давање гаранција го дава овластувањето за 
давање гаранција за обезбедување на плаќањето на об-
врските' по основ на инвестиции, во согласност со одред-
бите на чл. 23 и 28 од Законот, на образецот Г-5 кој е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Во образецот Г-5 се внесуваат податоци според од-
редбите на член 1 став 2 точ. 1 до 4 и точка 6, како и пода-
тоци за корисникот на општествени средства што го дал 
овластувањето за давање гаранција. 

Член 6 
Гаранциите, супергаранциите и овластувањето за да-

вање гаранција дадени на обрасците Г-1, Г-1ѕ, Г-2р, Г-2ј, 
Г-3, Г-4 и Г-5 на кои отпечатениот текст е бришан или ме-
нуван, не се сметаат како инструменти за обезбедување на 
плаќањето во смисла на Законот. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство на Југо« 

славија, по потреба ќе ги приспособи техничките обрасци 
Г-1, Г-1ѕ, Г-2р, Г-2ј, Г-3, Г-4 и Г-5 кон потребите на 
платниот промет. 

Член 8 
Правилникот за обрасците за гаранции, супергаран-

ции и овластување за давање гаранција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/78,33/78 и 4/85) престанува да важи на 31 де-
кември 1986 година. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 1-12300/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

Образец Г-1 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

На барање од должникот, а заради обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на промет на стоки и 
вршење на услуги, гарантот од свое име и за своја сметка, 
во согласност со одредбите на чл. 23, 24 и 25 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства, дава 
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Г А Р А Н Ц И Ј А 
на вкупно динари 
(со букви: 
динари) од што во одделни периоди се обезбедува плаќа-
ње, и тоа: 

Период Период 

година, 
квартал, месец 

Износ Износ година, 
квартал, месец 

Оваа гаранција се дава за обврските на должникот 
што ќе настанат по основ на договорот за . 
бр. од 19 година, што 
должникот го склучил со доверителот. 

Гарантот се обврзува дека безусловно на доверителот 
ќе му изврши плаќање наместо должникот, ако должникот 
не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на гаран-
тот да изврши плаќање наместо должникот не може во од-
делни периоди да изнесува повеќе од износот означен во 
оваа гаранција за односниот период, зголемен за износот 
на неискористениот дел на гаранцијата од претходните 
периоди. 

Гарантот ја овластува Службата на општественото 
книговодство да изврши наплата по оваа гаранција од си-
те негови расположиви парични средства, освен од сред-
ствата што по важечките прописи не можат да бидат пред-
мет на извршување, а во корист на жиро-сметката на дове-
рителот означена во оваа гаранција. 

Службата на општественото книговодство за износот 
на извршената наплата по основ на оваа гаранција ќе из-
даде налог врз товар на жиро-сметката на гарантот по ре-
доследот на евидентирањето (член 29 став 2 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства). 

Гаранцијата е издадена во идентични 
примероци. 

Гаранција број 

(место и датум) 
М.П. (потписи на овластените ли-

ца) 

Образец Г-1и 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

На барање од должникот, а заради обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на извоз на стоки и услу-
ги, гарантот од свое име и за своја сметка, во согласност 
со чл. 23 до 25 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, дава 

Г А Р А Н Ц И Ј А 
на вкупно 
(со букви: 
износ на динарската противвредност на девизите во валу-
та во износ 

.динари 
- динари) како 

Ден кога е извршен 
извозот 

Ден кога мора да се изврши 
наплатата во девизи од 

купувачот во странство 

Оваа гаранција се дава за обврските по основ на из-
вршениот извоз преку извозникот, во согласност со одред-
бите на член 6 ст. 2 и 3 од Закаонот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства. 

Гарантот се обврзува дека плаќањето по оваа гаран-
ција безусловно ќе го изврши ако извозникот не го распо-
реди износот на девизите за кои се дава гаранција во рок 
од 15 дена од денот на истекот на рокот определен за на-
плата на побарувањето во девизи од странскиот купувач. 

Гарантот Ја овластува Службата на општественото 
книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција 
од сите негови расположиви парични средства, освен од 
средствата што по важечките прописи не можат да бидат 
предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на 
доверителот означена во оваа гаранција. 

Службата на општественото книговодство го из-
вршува налогот за извршување на обврските по оваа га-
ранција на начинот од член 34 став 5 и на член 35 став 5 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисници-
те на општествени средства. 

Гаранцијата е издадена во идентични 
примероци. 

Гаранција број 

(место и датум) 
М. П. (потпис на овластеното ли-

це) 

Образец Г-2с 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

На барање од должникот, а заради обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на инвестиции, гарантот 
од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите 
на чл. 23 и 26 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, дава 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

на вкупно. 
ви 
дел ни периоди се обезбедува плаќање и тоа: 

. динари (со бук-
, динари) од што во од-

Период Период 

година, квар-
тал, месец 

Износ година, квар-
тал, месец 

Износ 

Оваа гаранција се дава за плаќање што се врши од 
сопствените средства на должникот за обврските што на-
стануваат по основ на договор за бр 
од 19 година, што должникот го склу-
чил со доверителот. 

Гарантот се обврзува дека безусловно на доверителот 
ќе му изврши плаќање наместо должникот, ако должникот 
не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на гаран-
тот да го изврши плаќањето наместо должникот не може 
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во одделни периоди да изнесува повеќе од износот озна-
чен во оваа гаранција за односниот период, зголемен за 
износот на неискористениот дел на гаранцијата од прет-
ходните периоди. 

Гарантот ја овластува Службата на општественото 
книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција 
од сите негови расположиви парични средства, освен од 
средствата што по важечките прописи не можат да бидат 
предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на 
доверителот означен во оваа гаранција. 

Службата на општественото книговодство за износот 
на извршената наплата по основ на оваа гаранција ќе из-
даде налог врз товар на жиро-сметката на должникот и ќе 
го изврши во корист на жиро-сметката на гарантот по ре-
доследот на евидентирањето (член 29 став 2 од Законот за 
обезбедување на плаќњето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства). 

Гаранцијата е издадена во идентични 
примероци. 

Гаранција број 
М. П. (потпис на овластените ли-

ц е т о и датум) ца) 

По оваа гаранција се дадени супергаранции на след-
ните банки и тоа: 

Назив на банката супер Број на Износ на супер 
гарант-седиште жиро гаранцијата 

сметката 

Гарантот се обврзува дека безусловно на доверителот 
ќе му изврши плаќање наместо должникот, ако должникот 
не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на гаран-
тот да го изврши плаќањето наместо должникот не може 
во одделни периоди да изнесува повеќе од износот озна-
чен во оваа гаранција за односниот период, зголемен за 
износот на неискористениот дел на гаранцијата од прет-
ходните периоди. 

Гарантот ја овластува Службата на општественото 
книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција 
од сите негови расположиви парични средства, освен од 
средствата што по важечките прописи не можат да бидат 
предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на 
доверителот означен во оваа гаранција. 

Гаранцијата е издадена во идентични 
примероци. 

Гаранција број _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
М. П. (потпис на овластените ли-

(место и датум) ца) 

По оваа гаранција се дадени супергаранции на след-
ните банки и тоа: 

Назив на банката супер га- Број на Износ на супер 
рант-седиште жиро- гаранцијата 

сметката 

Образец Г-2к 

Гарант: 

Должник: 

Образец Р-3 

Овластување за давање гаранција дале: 

Корисник на Број на 
општествени жиро-смет- Износ на овлас-
средства Седиште ката тувањето 

Доверител: 

На барање од должникот, а заради обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на инвестиции, гарантот 
од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите 
на чл, 23 и 26 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, дава 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

на вкупно. 
ви 
дел ни периоди се обезбедува плаќање и тоа: 

Период Период 

година, квар-
тал, месец 

Износ година, квар-
тал, месец 

Износ 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

. динари (со бук-
. динари) од што во од- на барање од должникот, а заради обезбедување на 

плаќањето по основ на инвестиции, гарантот од свое име 
за сметка и по овластување од давачите на овластување за 
давање на оваа гаранција, во согласност со одредбите на 
чл. 23 и 28 од Законот за обезбедување на плаќањето поме-
ѓу корисниците на општествени средства, дава 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

на вкупно -
ви 
дел ни периоди се обезбедува плаќање и тоа: 

. динари (со бук-
, динари) од што во од-

Оваа гаранција се дава за плаќање што се врши од 
средствата обезбедени со кредит на банката гаран по дого-
ворот бр од 19 година за 
обврските на должникот што настануваат по основ на до-
говорот за бр од 
19 година, што должникот го склучил со доверите-
лот. 

Период Период 

Износ година, 
квартал, месец 

Износ Износ година, 
квартал, месец 

Износ 
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Оваа гаранција се дава за обврските на должникот 
што ќе настанат по основа на договорот за 
бр 
од 19 година, што должникот го склу-
чил со доверителот. 

Давачите на овластување за давање на оваа гаранција 
се обврзуваат дека безусловно на доверителот ќе му из-
вршат плаќање наместо должникот, ако должникот не го 
стори тоа во договорениот рок. Обврската на давачите на 
овластување за давање гаранција да го извршат плаќање-
то наместо должникот, не може во одделни периоди да из-
несува повеќе од износот означен во оваа гаранција за од-
носниот период, зголемен за износот на неискористениот 
дел на гаранцијата од претходниве периоди. 

Давателите на овластување за давање на оваа гаран-
ција, Ја овластуваат Службата на општественото книго-
водство да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите 
нивни расположиви парични средства, освен од средства-
та што по важечките прописи не можат да бидат предмет 
на извршување, а во корист на жиро-сметката на довери-
телот означен во оваа гаранција. 

Ако Службата на општественото книговодство не 
може да ја изврши гаранцијата, гарантот ја овластува 
Службата на општественото книговодство да ја изврши 
наплатата по оваа гаранција од сите негови расположиви 
парични средства, освен од средствата што по важечките 
прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во 
корист на жиро-сметката на доверителот означен во оваа 
гаранција. 

Службата на општественото книговодство за износот 
на извршената наплата по основ на оваа гаранција ќе из-
даде налог врз товар на жиро-сметката на должникот и ќе 
го изврши во корист на жиро-сметката на давачите на ов-
ластувањето за давање на оваа гаранција, односно во ко-
рист на жиро-сметката на гарантот по редоследот на еви-
дентирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбедување 
на плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства). 

Овластувањата на корисниците на општествени сред-
ства врз основа на кои е дадена оваа гаранција се нејзин 
составен дел. 

Оваа гаранција е издадена во идентич-
ни примероци 

Гаранција број 
М. П. (потпис на овластеното ли-

(место и датум) це) 

Образец Г-4 

Супергарант: 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

На барање од гарантот, а по основ на неговата гаран-
ција број од : 19 година, 
на динари. , дадена за обезбедување плаќање 

Супергарантот се обврзува дека безусловно на дове-
рителот ќе му изврши плаќање наместо гарантот, ако га-
рантот не ги изврши своите обврски по дадената гаранци-
ја. 

Супергарантот ја овластува Службата на општестве-
ното книговодство да ја изврши наплатата по оваа супер-
гаранција од сите негови расположиви парични средства, 
освен од средствата што по важечките прописи не можат 
да бидат предмет на извршување, а во корист на жиро-
-сметката на доверителот означена во оваа супергаранци-
ја. 

Оваа супергаранција е издадена во 
идентични примероци. 

Супергаранција 
број 

(место и датум) 

М. П. 
(потписи на овластените 

лица) 

Образец Г-5 

Давач на овластување за давање гаранција: 

Гарант: 

Должник: 

Доверител: 

На барање од должникот, по претходна согласност 
на гарантот, заради обезбедување на плаќањето по основа 
на инвестиции, давачот на овластување за давање гаран-
ција, во согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства, дава 

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 

на вкупно. 
ви: динари). 

. динари (со бук-

на инвестиции, супергарантот од свое име и за своЈа смет-
ка, во согласност со одредбите на чл. 23 и 27 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства, дава 

Давачот на овластување за давање гаранција неотпо-
викливо го овластува гарантот да му даде на доверителот 
гаранција за обврските на должникот по договорот 
за број од 19 
година, што е склучен помеѓу должникот и доверителот 
до износот од ова овластување. 

Давачот на овластување за давање гаранција се об-
врзува дека безусловно на доверителот ќе му изврши пла-
ќање наместо должникот, до износот од ова овластување 
ако должникот не го стори тоа во договорениот рок. 

Давачот на овластување за давање гаранција ја ов-
ластува Службата на општественото книговодство да ја 
изврши наплатата до износот од ова овластување по га-
ранцијата дадена врз основа на ова овластување од сите 
негови расположиви парични средства, освен од средства-
та што според важечките прописи не можат да бидат пред-
мет на извршување, а во корист на доверителот. 

Ова овластување за давање гаранција е издадено 
во идентични примероци. 

С У П Е Р Г А Р А Н Ц И Ј А 

на вкупно. 
динари. . (со букви _ 
динари) со динамика на обезбедувањето на плаќањето на-
ведена во гаранцијата. 

Овластување за 
давање гаранција број. 

(место и датум) м . П. (потпис на овластените 
лица) 
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929. 
Врз основа на член 44 став 4 точка 4 од Законот за * 

обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општес-
твени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО 
КОЈ ИНТЕРНАТА БАНКА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖЕ ДА ДАВА ГАРАНЦИИ 

Член 1 
Интерната банка може да му дава гаранции на друг 

корисник на општествени средства, освен гаранција по ос-
нов на инвестиции, најмногу до износот на краткорочниот 
кредитен потенцијал на таа банка. 

Краткорочниот кредитен потенцијал на интерната 
банка го сочинува износот на средствата на краткорочни-
те пласмани искажани во книговодството на контата од 
групата конта 13, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, освен на 
контата 460, 47 и 49 и контата 360, 362 и 363. 

Член 2 
Краткорочниот кредитен потенција интерната банка 

го утврдува врз основа на податоците искажани во книго-
водството според состојбата на денот на составувањето на 
периодичната пресметка односно на завршната сметка, 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за 
поднесување на периодичната пресметка односно на за-
вршната сметка до Службата на општественото книговод-
ство. 

Член 3 
Краткорочниот кредитен потенцијал на интерната 

банка, утврден според одредбите на чл. 1 и 2 од ОВОЈ пра-
вилник, се искажува на образецот ККП - Краткорочен 
кредитен потенцијал за периодот од до 
19 година, кој е пропишан со Одлуката за утврдување 
на краткорочниот кредитен потенцијал до КОЈ основната 
односно здружената банка може да авалира меници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/86). 

Интерната банка го доставува образецот ККП со 
податоците за утврдување на краткорочниот кредитен по-
тенцијал до надлежната Служба на општественото книго-
водство во рокот од член 2 на овој правилник. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд може да му дава га-

ранција на друг корисник на општествени средства, освен 
гаранција по основ на инвестиции, најмногу до износот на 
трајните обртни средства утврдени по завршната сметка 
за претходната година, под услов во последните шест ме-
сеци да немала евидентирани неизвршени обврски кај 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Под трајни обртни средства во смисла на член 4 од 

овој правилник се подразбира износот на трајни и долго-
рочни извори на средства кој се користи за трајни обртни 
средства, утврден под редниот број 39 од Образецот ПОС 
- Пресметка наобртните средства и на изворите на обртни« 
средства, што %е пропишан со Правилникот на начинот на 
составување пресметка Ла обртните средства и на извори-
те на обртни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/84, 37/84, 37/35 и 54/85). 

Член 6 
За искористениот краткорочен кредитен потенцијал 

интерната банка односно организацијата на здружен труд 
води евиденција во своето книговодство тако што ги ис-
кажува податоците за износот на дадените гаранции, за 
износот на извршените обврски покриени со гаранција 
што втасуваат за плаќање во периодот за кој е утврден 
краткорочниот кредитен потенцијал и за износите на тие 
обврски што втасуваат за плаќање по тој период. 

Состојбата на искористениот краткорочен кредитен 
потенцијал за давање гаранции за обврските по основ на 

прометот на стоки и услуги интерната банка односно ор-
ганизацијата на здружен труд ја искажува по бруто прин-
ципот на соодветните конта од групата конта 99 - Вонби-
лансна евиденција. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства за чија обврска 

е дадена гаранција го известува гарантот за износите на 
извршените обврски во изминатиот месец кои се предмет 
на гаранцијата, во рок од осум дена по истекот на месе-
цот, освен ако обврската ја извршил гарантот по основ на 
гаранција. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-12302/1 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

930. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за обезбеду-

вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ 

СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ 
КРЕДИТИ 

Член 1 
Под слободни средства од кои корисникот на оп-

штествени средства може да одобри кредит за испорака на 
стоки, за вршење услуги и за изведување инвестициони и 
други работи (во натамошниот текст: стоковни кредити), 
се подразбираат: 

1) расположливите средства од трајни и долгорочни 
извори, што корисникот на општествени средства нема да 
ги користи за инвестиции во основни средства; 

2) расположливите средства од определени кратко-
рочни извори; 

3) расположливите средства од кредити добиени од 
други корисници на општествени средства со намена за 
одобрување на стоковни кредити, под услов рокот на вра-
ќањето на тие средства да биде подолг од рокот на кој се 
одобрува стоковниот кредит. 

Член 2 
Расположливите средства од трајни и долгорочни из-

вори се неангажирани средства од тие извори зголемени 
за износот на амортизацијата по претсметката за текуш-
тата година и за износот на долгорочните пласмани што 
втасуваат за наплата во текуштата година, а намалени за 
износот на обврските што се плаќаат од средствата за ин-
вестиции - за периодот за кој се утврдуваат расположли-
вите средства за одобрување на стоковни кредити. 

Корисникот на општествени средства ги утврдува 
слободните средства од став 1 на ОВОЈ член, на образецот и 
на начинот пропишан за утврдување на средствата што 
можат, во согласност со Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени средства, да 
се користат за инвестиции односно за обезбедување на 
плаќањето на инвестициите. 

Расположливите средства од определени краткороч-
ни извори се утврдуваат врз основа на податоците ис-
кажани на реден број 61 на образецот ОБС-Пресметка на 
обртните средства и на изворите на обртните средства, 
што се пропишани со Правилникот за начинот на составу-
вање пресметка на обртните средства и на изворите на см-
ртните средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84, 
37/84, 37/85 и 54/85). 

* 
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Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи износот утврден на начинот од став 3 на овој член да се 
зголеми за износот на одобрените стоковни кредити што 
втасуваат за наплата во периодот за кој се донесува одлу-
ка за одобрување на стоковни кредити од тие извори. 

Член 3 
Износот на расположливите средства од член 1 точ.! 

и 2 на овој правилник за одобрување на стоковни кредити 
корисникот на општествени средства го утврдува со сос-
тојба на последниот ден на пресметковниот период пред 
почетокот на одобрувањето на стоковните кредити. 

Износот на расположливите средства од кредитите за 
одобрување на стоковни кредити, корисникот на општес-
твени средства го утврдува врз основа на договорот за 
кредит и состојбата на стоковните кредити што го одоб-
рил од тие извори искажан во книговодството. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства утврдува дали 

долгорочните пласмани по одобрените стоковни кредити 
се покриени со средства од трајни и долгорочни извори 
односно дали краткорочните пласмани по одобрените сто-
ковни кредити се покриени со средства од краткорочни из-
вори на начинот пропишан со Правилникот за начинот на 
составување пресметка на обртни средства и на извори на 
обртни средства за периодите и во роковите пропишани 
со сојузен закон со кој се уредува утврдувањето и распоре-
дувањето на вкупниот приход и доходот. 

Ако стоковните кредити одобрени од средствата 
обезбедени од кредитите за тие намени, покриеноста на 
пласманите по тие стоковни кредити се утврдува со споре-
дување на износот на тие пласмани и износот на средства-
та примени од кредитите за тие намени за периодите и во 
роковите од став 1 на овој член. Како средства примени од 
кредити се подразбираат и износите на средствата приме-
ни по тој основ во рок од 15 дена од денот на истекот на 
пресметковниот период. 

Член 5 
Како доказ дека располага со слободни средства за 

одобрување на стоковни кредити од член 1 точка 1 на овој 
правилник, корисникот на општествени средства и подне-
сува на надлежната Служба на општественото книговод* 
ство образец СИ-ОЗТ, што е пропишан со Правилникот 
за начинот на утврдување на средствата што можат да се 
користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/84 и 30/86), пополнет врз основа на податоците од за-
вршната сметка за претходната година односно од почет-
ниот баланс - во случај на статусни промени на корисни-
кот односно врз основа на податоците од последната пе-
риодична пресметка. 

Како доказ дека располага со слободни средства за 
одобрување на стоковни кредити од член 1 точка 3 на овој 
правилник, корисникот на општествени средства и подне-
сува на надлежната Служба на општественото книговод-
ство договор за кредит. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на утврдува-
ње на слободните средства за одобрување на стоковни 
кредити („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/76 и 34/78). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-12301 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

931. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 3 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80) во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕН-
ЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУ-
ВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ 
КОИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И 

ОПРЕМАТА НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и ос-

ното оптоварување на возилата и за основните услови кои 
мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата 
во сообраќај на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/82,4/85 и 65/85) во член 103 во став 2 по точка 4 се до-
дава нова точка 5, која гласи: 

„5) По 1 јануари 1991 година. 
а) одредбата на член 64 став 5 - во однос на возилата 

чијашто работна зафатнина на моторот е до 750 сшЈ." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4954 
26 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, е. р. 

932. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80) во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Правилникот за регистрација на моторни и при-

клучни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, 32/83 и 
26/85), Списокот на ознаките на -регистарските подрачја, 
кој е составен дел на тој правилник, се менува и гласи: 

„СПИСКОК НА ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

1. Аранѓеловац АЛ 
2. Бања Лука В1, 
3. Бар ВК 
4. Бели Манастир ВМ 
5. Белград ВО 
6. Бихаќ В1 
7. Биело Поле ВР 
8. Биелина ВМ 
9. Битола ВТ 

10. Бјеловар ВЈ 

11. Бор 
12. Брчко 
13. Будва 
14. Бугојно 
15. Целје 
16. Цетиње 
17. Чачак 
18. Чаковец 
19. Чаплина 
20. Дарувар 

ВО 
ВС 
ВО 
в и 
СЕ 
СТ 
СА 
е к 
СР 
ОА 
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„СПИСКОК НА ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

21. Делнице ВЕ 

22. Добој ВО 

23. Дубровник о и 
24. Раковица ОЈ 
25. Гнилане С1. 
26. Горњи 

Милановац с м 
27. Горажде с г 
28. Горица с о 
29. Госпиќ СЅ 
30. Гостивар СУ 
31. Херцег Нови НИ 
32. Иванград ЈО 
33. Јајце ЈС 
34. Карловац КА 
35. Кикинда К1 
36. Коњиц ККЈ 
37. Копер КР 
38. Копривница КЅ 
39. Котор к о 
40. Крагуевац к с 
41. Крал ево КУ 
42. Крањ к к 
43. Крапина КИ 
44. Крижевци к г 
45. Крушевац к б 
46. Куманово к и 
47. Кутина КТ 
48. Лесковац 1,Е 
49. Ливно и 

50. Лозница ш 
51. Љубљана и 
52. Макарска МА 
53. Марибор МВ 
54. Модрича м о 
55. Мостар м о 
56. Мурска Собота МЅ 
57. Нашице КА 
58. Никшиќ 1ЅГК 
59. Ниш N1 
60. Нова Градишка N 0 
61. Нови Пазар КР 
62. Нови Сад к ѕ 
63. Ново Место к м 
64. Огулин о с 
65. Охирд ОН 
66. Осиек ОЅ 
67. Панчево РА 
68. Пеќ РЕ 
69. Пирот Р1 
70. Плевља РУ 
71. Пожаревац РО 
72. Прибој РВ 
73. Прилеп РР 

74. Приедор 
75. Приштина 
76. Призрен 
77. Прокупље 
78. Пула 

79. Риека 
80. Рума 

РО 
РК 
Р2 
РК 
р и 

К1 
к и 

81. Сараево ЅА 
82. Сисак Ѕ1 
83. Скопје ЅК 
84. Славонски Брод ЅВ 
85. Славонска Пожега ЅР 
86. Смедерево 
87. Соколац 
88. Сомбор 
89. Сплит 
90. Сремска 

Митровица 
91. Струмица 
92. Суботица 
93. Светозарево 

94. Шабац 
95. Шибеник 
96. Штип 

ЅО 
ЅС 
ЅО 
ЅТ 

ЅМ 
ЅК 
ѕ и 
ЅУ 

ЅА 
Ѕ1 
бт 

97. Тетово ТЕ 
98. Титоград ТС 
99. Титов Дрвар ТО 

100. Титова Кореница ТК 
101. Титова 

Митровица ТМ 
102. Титово Ужице т и 
103. Титов Велес ТУ 
104. Травник ТК 
105. Требиње ТВ 
106. Трстеник ТЅ 
107. Тузла Т2 

108. Улцин 
109. Урошевац и к 

110. Валево УА 
111. Вараждин У2 
112. Винковци УК 
113. Вировитица УТ 
114. Високо У1 
115. Врање УК 
116. Вршац Уб 
117. Вуковар у и 

118. Задар ги 
119. Загреб гс 
120. Заечар 1А 
121. Зеница 2Е 
122. Зрењанин гк 
123. Зворник 2У." 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4085 
26 март 1986 година 
Белград 

933 
.Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИОТ 
ЗНАК ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА СО КОИ УП-
РАВУВА ЛИЦЕ НА КОЕ МУ СЕ ОШТЕТЕНИ ЕКСТРЕ-
МИТЕТИТЕ БИТНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО 

Член 1 
Во Правилникот за посебниот знак за означување на 

возилата со кои управува лице на кое му се оштетени ек-
стремитетите битни за управување со возило („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/83), во член 3 став 1 се менува и гла-
си: 

„Знакот се изработува од соодветен леплив матери-
јал во форма на етикета која може да биде обложена со 
рефлектирачка материја во соодветни бои." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7140 
1 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ е. р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, е. р. 

934. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 
15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈ-
НИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за издавање благајнички записи на 

Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 63/79, 58/80, 72/81, 1/83 и 10/83), точка 
4 се менува и гласи: 

„4. Благајничките записи, во смисла на оваа одлука, 
гласат на име и се издаваат во апоени од 1,000.000, 
10,000.000, 50,000.000, 100,000.000, 200,000.000 и 500,000.000 
динари.". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од Јзе* 
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 155 
14 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

< к 
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935. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 
15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈ-

НИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање благајнички записи на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 32/85 и 19/86), во точка 3 зборо-
вите: „до 31 декември 1986 година" се заменуваат со збо-
ровите: „до 31 декември 1987 година". 

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

О. бр. 156 
14 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић* с.р. 

936. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАНЕН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКАТА ГРАНИ-

ЦА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ 
СТАР ДОЈРАН 

1. За преминување на југословенско-грчакта државна 
граница се определува постојанен граничен премин за ме-
ѓународен друмски сообраќај Стар Дојран. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од деонот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 471 
26 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

937. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И 
ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА 
ЖИВОТНИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА 

СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ 
1. Пратки на животни, производи, суровини и отпадо-

ци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, 

оплодени јајни ќелии за оплодување на животни и други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест на 
животни, можат да се извезуваат, увезуваат и транизтират 
само преку граничните премини во следните места, и тоа: 

1) со превозни средства на железничкиот сообраќај: 
Бели Манистир, Битола, Димитровград, Гевгелија, Јесени-
це, Коториба (Муракерестру и Ѓекењеш), Марибор, Нова 
Горица, Сежана, Суботица, Тузи и Вршац; 

2) со превозни средства на друмскиот сообраќај: Бо-
городица, Божај, Ќафасан, Фернетичи, Горичан, Градина, 
Хоргош, Кнежево, Мецетлија, Коренско седло, Шентиљ, 
Шкофије, Батин и Вртојба; 

3) со превозни средства на поморскиот сообраќаај: 
Бар, Дубровник, Карделево, Копер, Раша (Бршица), Ри-
ска, Сплит, Шибеник и Задар; 

4) со превозни средства на возудушниот сообраќај: 
Белград, Љубљана, Марибор, Охрид, Осиек, Риека, Сплит, 
Титоград и Загреб; 

5) со превозни средства на речниот сообраќај: Бездан 
(Мохач) и Велико Градиште. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на гранич-
ните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и тран-
зитираат пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување и други предмети со кои може да се 
пренесе заразна болест на животни („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 76/82). 

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

Бр. 6-7633/1 
27 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

938. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83 и 16/86), генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕД-
НООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Во Упатството за формата, содржината и употре-

бата на еднообразни обрасци за вршење работи на плат-
ниот промет во земјата преку Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84,67/84 и 
42/85), во точка 47 во одредбата под 12 зборовите: „датум 
на настанување на должничко-доверителскиот однос" се 
заменуваат со зборовите: „датум на плаќање". 

2. Во точка 50 во одредбата под 15 на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и се додава нова одредба, 
која гласи: „16) датум на настанување на должничко-дове-
рителскиот однос;". 

3. Во точка 57 став 2 зборовите: „му ја доставува на 
примачот на средствата" се заменуваат со зборовите: „му 
ја доставува на корисникот на општествените средства чи-
јашто сметка е задолжена". 

4. Во точка 59 во одредбата под 9 став 4 зборовите: 
„број на документот" се заменуваат со зборовите: „број на 
документите". 

5. Во Прилог бр. 1 во табелата по зборовите: „65 При-
јава на исплати" се додава текстот, кој гласи: 

„70 Наплата по извршни решенија и одлуки 
72 Уплата за солидарни и хуманитарни цели 
74 Уплата на придонес за енергетика 
76 Распоред на средствата за збирни и проодни смет-

ки 
77 Пренос на средства во депозит". 
Зборовите: „79 Други преноси" се бришат. 

4 > 
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Зборовите: „80 Плаќање по основ на депозит" се за-
менуваат со текстот: 

„78 Плаќање од депозит 
81 Преднос на средства за плаќање по овластување и 

за сметка на корисникот на општествени средства 
82 Плаќање по овластување и за сметка на корисни-

кот на општествени средства 
83 Плаќање на провизија 
85 Пренос на средствата на работната заедница, на 

деловната заедница на банката или на банката од деловна-
та единица 

87 Пренос на средства по сметките на граѓани." 
Во објаснението за запишување на броевите на озна-

ките за поврзување во налозите за плаќање, во одредбата 
под 3 по зборот: „чекови" точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „освен чековите на теку штите 
сметки на граѓаните,". 

Во одредбата под 6 по зборовите: „дневен пазар" точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ка-
ко и при пресметката на пазарот по основ на примените 
чекови од текуштите сметки на граѓаните". 

Во одредбата под 7, првата алинеја, зборовите: „и 
враќање" се бришат, а по втората алинеја се додава нова 
алинеја, која гласи: 

„- пренос на средства во фондовите на банката". 
Во одредбата под 8, првата алинеја, по зборот: „цари-

ни" се додаваат запирка и зборот: „членарини". 
Во одредбата под 12, по зборот: „забрани" се додава-

ат и зборовите: „отплатата на кредити, членарини". 
Во одредбата под 14, алинеја прва, втора и трета се 

менуваат и гласат: 
„- за пренос на средства од сметката на авалистот на 

сметката на трансантот; 
- за пренос на средства од сметката на трансантот на 

сметката на авалистот (регресирање на авалистот)." 
Во одредбата под 18 запирката и зборовите: „освен 

кога каматата и провизијата се плаќаат со посебен налог" 
се заменуваат со зборовите: „на корисникот на општестве-
ни средства". 

По одредбата под 20 се додаваат нови одредби, кои 
гласат: 

„21) Ознака за поврзување 70 - Наплата по извршни 
решенија и одлуки, се користи при наплата од сметката на 
корисникот на општествени средства по основ на извршни 
судски одлуки односно на извршни решенија и извршни 
налози на органите и организациите овластени со закон за 
донесување на тие одлуки, решенија и налози. 

22) Ознака за поврзување 72 - Уплата за солидарни и 
хуманитарни цели, се користи при пренос на средствата 
по основ на разна солидарна помош или хуманитарни да-
вања. 

23) Ознака за поврзување 74 - Уплата на придонес за 
енергетика, се користи при пренос на средствата за придо-
нес и на други издавања за енергетика. 

24) Ознака за поврзување 76 - Распоред на средствата 
од збирни и проодни сметки, се користи при распоред на 
средствата од збирни и проодни сметки. 

25) Ознака за поврзување 77 - Пренос на средства во 
депозит, се користи при пренос на средствата во депозит 
на сметката на банката или на сметката на некој друг ко-
рисник на општествени средства." 

Досегашните одредби под 21 и 22 кои стануваат од-
редби под 26 и 27 се менуваат и гласат: 

„26) Ознака за поврзување 78 - Плаќање од депозит, 
се користи за плаќање од депозит од сметките на банките 
и на други корисници на кои се водат тие средства. 

27) Ознака за поврзување 81 - Пренос на средства за 
плаќање по овластување и за сметка на корисникот на оп-
штествени средства, се користи при пренос на средства на 
сметката на која се водат средствата со кои се плаќа по ов-
ластување или средствата со кои се плаќа за сметка на ко-
рисникот на општествени средства." 

По одредбата под 27 се додаваат нови одредби, кои 
гласат: 

„28) Ознака за поврзување 82 - Плаќање по овласту-
вање и за сметка на корисникот на општествени средства, 
се користи за плаќање од сметките на кои се водат сред-
ствата за плаќање по овластување и за сметка на корисни-
кот на општествени средства. 

29) Ознака за поврзување 83 - Плаќање на провизија, 
се користи при плаќање на банкарска провизија, трошоци 
за извршување на работи на платниот промет и слично. 

30) Ознака за поврзување 85 - Пренос на средства на 
работната заедница, на деловната единица на банката или 
на банката од деловната единица, се користи при пренос 
на средствата на работните заедници, при пренос на сред-
ствата на деловните единици на банките, како и при пре-
нос на средствата на банките од страна на нивните делов-
ни единици. 

31) Ознака за поврзување 87 - Пренос на средства по 
сметките на граѓаните, се користи при пренос на средства-
та од жиро-сметките на граѓаните на текушта сметка на 
граѓаните или на штедна книшка." 

Досегашната одредба под 23 станува одредба под 32. 
6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

30 бр. 1/71 
17 ноември 1986 година 
Белград 

Генерален директор 
на Службата на 
општественото 
книговодство, 

Димитрие Тасиќ, е. р. 

939. 
Тргнувајќи од заедничкиот интерес за уедначување 

на мерилата за распределба на средствата за лични дохо-
ди на работниците, а врз основа на член 25 од Општестве-
ниот договор за заедничките основи и мерила за стекнува-
ње и распоредување на доходот, за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за формирање и користење на 
средствата за заедничка потрошувачка на работниците во 
работните заедници на сојузните органи и на сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/80 и 37/84), 
работните заедници на сојузните органи и на сојузните ор-
ганизации, на стручните и на други служби на сојузните 
органи, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ЗАДА-
МИТЕ И РАБОТИТЕ НА ПРЕПИСИ, СТЕНОГРАФИРА-
ЊЕ, И ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ, ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СМЕТАЧ, СРАМНУВА-
ЊЕ ОДНОСНО КОРЕКТУРА НА ТЕКСТОВИ И ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТИЈАТА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат един-

ствените нормативи за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците што во работните 
заедници на сојузните органи на управата, на сојузните 
организации, на стручните и други служби на сојузните 
органи (во натамошниот текст: работната заедница) рабо-
тат на задачите и работите на преписи, стенографирање и 
, преведување на текстови, подготвување на материјали за 
сметач, срамнување односно коректура на текстови и 
одржување на чистотијата во просториите на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации. 

Член 2 
Норматив за потрошокот на работното време по еди-

ница на мера за работите од член 1 на оваа самоуправна 
спогодба е просечното потребно работно време утврдено 
за вршење на сите операции потребни во целост да се дава 
услугата дефинирана со таа единица на мера. 

Нормативот за потрошокот на времето по единица 
на мера според оваа самоуправна спогодба се искажува во 
норма-минути. 

Единицата на мера ја сочинува работна операција 
или збир на работни операции, задачи и работи со кои, со 
помош на средствата на трудот врз предметите за работа, 
се заокружува производот - услугата што работникот ја 
дава и која претставува единица на неговиот ефект. 
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Единици на мера според оваа самоуправна спогодба 
се норма-страните, редактираните страни, преведените 
страни и уредничките страни од 30 реда на стандарден 
формат А-4 и 1.860 буквени места, како и термините, доку-
ментите, знаците и квадратните метри. 

Член 3 
Дневното работно време за "вршење на задачите и ра-

ботите од член 1 на оваа самоуправна спогодба се пресме-
тува како просечно работно време по работен ден во 

Ред. 
бр. Групи на задачи и работи Опис на задачите и работите 

што се нормираат Единица на мера Норма-минути 

1 2 3 4 5 

А. Преписи на текстови 
1 Препис - чукање Норма-страна 13,54 

1 
Б. Срамнување на текстови 

1 
Б. Срамнување на текстови 

Срамнување во пар Норма-страна 6,58 
2 Срамнување поединечно Норма-страна 13,16 

В. Стенографирање 
Норма-страна 

1 
Г. Преведување и редактирање 
на текстови 

Стенографирање Норма-страна 31,60 

Преведување на текстови Норма-страна 59,25 
2 Преведување на текстови со 

специфично писмо Норма-страна 135,43 
3 Редактирање на текстови на 

српскохрватски јазик Норма-страна 23,70 
4 Редактирање на текстови на 

српскохрватски односно хрват-
скосрпски јазик иекавски изго-
вор што е во службена употре-
ба во СР БиХ Норма-страна 26,33 

5 Редактирање на текстови на 
хрватски литературен јазик, на 
словенечки, македонски, албан-
ски, унгарски и на странски ја-
зици и текстови преведени од 

29,63 странски јазици Норма-страна 29,63 
6 Редактирање на текстови со 

67,71 специфично писмо Норма-страна 67,71 
7 Уреднички страни за српско-

Норма-страна 15,80 хрватски јазик Норма-страна 15,80 
8 Уреднички страни за српско-

хрватски односно хрватскосрп-
ски јазик иекавски изговор што 
е во службена употреба во СР 
БиХ Норма-страна 17,56 

9 Уреднички страни за хрватски 
литературен јазик, словенечки, 
македонски, албански, унгарски 
литературен јазик, словенечки, 
македонски, албански, унгарски 

19,75 јазик и за странски јазици Норма-страна 19,75 
10 Уреднички страни за јазици со 

45,14 специфично писмо Норма-страна 45,14 
11 Консекутивно преведување Час 118,50 
12 Симултано преведување Час 158,00 
13 Терминолошка обработка Термин 474,00 
14 Терминолошка обработка без 

дефиниција Термин 94,58 
15 Прегледување на терминолош-

ки документи на македонски, 
словенечки и хрватски литера-
турен јазик Термин 23,70 

16 Прегледување на терминолош-
ки документи на српскохрват-
ски јазик Термин 23,70 

17 Прегледување на терминолош-
ки документи на српскохрват-
ски односно хрватскосрпски ја-
зик иекавски изговор што е во 
службена употреба во СР БиХ Термин 23,70 

18 Прегледување на терминолош-
ки документи на албански и ун-
гарски јазик Термин 23,70 

I 

42-часовна работна недела и изнесува 8 часови и 24 мину-
ти или 504 минути, во кое време за извршување на норма-
та не се сметаат 30 минути на одмор, така што просечното 
работно време за пресметување на норма-времето изнесу-
ва 474 минути. 

Член 4 
Нормата за потрошокот на работното време и едини-

ците на мера на ефектот за задачите и работите од член 1 
на оваа самоуправна спогодба се утврдуваат единствено, и 
тоа: 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

Прегледување на терминолош-
ки документи на англиски, 
француски, руски, шпански и 
германски јазик 
Внесување на документи на 
српскохрватски јазик и на 
српскохрватски односно хрват-
скосрпски јазик иекавски изго-
вор што е во службена употре-
ба во СР БиХ 
Внесување на документи на ма-
кедонски, словенечки и хрват-
ски литературен јазик 
Внесување на документи на ан-
глиски јазик 
Внесување на документи на ал-
бански, германски, француски и 
шпански јазик 
Внесување на документи на ру-
ски и унгарски јазик 

Д. Работа во Комисијата за идентичност на текстовите 

Термин 

Документи 

Документи 

Документи 

Документи 

Документи 

23,70 

22,57 

33,86 

47,40 

67,71 

79,00 

1. Времето потрошено за работа во Комисијата за*утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на 
народите и народностите и консултациите со соодветни политички, научни и стручни институции во републичките и по-
краинските центри потребни во врска со тоа се пресметува во норма-страни зголемени за 20%. 

1 

Ѓ. Подготвување за сметковна 
обработка 

- На уреди со екран 

- Дупчалки или впишувачи 

Е. Одржување на чистотијата 
во просториите со припаѓачка-
та опрема 
Во простории чијашто подна 
површина е паркет: 
- Канцеларии 
- Сали 
- Салон, холови и ел. 
- Работилници 
Во простории чијашто подна 
површина е мермер: 
- Ресторани 
- Ходници и холови и ел. 
- Подрумски простории 
- Скали 
Во простории чија подна по-
вршина е од керамика: 
- Санитарни јазли 
- Клима комори 
- Трафостаници 

Влезен документ приспособен 
за АОП кој содржи нумерички 
податоци и кој читливо е по-
полнет 
Влезен документ приспособен 
за АОП, кој содржи 20 до 80% 
алфанумерички податоци и кој 
читливо е пополнет 
Влезен документ приспособен 
за АОП, кој содржи над 80% ал-
фабетски знаци кој читливо е 
пополнет 

Влезен документ приспособен 
за АОП кој содржи нумерички 
податоци и кој читливо е по-
полнет 
Влезен документ приспособен 
за АОП кој содржи 20 до 80% 
алфанумерички податоци 
Влезен документ приспособен 
за АОП кој содржи над 80% ал-
фабетски знаци кој читливо е 
пополнет 

8.500 
знаци 

7.700 
знаци 

7.000 
знаци 

7.500 
знаци 

6.800 
знаци 

6.000 
знаци 

ш 

ш 

60,00 

60,00 

60,00 

60,00 

60,00 

60,00 

0,95 
0,80 
0,40 
0,53 

0,75 
0,68 
0,61 
1,10 

2,37 
0,61 
0,61 

* * 
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Член 5 
За работите и задачите од член 3 на оваа самоуправ-

на спогодба, за чие вршење е утврден поголем потрошок 
на работното време од нормата на времето утврдено во 
тој член, нормата на времето се утврдува сразмерно пове-
ќе и тоа: 

I. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД А, 
РЕДЕН БРОЈ КОД ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. Лоши копии 10% 
2. Лекториран односно редактиран текст 20% 
3. Помалку од половината а повеќе од 1/4 текст 

сочинуваат броеви и формули — 20% 
4. Лекториран текст на хрватски литературен ја-

зик 25% 
5. Записник на СИС, записник на Координациона-

та комисија на СИС, усвоен текст на закон за 
потпис и текстови што ги потпишува функцио-
нер 25% 

6. Повеќе од половината од текстот сочинуваат 
броеви и формули или текст на странски јазик — 40% 

7. Работа со диктафон кога се диктира и интерпун-
кција 30% 

8. Работа со диктафон при финална обработка на 
преведен текст кој по транскрипцијата не се лек-
торира односно не се редактира 50% 

9. Самостојна обработка на седници 70% 

10. Препис на текст на матрица 10% 
11. Препис на текст од поврзана книга и текст од 

весници 10% 
12. Препис на текст со копија: за секоја копија 2%, а 

најмногу 10% 
13. Диктат и препис на ракопис 20% 
14. Работа на текстови на јазик на народите на Ју-

гославија што не му е мајчин јазик на дактилог-
рафот 20% 

15. Работа на текстови на јазик на народностите на 
Југославија ш^о не му е мајчин јазик на дакти-
лографот 50% 

16. Промена на писмото (кирилица-латиница) 10% 
17. Нестандардизирана тастатура 20% 
18. Текст на странски јазик 50% 
19. Изработка на обрасци без текст 20% 
20. Ситни и згуснати букви (ехеса11уе 1ВМ и ел. од 

70 до 75 буквени места во редот) 15% 

П р и утврдувањето на норма-страни за препис на та-
бели вкупниот број на отчуканите редови се зголемува: 

- ако се запишуваат податоци или броеви до четири 
цифри во: една до 10 колони - за 5%, во 11 до 20 колони -
за 10%, а повеќе од 20 колони - за 15%; 

- ако се запишуваат податоци или броеви со повеќе 
од четири цифри во: една до 10 колони - за 10%, во 11 до 
20 колони - за 20%, а во пбвеќе од 20 колони - за 30%. 

Процентот за зголемувањето по оваа точка се при-
знава за секое извршено запишување на податоци, однос-
но број во една колона. 

1 I < ) 

1 2 3 4 Ј5 

- Котларници т 2 0,61 
0,61 
0,32 
1,00 

- Базен и коридори гп2 
0,61 
0,61 
0,32 
1,00 - Гаражи ш2 

0,61 
0,61 
0,32 
1,00 - Канцеларии во гаражи ш2 

0,61 
0,61 
0,32 
1,00 

4 Во просторни чија подна по-
вршина е од бетон: 0,53 - Магацин т 2 0,53 
- Визбени просторни т 2 0,32 

1,05 - Скалишта т 2 
0,32 
1,05 

- Коридори и холови т 2 0,68 
0,32 - Те,раси т 2 
0,68 
0,32 

- Гаражи т 2 0,78 
5 Во просторни чија подна по-

вршина е од вел вет: 
0,95 
0,79 
0,55 

- Коридори (патеки) т 2 0,95 
0,79 
0,55 - Канцеларии 

- Сали 
т 2 

т 2 

0,95 
0,79 
0,55 

- Холови (патеки) та2 0,59 
6 Во просторни чија подна по-

вршина е од итисон-таписон: 1,00 
0,95 - Канцеларии т 2 1,00 
0,95 - Сали гп2 
1,00 
0,95 

- Дактилобирои т 2 1,05 
1,05 
1,10 - Коридори т 2 
1,05 
1,05 
1,10 - Скалишта т 2 

1,05 
1,05 
1,10 

7 Во просторни чија подна по-
вршина е од виназ-подолитно-
леум: 
- Депои гп2 0,49 
- Холови и коридори т 2 0,95 
- Магацини гп2 0,43 
- Печатници т 2 1,19 
- Ресторани, лаборатории и 

1,19 скалишта ш 1,19 

8 
- Канцеларии ш2 1,00 

8 Во просторни чија подна по-
вршина е од гума: 

1,35 - Библиотеки т 2 1,35 
- Сали т 2 0,86 

9 Во просторни чија површина е 
од терацо: 

1,05 - Скалишта ТП2 1,05 
- Холови тп2 0,61 
- Санитарни јазли тп2 0,63 
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При утврдувањето на норма-страни на композер-дак-
тилограф бројот на отчуканите редови се зголемува, и 
тоа: 

- за чукање на влезна машина 10% 
- за кодирање на материјали 20% 
- за излезна машина се пресметува реалниот број на редо-

вите на влезот 

И. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Б 
РЕДЕН БРОЈ 1 И 2 НА ОВАА САМОУПРАНВА 

СПОГОДБА 
При утврдувањето на норма-страни на срамнет, од-

носно коригиран текст, кога еден коректор чита, а другиот 
го следи текстот и кога се сменуваат во работата, вкупни-
от број на срамнетите, односно коригираните редови се 
зголемува за: 

1. Ракопис 15% 
2. Лекториран, односно редактиран текст и запис-

ник на СИС 10% 
3. Записник на СИС, записник на Координациона-

та комисија на СИС, усвоен текст на закон за 
потпис и текстови што ги потпишува функцио-
нер 10% 

4. Текст на матрици 5% 
5. Лоша копија 10% 
6. Текст на странски јазик 50% 
7. Срамнување, односно коригување на текст на 

јазик на народите на Југославија кој на срамну-
вачот односно коректорот не му е мајчин Јазик 15% 

8. Повеќе од половината текст го сочинуваат брое-
ви и формули и текст на странски јазик 20% 

9. Текст без проред и од поврзана книга („Службен 
лист на СФРЈ") 5% 

10. Помалку од половината, а повеќе од 1/4 од тек-
стот сочинуваат броеви и формули 20% 

11. Текст на јазик на народностите на Југославија 
што на срамнувачот односно коректорот не му 
е мајчин Јазик (албански и унгарски) — 50% 

III. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД В 
РЕДЕН БРОЈ 1 ОД ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. Консекутивно преведени разговори 80% 
2. Седници на кои се врши усогласување на ставо-

вите на републиките и автономните покраини — 30% 
3. Симултано преведени разговори 30% 
4. Седница на Претседателството на СФРЈ и на 

претседателот на Собранието на СФРЈ 10% 

IV. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Г 
РЕДЕН БРОЈ ОД 1 Д р 24 ОД ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. Преведување, редактирање и уредување на 
предлози за донесување на закони, нацрти и 
предлози на закони, со образложение, и други 
акти што ги разгледува Собранието на СФРЈ, 
меѓународни договори, општествени договори, 
самоуправни спогодби, уредби со законска сила, 
подзаконски акти, акти и ставови на републич-
ките и покраинските собранија што ги разгледу-
ва Собранието на СФРЈ, и други текстови што 
се објавуваат во службени и други јавни гласила 
или се наменети за усно излагање 

2. Редактирање на текстови за членови на највисо-
ко државно и партиско раководство 

3. Редактирање и уредување на текстови заради 
утврдување на идентичност и објавување во 
„Службен лист на СФРЈ" 

4. Преведување, редактирање и уредување на тек-
стови со тесно стручна терминологија на албан-
ски и унгарски јазик 

5. Преведување, редактирање и уредување на тек-
стови со тесностручна терминологија на хрват-
ски литературен јазик, словенечки, македонски 

• и на странски јазици 

40% 

50% 

60% 

60% 

6. Редактирање и уредување на текстови со теснос-
тручна терминологија на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски јазик на иекавски изговор кој 
е во службена употреба во С Р Босна и Херцего-
вина 25% 

7. Преведување, редактирање и уредување на тек-
стови со исклучителна тежина ( ј а з и ч н и и смис-
ловно непрецизни текстови) како и неавторизи-
рани стенограми — 40% 

8. Редактирање на текстови што го вршат преве-
дувачи и лектори и стручни преведувачи како 
повремена работа 35% 

9. Редактирање и уредување на 'преводи на при-
правници и почетници (до една година) 20% 

10. Редактирање на нелекториран текст 30% 
11. Преведување на текстови од еден на друг стран-

ски јазик без посредство на српскохрватскиот ја-
зик 50% 

12. Преведување и редактирање на текстови со из-
вонредна итност 30% 

13. Преведување на текстови без услуги на препи-
шувач 25% 

14. Преведување на текстови без срамнувачки услу-
ги 15% 

15. Преведување на текстови од областа на внат-
решната и надворешната-политика од странски 
Јазици и на странски јазици 30% 

16. Преведување на меѓународни договори на 
странски јазици и од странски јазици 20% 

17. Пречукување на конечни текстови без услуга на 
препишувач 20% 

18. Усно преведување на највисоко ниво (шеф на 
држава, членови на Претседателството на 
СФРЈ, претседател на Собранието на СФРЈ, 
членови на Претседателството на ЦК СКЈ, чле-
нови на Претседателството на ССРНЈ, како и 
шеф на влада, претседател и потпретседател на 
СИС, гувернер на НБЈ и негов заменик, сојузен 
секретар за финансии, за надворешни работи, за 
внатрешни работи и на ССНО) 100% 

19. Секој час усно преведување што трае непреки-
нато по шестиот час 100% 

20. Усно преведување што трае непрекинато по 
четвртиот до шестиот час 50% 

21. Усно преведување во мешовити комитети, со-
браниски тела и сите преговори со повеќе од 10 
учесници 40% 

22. консекутивно преведување во текот на возење 40% 
23. Симултано преведување на седници од пре-

тежно еден работен јазик 50% 
24. Усно преведување на брза покана кога преведу-

вачот немал време да се запознае со суштината 
на разговорите ниту да се подготви за нив 20% 

25. Симултано преведување во кабини што не одго-
вараат на стандардните работни услови 20% 

26. Повремено симултано преведување на немајчин 
јазик и шишотаж на конференции за печат 30% 

27. Секое усно преведување 10% 
28. Обработка на термини со дефиниција што е сос-

тавена од две или повеќе непотполни дефини-
ции 12% 

29. Давање контекст кај термин чии дефиниции се 
преведуваат 20% 

30. Обработка на термини со дефиниција што е сос-
тавена од повеќе делови на текст 30% 

31. Обработка на термини со дефиниција која се 
создава од делови на текст со непотполни ин-
формации од повеќе извори 200% 

32. Внесување на исправки подолги од еден слог ус-
ловени со дополнителна интервенција на тер-
минолог 20% 

33. Внесување на специјални знаци кај тезаурус — 30% 

V. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Д 
РЕДЕН БРОЈ 1 ДО 9 НА ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. Чистење на простории по изведување на молер-
ско-бојадисувачки работи 

50% 
2. Чистење на простории по изведување на рекон-

струкција 

10% 

30% 
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Член 6 
За работите и задачите од член 4 на оваа самоуправ-

на спогодба за чие вршење е утврден помал потрошок на 
работното време од нормата-време утврдена во тој член, 
како и за неквалитетно извршени работи, нормата-време 
се утврдува сразмерно пониско и тоа: 

I. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД А 
РЕДЕН БРОЈ 1 НА ОВАА САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

1. За секоја направена грешка на дактилографот 
како грешка се смета: 5% 
- испуштена буква 
- погрешно отчукана буква 
- отчукана буква над и под редот 
- споени зборови 
- ако левата маргина е помала од 3 с т 
- ако десната маргина е помала од 1 с т 
- непоправени или изоставени иницијали 

2. За испуштен збор 15% 
3. За испуштен ред 50% 
4. За испуштен став 13% 
5. За испуштен член 17% 

II. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Б 
РЕДЕН БРОЈ 1 И 2 ОД ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. За секоја грешка на срамнувачот 5% 
Како грешка се смета: 
- непоправена испуштена буква и погрешно от-
чукана буква 
- непоправени споени зборови 
- непоправени или изоставени иницијали 

2. За незабележан испуштен збор 15% 
3. За незабележан испуштен ред 50% 
4. За незабележан испуштен став 13% 
5. За незабележан испуштен член 17% 

III. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Г 
РЕДЕН БРОЈ ОД 1 ДО 24 НА ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 

1. Преведување на тебели што не содржат теснос-
тручна терминологија 50% 

2. Преведување на текст што содржи повеќе од по-
ловина страница материјал што не се преведува 
(графикони и слично) 50% 

3. Преведување на текстови по шаблон или обра-
зец 50% 

4. Пречекорување на рокот без согласност на уред-
никот 50% 

5. Преведување и редактирање на материјали на 
одделни сојузни органи на управата и сојузни 
организации за нивна интерна употреба на сло-
венечки и македонски јазик и од словенечки и 
македонски јазик 10% 

6. Преведување и редактирање на пречистени тек-
стови на закони што се објавуваат во „Службен 
лист на СФРЈ" 20% 

7. Преведување на текстови за одликувања и на-
значувања, како и текст на одредби од закон 
што се препишуваат од „Службен лист на 
СФРЈ" 70% 

8. Текст вратен од корисникот како неупотреблив 100% 
9. Неоправдано доцнење на усно преведување — 100% 

10. На преведувач и лектор за една материјална 
грешка му се одбива 50% 

11. На преведувач-лектор, редактор, стручен преве-
дувач и на уредник за една материјална грешка 
му се одбива 100% 
Ако иста материјална грешка се појавува во це-
лиот текст, се смета како една, со тоа што так-
виот материјал му се враќа на извршителот таа 
грешка да ја исправи во целиот материјал. Ако 
извршителот не ја отстрани грешката, на сите 
места, секоја таква грешка се смета како мате-
ријална 

12. Преведување на текст што преведувачот, во сог-
ласност со уредникот, не го лекторира 30% 

13. Чекање на усно преведување и патување (авион, 
воз, автомобил, минибус) без преведување 50% 

14. Обработка на термин чија дефиниција се презе-
ма со помали модификации од терминолошки 
речник — 70% 

15. Обработка на термин чија дефиниција се преве-
дува 50% 

16. Обработка на термин чија дефиниција се допол-
нува 50% 

17. Обработка на термин без контекст 20% 
18. Обработка на термин чија дефиниција ја ажури-

ра друг терминолог или дефиницијата се ажури-
ра поради измена на значењето 50% 

19. Обработени термини што не ги прифаќа вери-
фикационата комисија 100% 

20. За три и повеќе грешки во документ на српскох-
рватски јазик и на српскохрватски, односно 
хрватскосрпски јазик и на иекавски изговор што 
е во службена употреба во СР Босна и Херцего-
вина 100% 

21. За четири и повеќе грешки во документ на маке-
донски, словенечки и хрватски литературен ја-
зик 100% 

22. За пет и повеќе грешки во документ на англис-
ки, албански, германски, француски и шпански 
јазик 100% 

23. За повеќе од шест грешки во документ на унгар-
ски и руски јазик 100% 

24. За изоставен слог во еден документ 100% 
25. За една системска грешка 100% 

IV. ЗА РАБОТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4 ПОД Ѓ РЕ-
ДЕН БРОЈ ОД 1 ДО 3 НА ОВАА САМОУПРАВНА 

СПОГОДБА 
Влезен документ неподготвен за обработка 10% 

Член 7 
Работниот ефект на работникот се пресметува месеч-

но врз основа на нормативите утврдени во чл. 4, 5 и 6 на 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 8 
Средствата за лични доходи за извршениот обем на 

задачите и работите до утврдената норма, согласно со чл. 
4, 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба, се обезбедуваат во 
согласност со чл. 8, 9 и 10 на Општествениот договор за 
заедничките основи и за мерилата за стекнување и распо-
редување на доходот, за распределба на средствата за лич-
ни доходи и за формирање и користење средства за заед-
ничка потрошувачка на работниците во работните заедни-
ци на сојузните органи и сојузните организации. 

За извршениот обем на задачите и работите (ефектот 
преку утврдената норма, согласно со чл. 4, 5 и 6 на оваа са-
моуправна спогодба, на работните заедници им се обезбе-
дуваат додатни средства за личните доходи во буџетот на 
федерацијата согласно со член 8а на Општествениот дого-
вор за измена и дополнение на Општествениот договор од 
став 1 на овој член. 

Средствата од став 1 на овој член претставуваат ос-
нов за утврдување на личниот доход на работникот по 
единица мера од член 4 на оваа самоуправна спогодба. 

Член 9 
Средствата од член 8 став 2 на оваа самоуправна спо-

годба се обезбедуваат врз основа на извештајот за изврше-
ниот обем на задачите и работите во пресметковниот пе-
риод што се доставува до надлежниот сојузен орган на 
управата за работи на финансиите. 

Член 10 
Оваа самоуправна спогодба се смета како склучена 

кога, по пропишаната постапка и во идентичен текст, ќе ја . 
усвојат работните заедници на сојузните органи. 

Овластените претставници на работните заедници на 
сојузните органи ќе ја склучат оваа самоуправна спогодба 
ако претходно ја прифати мнозинството на работниците 
во работната заедница. 

Измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба 
се вршат по постапката и на начинот што се предвидени 
за нејзиното склучување. 

1 
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Член 11 
Заради следење на спроведувањето на оваа самоуп-

равна спогодба учесниците во нејзиното склучување фор-
мираат комисија. 

Комисијата ја сочинуваат девет членови од кои по 
еден член делегираат Сојузниот одбор на Синдикатот на 
работниците на управата, правосудството и финансиските 
организации и Комисијата за следење на спроведувањето 
на Општествениот договор, а седум членови заеднички де-
легериаат работните заедници на сојузните органи - учес-
ници на оваа самоуправна спогодба. 

Изборот на седум членови на Комисијата што заед-
нички ги делегираат работните заедници на сојузните ор-
гани - учесници на оваа самоуправна спогодба, го органи-
зира и постапката на изборот ја спроведува Сојузниот од-
бор на Синдикатот на работниците на управата, правосуд-
ството и финансиските организации. 

Претседателот и членовите на Комисијата имаат за-
меници. 

Претседателот на Комисијата односно неговиот за-
меник и член на Комисијата кого го делегира Сојузниот 
одбор на Синдикатот на работниците на управата, право-
судството и финансиските организации. 

Комисијата донесува деловник за својата работа. 

Член 12 
Комисијата ги врши следните работи: 
1) дава мислења и објаснувања за применување на од-

редбите на оваа самоуправна спогодба, како и за други 
прашања од значење за нејзиното остварување; 

2) го следи применувањето на одредбите од оваа са-
моуправна спогодба и за тоа ги известува учесниците на 
оваа самоуправна спогодба; 

3) разгледува и дава иницијативи за измени и допол-
ненија на одредбите на оваа самоуправна спогодба, однос-
но за преиспитување на утврдените норми; 

4) ги евидентира самоуправните општи акти на ра-
ботните заедници што се однесуваат на стекнувањето и 
распределбата на средствата за лични доходи по основ на 
утврдените единствени нормативи и ја цени нивната усог-
ласеност со одредбите на оваа самоуправна спогодба; 

5) врши и други задачи и работи утврдени со оваа са-
моуправна спогодба. 

Член 13 
Ако се оцени дека утврдената норма е нереална или 

ако се измени методот на работа во вршењето на одделни 
задачи и работи, односно ако со воведувањето на автома-
тизација и механизација на трудот се измени начинот ша 
вршење на одделни задачи и работи, ќе се врши преиспи-
тување на утврдените норми по оваа самоуправна спогод-
ба. 

Иницијатива за преиспитување на утврдените норми 
може да даде учесник во склучувањето на оваа самоуправ-
на спогодба и Комисијата за следење на нејзиното спрове-
дување. 

Преиспитување на утврдените норми врши Комиси-
јата за следење на спроведувањето на оваа самоуправна 
спогодба. 

Ако во постапката на преиспитувањето на утврдени-
те норми се утврдат одделни факти односно околности од 
став 1 на овој член, се поведува постапка за измена на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 14 
Постапка за измени и дополненија на оваа самоур-

павна спогодба може да се поведе кога учесниците во не-
јзиното склучување ќе најдат заеднички интерес да ут-
врдат единствени нормативи за распределба на средства-
та за лични доходи на работниците што работат на оддел-
ни задачи и работи што не се опфатени со одредбите на 
оваа самоуправна спогодба. 

Иницијатива за измена и дополнение на оваа самоуп-
равна спогодба можат, во смисла на став 1 на овој член, да 
дадат учесниците во нејзиното склучување и Комисијата 
за следење на нејзиното спроведување. 

Член 15 
Работните заедници на сојузните органи, во рок од 90 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправ-

на спогодба, ќе ги усогласат самоуправните општи акти за 
основите и мерилата за стекнување и распоредување на 
доходот и за распределба на средствата за лични доходи 
со одредбите на оваа самоуправна спогодба и ќе ги доста-
ват на Комисијата. 

Член 16 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба ќе ја фор-

мираат Комисијата најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на самоуправната спогодба. 

Комисијата во рок од наредните 15 дена ќе го донесе 
својот деловник за работа и ќе почне со работата. 

V. Завршни одредби 

Член 17 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Самоуправната спогодба по овластувањето на работ-

ните заедници ја потпишаа: 

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, 

За Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, 

Драгољуб Ѓорѓевиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи, 

Душан Ѓуровиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
финансии, 

Миливое Јосифовић е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, 

Веселин Чагоровиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, 

Горан Ѓуриќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
правосудство и организација на 

сојузната управа, 
Божидар Новаковиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
информации, 

Жељко Бисерко, е. р. 

За Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, 

Бошко Меѓо, е. р.. 

За Сојузниот комитет за земјоделство, 
Верица Јанковић е. р. 

За Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски, 

Милосав Томиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Драгутин Ковијанић е. р. 

За Сојузниот комитет за прашањата 
на борците и воените инвалиди, 

Смилја Тишма, е. р. 

За Сојузниот комитет за 
законодавство, 

Невенка Драговиќ, е. р. 

За Работните заедници на Сојузната 
управа за царини, 

Драгутин Симовски, е. р. 
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За Сојузната управа за контрола на 
летањето, 

Милисав Стојановиќ, е. р. 

За Сојузната управа за радио-врски, 
Миомир Михаиловић, с. р. 

За Сојузниот пазарен инспекторат, 
Петар Раичковић, е. р. 

За Сојузниот девизен инспекторат, 
Мирослава Милићев, е. р. 

За Сојузниот воздухопловен 
инспекторат, 

Милена Лучић, е. р. 

За Сојузниот завод за општествено 
планирање, 

Милка Вранеш, с. р. 

За Сојузниот завод за статистика, 
Винко Глушац, с. р. 

За Сојузниот завод за меѓународна 
научна, просветно-културна и 

техничка соработка, 
Лилјана Киш, е. р. 

За Сојузниот хидрометеоролошки 
завод, 

Верица Гбурчик, с. р. 

За Сојузниот завод за 
стандарцизаиија, 

Живота Живковић, с. р. 

За Сојузниот завод за патенти, 
Радулка Трифуновић, с. р. 

За Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Зоран Божовић, с. р. 

За Сојузниот геолошки завод, 
Радоица Митровић, с. р. 

За Сојузната дирекција за стоковни 
резерви, 

Будимир Гојковић, с. р. 

За Сојузното биро за работи на 
вработувањето, 

Стојанка Раденовић-Петковић, с. р. 

За Архивот на Југославија, 
Јован Поповић, с. р. 

За Службата на Собранието на СФРЈ, 
Чедомир Гурић, с. р. 

За Службата на Претседателството на 
СФРЈ, 

Милка Сокић, с. р. 

За Службата на Советот на 
федерацијата, 

Богољуб Петровић, с. р. 

За Службата на генералниот 
секретаријат на Сојузниот извршен 

совет, 
Планинко Капетанови^ е. р. 

За Протоколот на Сојузниот извршен 
совет, 

Здравко Маловић, е. р. 

За Службата за одбранбени 
подготовки на Сојузниот извршен 

совет, 
Миломир Мићић, е. р. 

За Службата за персонали работи на 
Сојузниот извршен совет, 

Јован Грбић, е. р. 

За Службата на Уставниот суд на 
Југославија, 

Љубица Марковић, е. р. 

За Службата на Сојузниот суд, 
Владимир Михајловски, е. р. 

За Сојузното јавно обвинителство, 
Воислав Вукотић, е. р. 

За Сојузното јавно 
правобранителство, 

Љубинка Црњански, е. р. 

За Сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето, 

Воислав Пантелић, е. р. 

За Сојузниот совет за прекршоци, 
Томица Делибашић, е. р. 

За Управата на деловните згради на 
сојузните органи, 

Милутин Радовановић, е. р. 

За Автосервисот на сојузните органи, 
Воислав Шумоња, е. р. 

За Сервисот за биротехнички работи 
на сојузните органи на управата и 

сојузните организации, 
Ѓорѓие Радуловић, е. р. 

За Сервисот за 
финансиско-материјални работи на 

сојузните органи на управата и 
сојузните организации, 
Јаворка Ѓорѓеви^ е. р. 

За Сервисот за давање услуги за 
потребите на репрезентацијата на 

сојузните органи, 
Петар Глишић, е. р. 

За Службата за работи на 
преведувањето, 

Милосав Милосавлевић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 2 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА 
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПО-
БРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ И 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧ-
ЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1982 ГОДИНА ДО 1985 ГОДИ-
НА И НИВНАТА СПРОТИВНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛ. 1 И 4 ОД СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ПОСТОЈАНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-
ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 

1985 ГОДИНА 
1. Заедницата за осигурување на имоти и лица од 

Белград поведе пред Уставниот суд на Југославија постап-
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ка за оценување на уставноста на одредбите на член 2 став 
2 од Законот на СР Србија за начинот на обезбедување 
средства за побрз развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини и за поттикнува-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
подрачја во периодот од 1982 до 1985 година и нивната 
спротивност со одредбите на чл. 1 и 4 од сојузниот Закон 
за постојните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во периодот од 
1981 до 1985 година. Предлагачот смета дека заедниците 
за осигурување на имоти и лица не спаѓаат во организа-
ции на здружен труд ц дека според член 23 од Уставот на 
СФРЈ, средствата за осигурување не можат да се третира-
ат како средства за општествена репродукција ниту да се 
ограничува нивното располагање. 

2. Со оспорените одредби на републичкиот закон 
(„Службени гласник СР Србије", бр. 68/81, 48/82, 21/83, 
50/83, 27/84, 2/85, 27/85 и 52/85), кој важеше до 23 март 
1986 година, беше уредено, во смисла на тој закон, како ос-
новни организации на здружен труд што уплаќаат за-
должителен заем и здружуваат средства, да се сметаат ор-
ганизациите кои според Одлуката за единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/76, 62/77 и 72/80), се распоредени во областите од 01. 
до 11, со определени исклучоци. 

3. Со одредбите на чл. 1 и 4 од наведениот сојузен за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80, 42/82 и 74/82), 
беше предвидено постојните средства на Фондот на феде-
рацијата за споменатите намени да се формираат според 
пропишаните стапки, средствата да ги уплатуваат основ-
ните организации на здружен труд што вршат стопанска 
дејност, како и начинот на обезбедување средства да го ут-
врдуваат републиките и автономните покраини. 

4. Уставниот основ за формирање на Фондот на феде-
рацијата и за уредување со сојузен закон на постојните из-
вори на средства на тој фонд, посебните услови за креди-
тирање и начинот на работење на Фондот, е заснован врз 
одредбата на член 258 ст. 1 и 2 од Уставот т СФРЈ, а не 
врз одредбите на член 23 од Уставот на СФРЈ, како што 
тоа го смета овластениот предлагач. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со 
оспорениот закон можеше да се уреди кругот на обврзни-
ците, основицата и стапката за обезбедување на тие сред-
ства, и нема спротивност на оспорениот републички закон 
со наведениот сојузен закон. Во смисла на член 12 став 2, 
член 42 и член 45 од Уставот на СФРЈ, односно одредбите 
на член 17, член 22 став 5, член 29 и член 30 од Законот за 
здружениот труд, под општествени правни лица што 
вршат стопанска дејност не се подразбираат само основ-
ните организации на здружен труд, туку и организациите 
и заедниците во кои тие здружиле средства, во конкретни-
ов случај - заедниците за осигурување на имоти и лица 
што вршат финансиска дејност. Затоа можеше со оспоре-
ниот закон да се уреди овие заедници од средствата на де-
ловниот фонд да уплатуваат задолжителен заем односно 
да здружуваат средства за предвидените намени. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 24 септември 1986 година, врз основа на член 
375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 

Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, д-р 
Јосиф Трајковић д-р Александар Фира и Душан Штрбац. 

У бр. 173/85 
24 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА, 
СКЛУЧЕНА МЕЃУ ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД „ИСТРАТУРС", ОД УМАГ, И ИЗНАЈ-

МУВАНИТЕ НА ЛЕГЛА, ОД 6 МАРТ 1982 ГОДИНА 
1. Основната организација на здружен труд „Истра-

турс", од Умаг поднесе предлог до Уставниот суд на Југо-
славија за оцена на Самоуправната спогодба за деловна 
соработка од 1982 година што ја склучи со граѓаните - из-
најмувачи на легла и да утврди со одлука таа спогодба е 
во согласност со Уставот на СФРЈ. 

2. Според одредбата на член 375 од Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија оценува дали определен за-
кон, пропис, друг општ акт на органите на општествено-
-политичките заедници или самоуправен општ акт е во 
согласност со Уставот на СФРЈ, односно дали републички 
или покраински закон е во спротивност со сојузен закон. 

Со оглед на тоа дека со предлогот на овластениот 
предлагач не се оспорува уставноста на наведената само-
управна спогодба, туку се бара потврда за неговата устав-
ност, во смисла на наведената уставна одредба за таква 
оцена Уставниот суд на Југославија не е надлежен. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 10 ок-
томври 1986 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Основната организација на 

здружен труд „Истратурс", од Умаг, да се утврди дека Са-
моуправната спогодба за деловна соработка од 6 март 
1982 година е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Судот Иван Франко и судии м-р. Милован Бузациќ, 
Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Грив-
чев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трај-
ковић д-р Александар Фира и Душан Штрбац. 

У бр. 351/85 
15 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, е. р. 

Се одбива предлогот на Заедницата за осигурување 
на имоти и лица од Белград, да се утврди дека одредбите 
на член 2 став 2 од Законот на СР Србија за начинот на 
обезбедување средства за побрз развоЈ на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини и за 
поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените подрачја во периодот од 1982 до 1985 година 
се несогласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротив-
ност со одредбите на чл. 1 и 4 од сојузниот Закон за посто-
јаните средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 
1985 година. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: 
претседател на Судот Иван Франко, и судии: м-р Мило-
ван Бузациќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р 
Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЧЛЕН 68 ОД ЗА-
КОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИ-

ВИЧНИ САНКЦИИ 
1. Со Одлуката У бр. 173/84 од 22 октомври 1985 го-

дина, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 67/85, Ус-
тавниот суд на Југославија утврди дека одредбите на член 
68 од Законот на СР Србија за извршување на кривични 
санкции („Службен гласник на СР Србија", бр. 26/77 и 
50/84) не се во согласност со Уставот на СФРЈ и дека се во 
спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ. 

2. Бидејќи Собранието на СР Србија, во рокот ут-
врден со член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, не Ја усогла-
си оспорената одредба на Законот за извршување на кри-
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вични санкции со Уставот на СФРЈ, ниту ја отстрани не-
јзината спротивност со сојузниот закон, Уставниот суд на 
Југославија, на седницата одржана на 10 септември 1986 
година, врз основа на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, 
утврди дека одредбите на член 68 од Законот на СР Србија 
за извршување на кривични санкции престануваат да 
важат и едногласно донесе 

О д л у к а 
Одредбите на член 68 од Законот на СР Србија за из-

вршување на кривични санкции престанаа да важат на 10 
јуни 1986 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Иван Франко, и судиите: Милован 
Бузациќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Ва-
сил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Јаким Спировски, Милосав Стијовић 
д-р Александар Фира и Душан Штрбац. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Службен гласник на СР Србија". 

У бр. 173/84 
10 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 97 
СТАВ 2 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СР ХРВАТСКА 
1. Сојузот на самоуправните интересовни заедници за 

домување и комунални дејности на Хрватска, поведе по-
стапка за оценување на законитоста на член 97 став 2 од 
Општите услови за испорака на електрична енергија во Сп 
Хрватска („Народне новине СР Хрватске", бр. 35/83) биде-
јќи во оспорените одредби е пропишано дека трошоците 
на баждарење ги поднесува сопственикот на мерните уре-
ди што, според неговото мислење, е спротивно на член 41 
ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата во кој 
е пропишано дека тие трошоци ги поднесува оној кој про-
дава електрична енергија. 

2. Во член 97 став 2 од Општите услови за испорака 
на електрична енергија во СР Хрватска, е пропишано дека 
трошоците за редовно одржување, замена и баждарење на 
уредите ги поднесува сопственикот на мерните уреди. 

Со член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и 
мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) е пропиша-
но дека за периодичните прегледи на броилата на елек-
трична енергија се должни да се грижат организациите на 
здружен труд кои продаваат електрична енергија, без ог-
лед на тоа кој е имател на тие мерила. 

Според оцената на Судот, одредбите на член 97 став 
2 од Општите услови за испорака на електрична енергија 
се спротивни со член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните 
единици и мерилата во делот во кој е пропишано дека 
трошоците на баждарењето на мерните уреди ги поднесу-
ва сопственикот на тие уреди. 

Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана 
на 8 октомври 1986 година, врз основа на член 375 од Ус-
тавот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, едногласно донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 97 став 2 од Општи-
те услови за испорака на електрична енергија во СР 
Хрватска („Народне новине СР Хрватске", бр. 35/83) во 
делот во кој е пропишано дека трошоците на баждарење-
то на мерните уреди ги поднесува сопственикот на мерни-
те уреди. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на судот Иван Франко, и судиите: 
м-р Милован Бузациќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Вра-
ниќ^ Славко Кухар, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, 
Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р 
Јосиф Трајковиќ и д-р Александар Фира. 

У-бр. 164/86 
8 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 69 
СТАВ 2 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Самоуправната интересна заедница за домување 
на општината Сремска Митровица, поведе постапка за 
оценување на законитоста на член 69 од Општите услови 
за испорака на електрична енергија („Службени лист САП 
Војводине", бр. 18/83 и 21/83) зашто во оспорените одред-
би е пропишано трошоците за баждарење на мерни уреди 
да ги поднесува имателот - сопственикот на тие уреди, 
што според нејзино мислење е спротивно на член 41 од За-
конот за мерните единици и мерилата во кој е пропишано 
тие трошоци да ги поднесува оној што продава струја. 

2. Во став 2 на член 69 од Општите услови за испора-
ка на електрична енергија е пропишано трошоците за 
баждарење на уредите да ги поднесува имателот - соп-
ственикот на тие уреди. 

Во член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и 
мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) е пропиша-
но дека за периодичните прегледи на броилата на елек-
трична енергија се должни да се грижат организациите на 
здружен труд што продаваат електрична енергија, без ог-
лед на тоа кој е имател на тие мерила. 

Според оцената на Судот, одредбите на член 69 став 
2 од Општите услови за испорака на електрична енергија, 
во делот во кој е пропишано трошоците за баждарење на 
мерните уреди да ги поднесува имателот - сопственикот 
на тие уреди, се спротивни на член 41 ст. 4 и 5 од Законот 
за мерните единици и мерилата. 

Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана 
на 8 октомври 1986 година, врз основа на член 375 од Ус-
тавот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 69 став 2 од Општи-
те услови за испорака на електрична енергија („Службени 
лист САП Војводине", бр. 18/83 и 21/83) во делот во кој е 
пропишано трошоците за баждарење на мерните уреди да 
ги поднесува имателот - сопственикот на тие уреди. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот Иван Франко и судии: 
м-р Милован Бузаџиќ, Божидар Булатовиќ, Рамадан Вра-
ниќи, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, 
Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, д-р 
Јосиф Трајковиќ и д-р Александар Фира. 

У бр. 99/86 
8 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 
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У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ 

I 
Се отповикува 
Алија Вејзагиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Перу. 

II 
Се назначува 
Ладислав Варга, досегашен член на Претседателство-

то на Покраинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Војводина, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Перу. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 44 
4 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федертивна Република Југославија одлучува 
дасе 

о д л и к у в а а т 

Од Сојузните органи и организации 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Димић Стипе Никола, Камперелић Животе Живота, 

Стрика Вицко Славко, Вујисић Милете Душан; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

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

Г 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Капичић Мила Владо; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковић Бошка др Ђурђе, МопуеШег Е§1<Нја бт Ег-
ујп; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Рибарић Евгена др Владимир, Симовић Радована др 

феселин, \Уе1ѕѕтапп Јоѕ1ра Егпеѕ1; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Секулић Средоја Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бакић Војина др Радован; 

О Д С Р Х р в а т с к а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во унапредувањето 
на мерно-регулациската техника и автомотизација, со што 
е сторен придонес за стопаснскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

ЈУРЕМА - Савез друштава за мјерно-регулацијску 
технику и аутоматизацију Југослвије - Загреб; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитување на млади генерации, како и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Антун Аугустинчић" - Запрешић; 
- по повод двестегодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитување на млади генерации, како и за придо-
нес кон ширењето на просветата и културата 

ООУР Основна школа „Иванка Трохар" - Фужине; 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитување на млади генерации во духот на 
братството и единството на нашите народи и народности, 
како и за придонесот кон ширењето на просветата и кул-
турата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Милан Шпаљ" - Загреб; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во унапредува-
њето на земјоделското производство и пласманот на свои-
те производи, со што е сторен придонес кон стопанскиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Вртларски комбинат „Житњак" - Загреб; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-
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-уметничкиот живот и за придонес кон ширењето на му-
зичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Глазбено друштво Станковим Бенковац; 

- по повод педесетгодишнината од постаењето, а за 
заслуги во масовизирањето и развивањето на пингпонгар-
скиот спорт и за успеси постигнати на натпреварите 

Столнотениски савез - Бјеловар; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на зем-
јоделското производство и развивањето на здругарството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
„Агроцентар" - пољопривредна заслуга - Сесвете; 

Пољопривредна задруга „Брод Моравице" - Брод Мора-
вице, Дел нице; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Добровоић Прошпера Кузма, Опсеница Тодора Сте-

ван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Арбутина Станка Станко, Ламер Фердо Стјепан, Ми-

личевић Васе Љубан, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бодрожић Стевана Јандрија, Броћило Јове Лука, 

Краљ Мије др Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН^ВЕНЕЦ 
Андрић Нико Зоран, Баук Јурја Фране, Бралић Мари-

на Анте, Менићанин-Мамузић Милоша Даница, Павичић 
Николе Динко, Сушец Јосипа Стјепан, Шарчевић-Црнко-
вић Стјепана Амалија, Шаша Дмитра Милан, Шифтер 
Стјепана Иван, Веверка Ђуре Звонко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУД ЕТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Старевић Николе Душан; 

Од СР Македонија 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Фабрика за волнена, памучна и свилена трикотажа 

„Стружанка" - Струга; 

- по повод четириесетгодишнината на јавниот пат-
нички сообраќај, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок на земја-
та 

Работната организација за превоз на патници и стоки 
„Пелагонија-турист" - Прилеп; 

РО „Макпетрол" - Скопје, ООЗТ „Млаз" - Богданци; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Андреевски Цветко др Урош; Герасимоски Дуке Ге-

ре: 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Војданоски Паско Благоја; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во негувањето на хор-
ското пеење и за придонес кон развивањето на културно-
-забавниот живот во својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мушки хор „Липа" - Литија; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
планинарско-смучарскиот спорт и за придонес кон негува-
њето на традициите од Народноослободителната борба 

Планинското друштво „Лисица" - Севница, Кршко; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на стоматолошката служба, како и за зна-
чаен придонес кон стручното издигање на кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Друштво зубарских здравствених радника Словеније 

- Љубљана; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во образование-
то на стручни и научни кадри и за придонес кон развојот 
на техничките науки 

Висока техничка школа - Марибор; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во образованието на 
стручни кадри и за придонес кон унапредувањето на 
здравствената служба 

Универзитет „Едвард Кардељ" - Љубљана; 
Виша школа за здравствене раднике - Љубљана; 

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

Железничка привреда „Мостовна", предузеће за изра-
ду челичних конструкција и дизалица - ЈБубљана; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот и за придонес кон ширењето на 
аматерското музичко творештво 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Синдикални дувачки оркестар „Литострој" - Љубља-
на; 

- по повод сто и десетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во спасувањето на општес-
твениот и личниот имот и ширењето на пожарникарство-
то, со што е сторен придонес кон социјалистичката из-
градба на земјата 

Ватрогасно друштво - Радље об Драви; 

1 
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- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО „Ме*а1Лех" Предузеће за производњу индустриј-

ске опреме - Толмин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Јерман Марије Јанез; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Франк Јоже Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Трошт Франца Јанез; 

Од С Р С р б и ј а 

- по повод сто и педесетгодишнината од основањето 
на првиот српски театар, а за особени заслуги и успеси по-
стигнати во развивањето на драмската уметност и за осо-
бени придонес кон ширењето на театарската култура и не-
гувањето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Театар „Јоаким Вујић" - Крагујевац; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во приближување-
то на книгата кон читателите и за унапредување на библи-
отекарство^, со што е сторен значаен придонес кон шире-
њето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Народна библиотека „Жика Поповић" - Шабац; 

- по повод осумдесет и петгодишнината од постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнаги во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата, како и за 
значаен придонес кон развивањето на напредното работ-
ничко движење 

РО „Београдски Бунарски комбинат" - Београд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО „Власинске хидроелектране" - Сурдулица; 

- по повод триесетгодишнината од излегувањето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развојот на сметковод-
ството и деловните финансии во организациите на 
здружен труд, како и за придонес кон стручното образова-
ние на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Публикација „Книговодство" - Савеза рачуновод-
ствених и финансијских радника Србије - Београд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
„Челик", радна организација за промет челика - Бе-

оград 

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

„Град", грађевинска радна организација - Косјерић; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Брајовић Спасоја Петар, Јелић Светислава др Бори-

вој; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичата изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Дондур-Лаличић Риста Даринка, Јовић Миодрага др 

Борислав, Трнинић Обрада Душан; 
- за особени заслуга и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Анагности Димитрија Петар, Ћировић Милисава др 

Милутин, Ковач Илије др Оскар, Вилић Добросава Ми-
лан, Зрнић Јована Предраг; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ћосић Војислава Драгољуб, Дивјак Миладина Петар, 

Луковић Драго Властимир, Нигриновић Богдана Власти-
мир, Павлица Ђуро др Јован, Петровић Дане Стево, Попо-
вић Милана Богољуб, Прерадовић Александра Момчило, 
Ралчевић Љубомира Томислав, Рашета Јове Дане, Симић 
Радослава Добривоје, Шћепановић Милоша Мојсије, Ше-
ловић Илије Раденко, Шошкић Милосава Влајко, Тричко-
вић Светислава Видосав, Ускоковић Живојина Светислав, 
Величковић Живка Сретен, 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Томановић Гвоздена Милић, Вујић Драгића Јован, 
Живановић Вучка Радивоје; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на военостручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Станковић Илије Стево; 

О д С А П К о с о в о 

- за особени заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на културно-забавниот живот и негувањето на на-
родниот мелос во својата средина, како и за придонес кон 
ширењето на братсвото и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Музичко друштво „Хајдар Души" - Ђаковица; 
- за заслуги и успеси постигнати во работата од зна-

чење за развојот на туристичкото стопанство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ро ХТ „Метохија" - Пећ; 
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- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

РО Индустрија за прераду пластичних маса „18. но-
вембар" - Ораховац; 

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

Водопривредна грађевинска организација УР „Бис-
трица" - Дечани 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во лекувањето и 
сузбивањето на туберкулозата и други болести на белите 
дробови и за придонес кон унапредувањето на здравстве-
нат служба и стручното издигање на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Медицински факултет - Нови Сад, ООУР Институт 
за плућне болести и туберкулозу - Сремска Каменица; 

- по повод двестедваесет и петгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основ-
ното образование и воспитување на млади генерации во 
духот на братството и единството на нашите народи и на-
родности, како и за придонес кон ширењето на просветата 
и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Чех Карљ" - Ада; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на педа-
гошката теорија и практика, како и за придонес кон струч-
ното издигање на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Часопис „Педагошка стварност" - Нови Сад; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги во масовизирањето и развивањето на џудо 
спортот и за успеси на натпреварите во земјата и стран-
ство 

Омладински јудо и самбо клуб „Славија" - Нови Сад 

- за заслуги и успеси постигнати во основното музич-
ко образование и воспитување на младата генерација, ка-
ко и за придонес кон ширењето на музичката култура 

ООУР Школа за основно музичко образовање „Петар 
Коњовић" - Бечеј; 

- по повод четириесетгодишнината на работата на 
Црвениот крст во Социјалистичка Југославија, а за заслу-
ги и успеси постигнати во развивањето на хуманитарните 
активности и ширењето на здравствената култура на граѓ-
аните 

Општинска организација Црвеног крста - Нова 
Црња; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бакић Милоша Милош; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Радуловић Лазара Илија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Радомиловић Николе Душан; 

Бр. 42 
17 мај 1985 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 
- за заслуги во преведувањето и афирмацијата на сло-

венечката и југословенската литература и за придонес кон 
унапредувањето на културната и пријателската соработка 
помеѓу Социјалитичка Федеративна Република Југослави-
ја и Социјалистичка Република Чехословачка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Бенхарт др Франтишек. 

СО 

Бр. 43 
20 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић 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 
- за заслуги во негувањето и зацврстувањето на при-

јателството и добрососедската соработка на народите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Грција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

МѓИаН КопсЈокаНѕ. 

Бр. 44 
20 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић 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 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

Уаћуа МаНтаѕѕаш, амбасадор на Република Либан во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 45 
20 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод сточетириесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
производството на хемиски и козметички производи, со 
што е сторен значаен придонес кон стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Хемијска индустрија „Мерима" - Крушевац. 

Бр. 46 
24 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Јиап Саг1оѕ I, Крал на Шпанија. 

Бр. 47 
22 мај 1985 године 
Белград 

Претседател 
на Претседателството, на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић 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 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђус Вјекослава Јосип, Кнежевић Стевана Вељко, Пи-
ровић Антуна Антун; 

ч - 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 

Грах Петра Тито; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Петра Иван, Бијелић Петра Јанко, Билан Дра-

гутина Шиме, Билушић Ивана Владимир, Боројевић Сте-
вана Милан, Бујић Драгомира Ранко, Бушљета Ивана 
Серђо, Чукељ Ивана Драгутин, Деспот Мате Јуре, Кунић 
Матије Валент, Метикош Николе Милица, Мијачика Ма-
ријана Никола, Новко Флоријана Драгутин, Ребешко Фра-
ње Виктор, Седлачек Фрање Антон, Сивачки Милана др 
Јован, Тахија Јосипа Јосип, Ваљак Мирка Иван, Зенић-
-Лорбер Мирка др Нада; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на военостручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Бановић Ивана Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Блажев Стипе Анте, Боц Луке Јосип, Бујас Рока Ни-

кица, Бурмас Франка Франко, Цвитановић Михе Пашко, 
Ћурувија Николе Тоде, Делић Ђуре Фрањо, Дмитровић 
Илије Сава, Дотлић Илије Петар, Дражић Боже Креши-
мир, Дружета Ивана Мате, Грубјешић Анке Бранко, Груб-

А 
I 
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јешић Милована Петар, Јадрић Анте Карло, Каштелан 
Ивана Иван, Кауић Петра Јосиш, Косовић Филипа Иван, 
Костелац Фрање Илија, Љуба-Баица Фране Милена, Љу-
беновић Драгана Милош, Максимировић Витомира Ра-
дуле, Марић Мирон Јованка, Маријан Саво Гојко, Мари-
новић Марка Јозо, Мирић Динка Петар, Њакара Балда 
Винка, Паић Јакова Шиме, Павловић - Баришић Нике Ма-

/ ја, Радосављевић Николе Војин, Радуловић Саве Ђуро, 
* Рајчевић Милана Андрија, Рончевић Павла Анте, Симато-

вић Ивана Иван, Шебетић-Радован Јосипа Марија, Шепа-
ровић Франка Кузма, Шкорић Андрије Владо, ТесЈеѕсМ 1уа 
Реѓо, Трбојевић Марија Анкица, Трифуфновић Васе Ду-
шан, Трупец Мије Јосип, Тукец Мије Мирко, Видаковић 
Марка Нада, Вранешевић Станка Јован, Вукадин Јована 
Васо, Жалац Ивана Матија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ацингер Фрање Невенко, Белобрајдић Миле Драго, 
Безик Драгутина Стјепан, Билић Милана Ђуро, Брајовић 
Ивана Иван, Ћосић Јеролима Фране, Чупић Мате Гојко, 
Дамјановић Душана Жарко, Демо Грга Петар, Ђапан-Ра-
дујко Милоша Анђа, Горог Итвана др Иштван, Ераковић 
Томе Јово, Гуериери Јакова Бартул, Гуериери Јурја Јаков, 
Хрг Ивана Стјепан, Јаук Јосипа Бранко, Јеличић Ивана 
Никола, Јербић Јосипа Бранко, Јурјевић Марина Иван, Ка-
плари Александара Иван, Копрек Мартина Мијо, Кори-
ца Јанка Душан, Кошћек-Ђукнић Густава Баранимир, Ло-
зица Ива Тодор, Мадарић Мате Иван, Марић Давида Јо-
ван, Марошевић Стјепана Стјепан, Мартић Стевана Анђа, 
Мартић Љубљана Бошко, Матељак Јоза Јуро, Матијевић 
Дане Филип, Мрша Марка Стипе, Николић Милорада Је-
ленко, Орешковић Николе Миле, Пађен Адама Милан, 
Палинић Станка Живко, Перенчевић Марка Миле, Перић 
Ђуре Крсте, Плазибат Иванка Јуре, Поповић Петра Ми-
лан, Прижмић Марина Анка, Рац Стјепана Стјепан, Рада-
ковић Николе Ђуро, Радојковић Ивана Петар, Рак Петра 
Живко, Рибић Рудолфа Зорислав, Смолко Петра Никола, 
Шимуновић Марка Анђелко, ПГостик Тимотеј Стјепан, 
Штухец Виктора Владимир, Витасвић Јуре Анте, Змаић 
Илије Јања; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамек Ивана Миливој, Аџић Јосипа Крсто, Алексић 

Андрије Иван, Азенић Жига Жига, Бачинић-Арчабић 
Стјепана Јелена, Багоје Ивана Нико, Бартолић-Зеленић 
Андрије Марија, Баждар Милана Мирко, Беговић Душана 
Раде, Бијелић-Лекић Михајла Мирјана, Билић Јуре Срећ-
ко, Билош Јуре Анте, Бојко Стјепан Стјепан, Бошњак Раде 
Миле, Божић Раде Перо, Буха Драга Марко, Бујан Аугус-
та Николаја, Вујевић Петра Павао, Бурсаћ-Панџић Стеве 
Савка, Цебало Бартула Стјепан, Цинкопан Фрање Алдо, 
Цвиић Ивана Златко, Ђорић Мато Иван, Чачко Јосипа 
Блаж, Чалић-Љуштина Ђуре Ранка, Чубрило Милана 
Мирко, Данијеловић Анте Иван, Добријевић Петра Јово, 
Дрезга Младена Мислав, Друшковић Андрије Андрија, 
Дуганџић-Томичић Јакова Јадрака, Думбовић Стјепана 
Иван, Ћурак Мирка Мирко, Ђуретић Мирка Јосип, Ерја-
вец Матије Антун, Фикет Андрије Звонко, Франковић 
Драгутина Маријан, Галек Ивана Иван, Главић Теодора 
Александар, Галвичић Марио Невио, Гргин-Левак Фрањо 
Ана, Григић Ђуре Иван, Гржевић Паул Катарина, Хор-
ват-Сљепчевић Душана Душанка, Хруби Антун Лука, Ху-
њет Стејпана Јосип, Хусарић Томе Јосип, Иванишевић Ра-
де Ђуро, Јајетић Мирка Мирко, Јакуш Фрање Иван, Фан-
чић-Гојавић Мата Ане, Јерговић Николе Иван, Јерковић 
Јове Јанко, Канцељак Драгутина Бранко, Казда Милана 
Јосип, Казић-Кулетин Јосипа Зденка, Кежић Ивана Фи-
лип, Киригин Јанка Миодраг, Кирин Ивана Марко, Кли-
сура-Косић Луке Мрија, Кнежевић Николе Антун, 
Кнежевић Светозара Милорад, Ковачић-Бабић Стјепана 
Љубица, Краљ Јосипа Бранко, Кравар Мате Антун, Кре-
пелник Људевита Антон, Крпан-Штевиновић Марка Ева, 
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Крпан Марка Миле, Крзнарић Фране Крешимир, Куд« 
рновски Људевита Сречко, Кунтич Стјепан Стјепан, Куре-
чић Вилимам Томо, Квасничка Јосипа Ненад, Ладавац 
Слободана Иван, Легни Силвестра Лидија, Ливајић Јоси-
па Лука, Лончар Мирка Обрад, Лозица Ива Крунослав, 
Љубеј Гарбо Јосип, Мачковић Павле Саво, Маљковић Ни-
коле Мишо, Маравић Васе Ђорђе, Мариновић Марка Ан-
те, Марковић Мато Владимир, Матић Боже др Иван, Ма-
тијевић Анте Владимир, Маврек Јосипа Владо, Мажибра-
да Јакова Саво, Миклаушић Јулија Ненад, Миљанић Ђуре 
Михо, Мисир Јозе Динко, Мохорић Ивана Жељко, Мосто-
вац-Иваниц Фрање Ђурђа, Мрдежа-Бобинец Алојза Ми-
рослава, Оршулић Фрање Стјепан, Ожић Ивана Љубос-
лав, Падежанин Миле Раде, Пађен Ивана Ладислав, Апић 
Славка Здравко, Паро Марка Владимир, Павичевић Нико-
ле Иван, Павковић Фрање Валент, Павловић Илије Не-
дељко, Печенко-Жагар Мирка Драгица, Перић Видоја 
Иван, Петак Фрање Стјепан, Петковић Трајка Драгомир, 
Петковић Антуна Душан, Петрач Стјепана Звонко, Плеше 
Ивана Драгутин, Плочић Боже Петар, Подбевшек Антона 
Станко, Погачић Јосип Бранко, Поштић-Магајне Јустине 
Бранка, Пресечан Томе Мато, Прижмић-Гугуп Данијела 
Франица, Прокопић Миле Душан, Пучић-Роговић Рудол-
фа Зорица, Пушец Стјепана Славко, Раичевић-Јагодић 
Јеврема Милка, Раковац Ивана Блаж, Рихтарић Антуна 
Петар, Ромчвић Ђуре Милан, Рожа Људевита Драгутин, 
Рушчић Луце Марин, Ружић-Госарић Блажа Марија, Са-
рић Јосипа Крешимир, Сламић Фране Анте, Слоковић Ја-
кова Јосип, Сршен Ива Ивица, Стипанчић-Пресечки Јули-
ус Ана, Сучић Анте Владо, Сударевић Маријана Божо, Су-
ричевић Томе Антун, Сушиловић Мрак Филип, Свртан-
-Логарић Доминика Барица, Шајер Драгутина Паво, Шо-
кац Андрије Антун, Шпановић Радивоја Жарко, Штрби-
нић Ива Иво, Теодорчевић Милана Душан, Ткалчевић 
Стјепана Звонко, Томац Марка Нада, Топлак Драгутина 
Даворин, Тривановић Петра Стево, Тројан Војка Влади-
мир, Турковић Петра Никола, Удовичић-Молнар Ивана 
Катица, Усумовић-Кончар Душана Свија, Утјешиновић 
Стеве Дмитар, Вадла Томе Томислав, Вањек-Мишкић Ту-
гомира Марија, У/ехвБег-Марковић Ђуре Славица, Влахов 
Николе Роко, Влашић Марина Маринко, Вранић Станка 
Предраг, Вучетић Дамјана Дејан, Вукашић-Хрњак Илије 
Анкица, ,Вукушић Мато Драган, Загорац-Рокић Ивана 
Агата, Завишић Миле Чедо, Зимоња Михајла Богдан, Зло-
кић-Франуловић Франка Ленка, Злокић-Маринич Мари-
ја, Жаринац Стјепана Јосип; 

- за заслуги во развивањето и реализирањеато на 
концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во 
подигањето на военостручното знаење и борбената гото-
вост на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бачић Кузме Миливој, Цветковић Станка Милорад, 
Радовић Младена Драган; 

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бајсић Петра Иван, Бастајиђ-Бијелош Глигорија 

Стана, Болић Пере Саво, Боснар Драгутина Фрањо, Брен-
чић Мате Жељко, Бурић Антуна Јосип, Бурић Ивана Ма-
тија, Ћућа Николе Сергије, Душман Еторе Младен, Хре-
нек Игнаца Иван, Јаук Јураја Владо, Карша Ивана Борис, 
Кићинбаћи Мартина Никола, Комароми Павла Иван, 
Коркут-Мацут Марка Марија, Крижан Драгутина Ру-
долф, Леш-Ецимовић Рудолфа Франка, Лукач Мирка 
Ивица, Матјачић Винка Алојз, Могуш Луке Фрањо, Огње-
новић Милоша Драган, Омерагић Бего Хајрудин, Пави-
чић Ивана Звонимир, Перишић Милана Милован, Пилај 
Матије Тихомир, Подобник-Калчић Антуна Катица, По-
љанчић Фрање Мирослав, Пољаничић-Бајт Антуна Нико-
ла, Радетић Адама Марио, Скок-Бајт Маријана Анђела, 
Скробоња Дмитра Милован, Сузић-Мраовић Саве Дани-
ца, Шиклић Миле Јосип, Томац-Гашпарац Матије Мари-
ја, Троп Славо Вјекослав, Вујаклија-Банка Марка Драги-
ца, Вулетић-Жигић Михајла Марија, Ждерић Марка Или-
ја, Жужић Стјепана Антон; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андријић Јерка Јерко, Бабочајић Пере Војин, Бацин-

гер-Матјачић Ивана Агнеза, Баџа-Јовић Николе Радојка, 
Баковић-Жувић Николе Динка, Бановац-Шкофлић Берто 
Ада, Баотић Маријана Иво, Барчот Антуна Антун, Бари-
шић-Јинг Фрање Нада, Бауер-Штимац Ивана Иванка, 
Базја Јосипа Карло, Бенковић Ивана Миљенко, Бистро-
вић-Зобец Стјепана Марија, Благус Аугуста Стјепан, 
Блажевић-Турчиновић Фрање Анита, Богдан-Бочкај Ан-
туна Марија, Болдовић-Јуран Мате Маргарита, Ботица 
Ивана Стипе, Божић Иве Маријан, Брајковић Ивана Алдо, 
Бранковић Севе Миле, Цар Јосипа Фрањо, Церовац Јоси-
па Дарко, Цигановић Ђуре Мирко, Црљеница-Цвитић 
Ивана Марија, Црнчец-Ђуран Павла Марија, Црнковић 
Казимира Фрањо, Цвитанчић-Кушћевић Стјепана Кати-
ца, Ђалић Владимира Петар, Чернак Конрада Вилко, Чер-
вар-Милоханић Шиме Невенка, Чубрић-Добраш Раде 
Нада, Чутурило-Бурмуџија Драгана Мира, Дегориција-
-Шимић Андрије Асја, Демарк-Југовац Шиме Невенка, 
Докмановић Миле Фрањо, Дубравчић-Берош Шимуна 
Марица, Дубравчић-Кушчевић Стјепана Ратомира, Дуја-
нић-Миколавчић Богумила Мирјана, Дуроња Раде Не-
дељко, Душман-Мрак Бењамина Божица, Дворски-Фајт 
Филипа Амалија, Ђурчек Драгана Ружа, Едер-Циглар 
Мелка Марија, Ершетић Мате Фрањо, Фарагуна-Лазарић 
Тереза Албина, Филипчић Јурај Владимир, Фочић-Пуш-
карић Николе Марија, Фучкар-Вранић Фрање Франица, 
Гашпаровић-Латин Вилима Власта, Гавез-Кухар Верони-
ке Терезија, Герић Јосипа Звонко, Главичић Антона Ви-
ктор, Гложинић Стјепана Марија, Гоић-Мартинић Јакова 
Маргарита, Голец-Илић Николе Горка, Гољак Мије Бран-
ко, Горјан Алојза Миранда, Горуп Фрањо Вјекослав, Гргу-
рић Антона Бранко, Хајсок Ивана Божидар, Ходник Јура-
ја Жељко, Хојданић-Рађеновић Душана Љепосава, Хојка 
Дргутина Јосип, Хорват Антуна Иван, Хорват-Радек Ан-
туна Катарина, Храстић Мије Данијел, Иџаковић Петра 
Мијо, Јаћимовић Миле Никола, Јакопанец Изидора Фра-
њо, Јавор Мико Мирко, Јеленић Мате Марија, Јерковић-
-Безмалиновић Николе Марија, Јерковић-Фанулић Ан-
дрије Винка, Јокић Милана Милојко, Јозић Мате Марија, 
Југовац Целестин Јосип, Јуричић Антона Ана, Јузбашић 
Мато Андрија, Канижај-Мустач Мије Марија, Касумо-
вић-Крезлер Људевита Анкица, Каталенић Мирка Ђуро, 
Катана Станислава Вјекослав, Кићемет Томо Иван, Коко-
лек-Груле Стјепана Нада, Коларић-Циндори Ивана Сла-
вица, Колетић Јуре Маријан, Комин Владимира Марчело, 
Кос Ивана Ивица, Косор-Халоња Стјепана Вера, Крај-
шић Симо Стево, Крањац Антона Антон, Крбавчић-
-Нежић Антица Милка, Кризманић Ивана Милан, Крул-
чић- Крбавац Марија Марија, Кусербањ-Седлар Јосипа 
Штефанија, Кушчевић Марка Шалома, Кутић Трифка Во-
јо, Кутњак-Шпанић Валента Бисерка, Ладавац Јосипа Ан-
тон, Ладаваца-Диздаревић Ибрахима Тифа, Лакошељац 
Јосипа Марија, Либер Франца Винко, Манце Матије Ма-
тија, Маријан Иве Анђелко, Марин Миле Јосо, Марковић-
-Шаферек Јосипа Катица, Маровић Мирка Антун, Марти-
нић-Гардилчић Николе Еда, Мартиновић Антуна Мили-
вој, Матић Марка Јосип, Матковић Ивана Антон, Матуло-
вић Франка Анте, Михелић-Бановац Винка Јоланда, Ми-
келић Ивана Мате, Микулчић Ивана Јосип, Миланковић-
-Гргурић Антуна Бранка, Милановић Теодора Цветан, 
Милетић-Шкробе-Бурић Антона Штефица, Миливој-До-
рчић Јосипа Ана, Милинковић-Бабић Вилима Анкица, 
Мујезиновић-Швинкар Аугуста Нада, Милиновић-Ољача 
Лазара Љиљана, Милосављевић-Туцић Винка Евица, Мо-
фардидн-Пилар Марија Кристина, Мохоровић-Зидаревић 
Мато Јулија, Мргић Милића Ђуро, Мрквичка Еде Дарко, 
Мунар-Марчец Антуна Магда, Нетушил Венцл Франњо, 
Новачић Ладислава Ладислав, Новоселец-Стрнад Јосипа 
Марија, Ореб Ивана Јерко, Паћалат Антона Ида, Пахор 
Алојза Маријан, Павелић Миле Маријан, Павић Луке Пе-
јо, Павичић Далимир Дражен, Павишић-Брешковић Дин-
ка Анита, Павлов-Буришић Вјекослава Банда, Павловић 
Александра Милан, Пејковић Јове Милан, Перчић-Каза-
лац Јосипа Нерина, Перутка Ивана Мирко, Петковић-Цо-
њар Ђуре Магдалена, Пилат-Марковић Јосипа Ђулија, 
Плех-Цуљак Стјепана Катарина, Поштић-Томац Миха 

Зорица, Пренц-Зорко Владимира Славица, Прерад Мило-
ша Божо, Пртић Бранка Радослав, Пујас Јосипа Јаким, 
Рачки-Хољевић Јосипа Станка, Радетић-Дружетић Ивана 
Невенка, Радован Рока Никица, Радовановић-Мајнарић 
Ивана Марија, Радовић-Герман Динко Лаура, Рајковић 
Антуна Фрањо, Ранић-Саболић Ленарда Слвицаг Ратко-
вић Илије Војислав, Репић-Станчин Јосипа Ружица, Рома-
нић Стево Богдан, Рукавица Јосипа Бранко, Ружић-Брај-
ковић Антона Вера, Саболић Ивана Јосип, Сарделић Ма-
рина Никола, Сењковић-Пандора Марина Нела, Синко-
вић Фрање Јосип, Сиронић-Дефар Фрање Рита, Скандер-
лић-Коић Бранка Бранка, Слатки Ђуре Драгутин, Старић 
Марка Антон, Шепаровић-Жувела Петра Нева, Шепаро-
вић Ивана Слободан, Шишовић Антона Алдо, Шишовић 
Милана Јосип, Шпањур Звонка Бранко, Шпољар Ивана 
Драгутин, Штефан Виктора Владимир, Штефанић-Срдоч 
Ивана Марија, Штимац Милана Владимир, Шућур Ивана 
Милан, Шулетић-Витас Гојка Милева, Телебар Фрање 
Иван, Тенчић^-Радоловић Боже Ливија, Тилошанец Фрање 
Стјепан, Тојчић Мате Стипе, Топлек-Марцијуш Игнаца 
Катарина, Трстеник Стјепана Мартин, Тумпић Јосипа 
Милан, Ујчић Виктора Алдо, Варшић-Вугринец Павла 
Марија, Велаи Фрање Вера, Велаула Душана Остоја, Ви-
бох Јосипа Фрањо, Врбанчић Стјепана Мијо, Задравец Јо-
сипа Мирко, Змијанац Милана Ранко, Жанић-Симчик 
Фрање Невенка; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Алексић Богдана Драгиша, Бабић Ивана Милан, Бр-

болежа Ивана Драгутин, Чулар Ивана Роко, Драгић Бош-
ка Сањин, Дражета Антуна Анте, Ференчић Славка Мир-
ко, Грошета Пера Перо, Јовић Јозе Фрањо, Карановић 
Мате Стево, Кнего Стијепа Стијепан, Кнежевић Бењами-
на Младен, Колаковић Фране Младен, Кукрика Цвијете 
Милан, Марчић Јуре Никола, Марковић Гашпара Томи-
салв, Младеновић Божидара Ацо, Ожеговић Миле Стеван, 
Пуљизевић Боже Бранислав, Ружић Мита Александар, Су-
шић Лазара Славко, Шкорић Ђуре Мирко, Шуперак До-
миника Стијепо, Вукмировић Драгана Петар, Вуковић 
Блаже Бранко, Зракић Дамјена Петар. 

Бр. 48 
29 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 развивањето и зацврстување-

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

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Софија - Кралица на Шпанија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

РегпапЗо Могап Еорег, министер за надворешни ра-
боти; ЈиПап Ауеѕ1а РгешЗеѕ, амбасадор на Кралстворо 
Шпанија во СФР Југославија; 

Сабино Фернандез Цампо, генерален секретар на 
Кралската куќа; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
Сопга1о Рш^сегуег Кота, генерал-потполковник, шеф 

на Кралската воена куќа; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Манапо Вегдејо Шуега, гнерален директор за Европа 
во МИР; 

Мапие1 В1апсо Уа1епаа, шеф на службата за безбед-
ност на Кралската куќа; 

А1е«о Еѕсидего С1агатип*, шеф на Протоколот на 
Кралската куќа; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јоѕе МоШојо Соп2а1еѕ-ТгеУ1па, артилериски полков-
ник, аѓутант на Кралот на Шпанија; 

Иаѓае! Г-оепго Моп1его, капетан на фрегата аѓутант на 
Кралот на Шпанија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Еѕ1ашѕ1ао Бе Сгапс1еѕ Раѕсиа1, прв секретар на Амба-
садатана во СФР Југославија 

Бр. 49 
22 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

Радован Влајковић 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 у к у в а а т : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

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

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
Оаше1 Т. агар М01, потпретседател на Република Ке-

нија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕН-
ТА 

ЕНјаћ >У. М\уап§а1е, министер за надворешни работи; 

К1руа1ог >Пс11о1аѕ ВтоП, министер за енергија и реги-
онално планирање; 

Ре1ег Н. Окопао, министер за трговија ц индустрија; 

Веп Е. МхуапЈр, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Кенија во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 50 
28 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

д-р Шимон Пал, амбасадор на Народна Република 
Унгарија во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Бр. 51 
31 мај 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

Радован Влашковиќ, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Арсић Јована Момчило, Безбрадица Душана Васо, 

Божић Рада Милан, Ђурковић Јована Владимир, Ђорић 
Гвоздена Никола, Кандић Трипка Војислав, Комненић-
-Петровић Петра Надежда, Лазаревић Остоје Петар, Мар-
ковић-Дувњак Станка Радојка, Милошевић Глигора Ми-
ливоје, Миловановић Сретена Драгутин, Милуровић Васе 
Јован, Панић Марјана Миљко, Павловић Живка Милорад, 
Раичевић Драго Бранко, Петровић Сибина Милисав, Рако-
вица Николе Обрад, Стевановић Никодија Петроније, То-
мић Недељка Синан, 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Буразер Стојана Ненад, Вулић Душана Влада; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрић Благоја Чедомир, Бацковић-Шарановић Ра-
дивоја Даринка, Бошковић Мијалка Богољуб, Божовић Јо-
вана Радоје, Брујић Николе Предраг, Брујић-Шошкоћаннн 
Срете Видосава, Бујандрић-Вицковић Јосипа Божена, 
Црњански Ђоке Јулка, Цветковић Ивана Радољуб, Ћатић 
Светомира Борисав, Ћесаровић Саве Миленко, Чурчић 
Манојла Стеван, Дубљанин Милоша Александар, Гајић 
Димитрија Ђурица, Гардашевић Јована Ђорђе, Илић Ти-
хомира Драгиша, Јанковић Добросава Момир, Јанковић 
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Дмитра Витомир, Јоановић-Туцаковић Алексе Даница, Јо-
вановић Уроша Радослав, Константиновић Вељка Срета, 
Костић Михаила Слободан, Костић Светислава Стани-
мир, Ковачевић Радована Драган, Крстић Гаврила Крста, 
Лаловић Драгомира Периша, Лукић Душана Тадија, Ма-
рјански Бранка Ђорђе, Луковић Томе Богољуб, Марић-
-Петровић Денка Надежда, Маринковић Драгоја Влади-
мир, Марковић Милана Светислав, Митровић Мирка Ми-
одраг, Николић Михаила Тиосав, Пајић Нинка Богдан, 
Пантић Радомира Владимир, Петровић Милоша Алексан-
дар, Петровић Жарка Живко, Поповић Борисава Момчи-
ло, Ружић Светомира Радивоје, Симеуновић Драгише Ми-
лован, Стевановић Милана Љубомир, Стевић-Гојков Не-
нада Нада, Темековић-Крстић Косте Љубица, Живановић 
Момчила Србољуб, Живковић-Комљеновић Петра Мирја-
на; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СОЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бировљевић Лазара Александар, Цветковић Ратка 

Надежда, Димитријевић Михајла Сава, Јотић Десимира 
Предраг, Катански Радослава Јосип, Миладиновић Мило-
рада Адам, Миленковић Љубомира Милан, Недељковић 
Богдана Милан, Ракитић Радоша Станимир, Стојановић 
Милорада Мирослав, Томић Милојка Петар, Угреновић 
Драгојла Божидар, Вујовић Мирка Михајло, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрић Томе Драгиша, Ангелов Николе Драгољуб, 

Аризановић Танча Боривоје, Ашанин Миливоја Петар, 
Баковић Димитрија Раденко, Банчевић Милана Драгољуб, 
Барбуловић Данка Драгољуб, Белић Милана Милисав, Бе-
лић Владимира Радисав, Бибић Симе Милан, Биочанин 
Рисантија Радојица, Бјелетић Милоша Радован, Благоје-
вић Драгована Радмила, Благојевић Радосава Војин, Бог-
дановић Димитрија Хранислав, Бојић Владимира Панте-
лија, Божовић Милоша Милосав, Божовић-Стојановић 
Драгомира Олга, Божовић Милије Властимир, Ћурчић 
Обрена Рајко, Чолић Живана Мирослав, Дагови!* Богдана 
Градимир, Дамјановић Живка Богић, Данчула Душана 
Драгомир, Денић Борислава Јован, Димитријевић Деси-
мира Богић, Димитријевић Станка Драгутин, Драгичевић 
Милоја Алекса, Дракулић Раде Недељко, Дражић-Јовано-
вић Момира Станојка, Дробњаковић Војимира Војин, Ђе-
кић Проке Бранко, Ђорђевић Јордана Чедомир, Ђорђевић 
Данила Радован, Ђорђевић Стојадина Ранђел, Ђорђевић 
Ванђела Томислав, Ђорђевић-Биорац Милије Вера, Ђо-
рђевић Велимира Влајко, Ђукић Јездимира Југослав, Ђу-
рић Милутина Живојин, Ђуровић Миломира Радомир, 
Ерчић Милосава Милун, Ерић Стевана Слободан, Фили-
повић Боривоја Тихомир, Гајић Војина Илија, Гашић Ђур-
ђа Зоран, Гавриловић Стевана Милан, Гавриловић-Анас-
тасијевић Николе Видосава, Голубовић Милорада Радо-
ван, Гргичевић Павла Марко, Гвозденовић Радише Ми-
ленко, Илић Милутина Јован, Илић Станка Миодраг, 
Ивановић-Пејић Будимира Иванка, Ивановић Велимира 
Властимир, Ивков Милутина Слободан, Ивковић Милана 
Љубомир, Ивковић Мирка Владимир, Јанчић-Обрадовић 
Миломира Вера, Јанић-Гајовић Милутина Добрила, Јан-
ковић Рада Милош, Јарић Драгана Живко, Јеремић Драго-
мира Миломир, Јевтић Милана Светислав, Јолић Косте 
Стеван, Јовановић Драгојла Борисав, Јовановић-Миљко-
вић Чедомира Добрила, Јовановић-Гајић Гаврила Марија, 
Јовановић Милана Мирослава, Јовић Александра Драго-
љуб, Јовић Десанке Иван, Јовићић Бранислава Славиша, 
Кањевац-Вучетић Новице Даница, Капетић Максима Ми-
лић, Кнежевић Лазо Ђуро, Командинић Радомира Драгос-
лав, Копривица Косте Младен, Костић Илије Велибор, 
Костић Радивоја Живота, Крсмановић Милована Мила-
дин, Крстић Светозара Божидар, Крстић Васе Драгомир, 
Крстић Стевана Момчило, Лазић Милића Момчило, Ла-
зовић Војислава Љубисав, Лековић Светозара Милорад, 
Лукић-Бурчић Јована Катарина, Маглић Димитрија Анђе-
лија, Мандић Милована Јован, Марјановић Милана Алек-
сандар, Марковић Тиосава Момчило, Марковић Деспота 
Саво, Марковић Владимира Стојан, Марковић Милана 
Владимир, Менковић Спасе Драги, Мићић Обрена Вера, 

Михајловић-Ранђеловић Живка Добрица, Михајловић 
Мирослава Мијајло, Микић Војислава Томислав, Микић-
-Ђорић Видоја Верица, Миладиновић Ратка Србољуб, Ми-
лановић Живојина Радомир, Милановић Велимира Све-
тислав, Милановић Петра Властимир, Милчић Светисла-
ва Милорад, Милић Живојина Миладин, Мил пјановић 
Милорада Драгољуб, Милиновић Властимира Милоје, 
Миливојевић Антонија Милоје, Милојевић Стевана Сло-
бодан, Милошевић Владислава Милорад, Милошевић 
Владимира Мирољуб, Милошевић Миле Никола, Мило-
шевић Петра Смиља, Миловановић Милоша Драгољуб, 
Миловановић Добросава Грујица, Миловановић-Којић 
Станислава Олга, Миљковић Радослава Добривоје, Мит-
рић Ивана Александар, Митровић Драгољуба Славољуб, 
Младеновић Борисава Радомир, Младеновић Светомира 
Слободан, Младеновић-Јанковић Негована Стана, Мос-
ковљевић Секуле Јован, Мурић Петра Бора, Наумовски 
Лазара Ламбе, Наумовић Ђорђа Предраг, Николић Бори-
воја Драгољуб, Николић Душана Ђурђе, Николић Радова-
на Никола, Николић Стевана Радојица, Новаковић Душа-
на Миломир, Огњеновић Душана Ђорђе, Пајић Алексан-
дра Живан, Панајотовић Момчила Павлина, Пантелић 
Вукашина Надежда, Пантић Божина Миодраг, Парезано-
вић Љубомира Властимир, Пашић-Белиша Мате Љубица, 
Пауновић Миодрага Душан, Пауновић Јевта Илија, Пав-
ловић Богића Драги, Павловић Десимира Драгослав, Пе-
шић Станоја Милојко, Петковић Станимира Ђорђе, Пет-
ковић Боривоја Љубисав, Петковић Средоја Петар, Петра-
новић Веселина Војислав, Петрччевић-Бурсаћ Глише Ми-
лица, Петровић Станислава Бранислав, Петровић Мили-
воја Драгољуб, Петровић Милана Славољуб, Поповић-
-Станишић Саве Манојла, Поповић-Станојковић Светоза-
ра Марица, Поповић-Бараћ Божидара Милосава, Попо-
вић Светомира Милутин, Поповић Привислава Томислав, 
Поповић Бошка Владимир, Пунишић-Пилетић Петра Рад-
мила, Радисављевић Радисава Живко, Радосављевић Све-
томира Живул, Радивојевић Раднила Душан, Радојевић-
-Каровић Илије Надежда, Радојковић Никодија Милутин, 
Раду Василија Ото, Рајковић Драгомира Драгиша, Ранђе-
ловић Владимира Живадин, Ранковић Велимира Миливо-
је, Ранковић Душана Миломир, Раонић Радивоја Влади-
мир, Реб Јосипа Јован, Решетар Ђуре Иван, Ристић Чедо-
мира Ђорђе, Ристић Уроша Милан, Сарић Милована Ми-
лован, Савић Светомира Слободан, Савовић-Јанковић 
Петра Мирослава, Сибиновић Ранђела Радомир, Симић 
Светомира Драгољуб, Симић Милана Првослав, Симовић 
Радована Михајло, Спарић Нешо Милојица, Спасић Сто-
јадина Трајко, Спасов Јордана Кирил, Станчетић Милоса-
ва Иван, Стефановић Душана Бранимир, Степановић Дра-
гомира Светомир, Стокић Славка Андреја, Стошић Сте-
вана Миливоје, Стошић Александра Стојадин, Шљивић 
Миодрага Павле, Штуловић Адама Стојан, Тадић Станис-
лава Владимир, Тахировић Хаџо Хасан, Танкосић Николе 
Милорад, Тешовић-Старчевић Радојка Биљана, Тодоро-
вић Радомира Ђорђе, Томић Велимира Јован, Томовић 
Николе Десимир, Томовић Миљка Драгослав, Тошев Ле-
поја Иван, Трифуновић Драгољуба Владета, Васиљевић 
Војислава Бошко, Васиљевић Видимира Бранислав, Васи-
љевић Радосава Драгиша, Васовић Љубисава Вишеслав, 
Велимировић-Жижић Јоце Марија, Вељковић Милорада 
Данило, Вићентић Драгомира Добривоје, Вилић Новице 
Чедомир, Вилимоновић-Динић Радослава Драгица, Воји-
новић Радомира Слободан, Вучић Аранђела Милош, Ву-
јић Милана Милица, Вујовић Михаила Велизар, Вуковић 
Сретена Милорад, Вуковић Петра Милош, Зарић Милојка 
Јордан, Зељко Пере Јуре, Живадиновић Милисава Мило-
рад, Живановић Божидара Миљко, Живковић Добросава 
Радован, Живковић Зарија Славољуб; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чоловић Јоксима Миломир, Медојевић Вучића Дра-
ган, Стојановић Стевана Миодраг; 
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- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бељић Живка Гордана, Благоевић Милана Милисав, 

Бранковић-Радивојевић Расима Зорка, Ћирковић Кузмана 
Драгољуб, Димитров Станка Станимир, Дрндаревић-Не-
нковић Петра Мирослава, Ђорђевић Бранка Драгиша, Ђо-
рђевић Милорада Љубиша, Гаћеша-Смрекар Алојза 
Јожица, Игрутиновић Јефте Будимир, Илић Илије Радо-
мир, Илић Антонија Саво, Илић Тихомира Слободан, Јан-
ковић Николе Милош, Јанковић-Николић Сретена Вели-
мирка, Костов Рајка Тодор, Крстић Јакова Чедомир, Лаза-
ревић Светислава Мирослав, Ливада-Девић Марка Мирја-
на, Мандић Радојка Благоје, Марковић Милана Ђорђе, 
Марковић Панте Миливоје, Милановић Милорада Живо-
јин, Милијић Михајла Светомир, Милошевић Миломира 
Божидар, Миловановић Богољуба Милоје, Милутиновић 
Светислава Милинко, Миљић Богомира Иван, Мирковић-
-Кандић Александра Лепосава, Мишић Радисава Милош, 
Недељковић Петка Светислав, Недић Јанка Јован, Нико-
лић Милије Радомир, Пајкић Јована .Радисав, Пауновић 
Милорада Милан, Пејовић Витомира Радивоје, Пешић 
Александра Радослав, Петровић Владимира Мирослав, 
Петровић Милорада Обрад, Петровић Добривоја Живота, 
Поповић Живомира Миливоје, Радовановић Станка Ми-
линко, Радовић-Јокановић Радоша Радојка, Ранђеловић-
-Китић Милована Гордана, Самарџић-Крстић Војислава 
Милена, Савић Радоја Милош, Савић Светолика Миод-
раг, Селаковић Милојка Зоран, Симовић Миломира Бла-
гоје, Смиљковић Светозара Милоје, Сретеновић Раденка 
Братислав, Станковић Гвоздена Томислав, Станојевић 
Драгомира Петар, Стојановић Божидара Љубомир, Стоја-
новић Витомира Миливоје, Трампа Ђуре Јован, Вукосав-
љевић Цветка Мирослав, Вулетић Владе Љубица, Живко-
вић-Петровић Чедомира Бранислава; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрић Мирка Душанка, Арсенијевић Бранислава 

Љубиша, Богићевић Властимира Милоје, Бојовић Љуби-
ше Мирослав, Божић Сретена Милија, Божић Сретена 
Милутин, Ћошанић-Бајрић Мурата Тидја, Чолић Обрада 
Милорад, Димитријевић Боре Раде, Ђукановић Недељка 
Драган, Ђуровић Божидара Велимир, Ерић-Јекић Живоји-
на Гордана, Гавриловић Драгутина Милован, Гавриловић 
Цветка Милун, Гркајац Драгана Миливоје, Ивановић Дра-
гића Мирослав, Ивковић-Васић Велисава Радмила, Јанко-
вић Светислава Милован, Јеремић Војислава Радомир, 
Јевтић Животе Зоран, Јоцић Љубомира Душан, Јованче-
вић-Кривокућа Тадије Десимирка, Јованчић Љубомира 
Војислав, Јовичић Саве Милоје, Јовановић Михаила Ма-
ринко, Јовановић Николина Зоран, Киш Мирка Мирко, 
Клисарић Миломира Милош, Костић Добромира Љубод-
раг, Лукић-Весковић Веселина Милка, Марковић Мирос-
лава Драган, Марковић Божидара Љубодраг, Мицић Је-
лен Дража, Мицкић Борислава Сава, Милетић Тихомира 
Радмила, Милић Бранислава Радослав, Милојковић Ми-
лана Зоран, Милошевић-Крстић Момира Љубинка, Мило-
вановић Витомира Милун, Милутиновић Веселина Мили-
сав, Недељковић Бошка Љубица, Никетић Ђорђа Рато-
мир, Нинковић Рајка Предраг, Пантелић Симеуна Јован, 
Павловић Душана Стана, Пековић-Радосављевић Мирче 
Мирјана, Перишић-Обрадовић Ратомира Милеса, Петро-
вић Татомира Миљко, Петровић Илије Тома, Раденковић 
Велимира Славко, Радојичић Живорада Радован, Радуло-
вић Владана Васо, Радовановић Милана Светислав, Раду-
син-Маравић Марка Неђа, Рајић Станисава Славољуб, 
Станојевић Нађе Будимир, Стевановић Љубисава Мила-
дин, Стојковић Маринка Ђорђе, Шиљковић Момира Дра-
гић, Тешић Драгомира Здравко, Тодоровић Аранђела Ми-
лан, Васиљевић Радослава Милка, Весковић Раденка Бош-
ко, Витезовић Милована Момчило, Вучковић Драгољуба 
Момчило, Вујић Обрена Цветко, Вујић Будимира Слобдо-
ан, Вуловић Радојка Радмило, Зрнић Стојана Драго, Жи-
вановић Живана Сергије; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Анђелковић Живота Зоран, Чојбашић Радомира Сло-

бодан, Дебељковић Обрена Прока, Драгомировић Миоми-
ра Мирко, Дуканац Милутина Вељко, Исаиловић Косте 
Александар, Јовановић Војислава Живојин, Костић Цвет-
ка Божидар, Миленковић Боривоја Милорад, Миленовић 
Миодрага Јордан, Миленовић Владислава Милан, Мили-
јић Видоја Добросав, Милошевић Витомира Топлица, Ни-
колић Војислава Миодраг, Пауњеловић Божидара Филип, 
Петровић Сретена Константин, Поповић Бранислава Вла-
димир, Пуношевац Радомира Радош, Рајић Милана Бра-
нислав, Тарановић Радомир Радмило, Томовић Новице 
Слободан, Трифуновић Ранђела Драгиша. 

Бр. 52 
3 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 : 

О д С Р М а к е д о н и ј а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Кочовски Васо Гоце, Мерђановски Јосиф Момир, 

Милосавлевски Стеван Трипун, Наумовски Димче Јован, 
Таковски Васил Стојан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Костовски Томо Александар, Муслију Максут Неџит, 
Петковски Михајло Ђорђи, Воинов Илија Тодор; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анастасова-Децева Нађе Нада, Ангеловски Веселин 
Милојко, Ципушева-Ефгимова Ђорђи Зуица, Ћосев Еф-
тим Душан, Цуклевски Костадина Лазар, Дацев Коста 
Ристо, Димитров Јаћим Блаже, Димитров Јаким Тодор, 
ДимитровскиЈЦимко Владимир, Ђошић Бошко Дане, Фи-
липов Велко Трајко, Гагачев Ристо Вангел, Тошевски Кос-
тев Димитар, Јакимовски Јован Стојмен, Јолевски Недел-
ко Блаже, Андонов Методи Јордан, Казанџиева-Димитар 
Вера, Ковачева Ацилова Василка, Кузмановски Петра Ми-
лан, Марковски Јордан Димитар, Пачемска-Рибничанска 
Серафим Аника, Пандурска-Казанџиева Димитар Павли-
на, Павлова Живко Слободанка, Павловска-Казанџиева 
Димитар Елена, Пејчиноски Борис Марко, Пеовски Русе 
Златан, Петров Благон Љубомир, Пичуловски Крстев Бо-
рис, Равњак Карло Виктор, Ристевски Ристо Владислав, 
Симоновски Мирко Борислав, Стерјов Богоја Танас, Сто-
јановски Коста Марко, Стојчев Ангел Ђорђе, Шарановић-
-Чаминска Јован Рада, Тофилоски Саво Миодраг, Тонов-
ски Ђорђи Димче, Трајков Димитра Филип, Златков Јор-
дан Симеон; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Агапиев Борис Милорад, Божиновски Богосав Свето-

зар, Ћафјани Ређеп Абедин, Неделковски Крсте Вангел, 
Велев Горги Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абдули Међит Ређеп, Ацевски Трајан Блаже, Андо-

новска-Илиевска Васил Марија, Анђеловски Марко Гаври-
ло, Аргировски Никола Мито, Арсовски Диме Тихомир, 
Бишковски Блаже Симо, Богдановски Панде Славко, Бош-
ковски Трајче Зоран, Чаталовски Тодор Ристо, Чкоровски 
Трајан Кирил, Чобанов Ангеле Андон, Чоловић Владо 
Драгица, Данева Киро Панда, Димчевски Момир Трајче, 
Данилов Стојан Борис, Димитровска-Јашмакова Анастас 
Викторија, Димитровски Иванов Бојанчо, Димовски Сте-
фан Димитар, Далевски Трајан Веле, Дјердовски Глигор 
Љубомир, Дјордјески Марко Крсте, Гашевски Томо Алек-
сандар, Георгиевски Александар Георги, Георгиевски Ди-
митар Крсте, Гигова Дјорги Мирјана, Гицов Михајла 
Иван, Глигоров Панте Јован, Гошевска-Попова Методи 
Љубица, Гроздановски Богоја Илија, Хаџи-Стерју Ставре 
Димитар, Хаци Василева Ване Љиљана, Илиев Борис Сре-
тен, Јакупи Асип Исмаил, Јанески Спиро Симо, Јованов 
Петра Стојче, Калпачка-Милошевска Милан Паца, Кара-
џоски Атанас Душан, Кичеец Борис Драган, Кикеркова-
-Давкова Благој Нада, Колев Миле Живко, Костадинов-
ски Атанас Вецо, Костов Димитров Ђорђи, Котевски Ђе-
расим Димитар, Лапевски Јован Благој, Литовски Про-
дрем Европид, Манов Живко Тодор, марковић Нићивоје 
Вукојице, Марковски Танас Ристо, Мати Шахин Хасан, 
Михајлов Аспарух Михајло, Михајлов Димче Стаменко, 
Мисовска-Стефановска Стефче Марија, Митева-Манасие-
ва Тоде Димка, Митов Стојан Трајко, Мишева-Ангелова 
Раде Васка, Мишачковски Митре Смиле, Мокански Ата-
нас Милан, Мокански Коста Васил, Маркова Томо Пела-
гија, Мукаетова-Поповска Лефтер Елена, Недановски Ни-
кола Миле, Ненчев Цветан Кирил, Николовски Дафко То-
досије, Ниневски Јошко Петре, Новев Павле Ђорги, Пан-
чева Милан Марија, Паунов Стеван Ефтим, Поповска-
-Митринска Стоица Магдалена, Поповски Душан Љубо-
мир, Ралповска-Капушевска Благој Нада, Ралповски Сто-
јана Гаврило, Рамадани Шериф Сефедин, Рамаданоски 
Камбер Рамадан, Распашковски Владимир Методи, Ређов-
ски Благој Драги, Ристевски Ристе Србослав, Ролевски 
Атанасов Бранко, Романов Киро Драгољуб, Рушковски 
Алекса Илија, Сенчук-Караколева Михаил Марија, Сера-
фимов Веселин Јордан, Спироски Устијан Богољуб, Стам-
болски Киров Димитар, Стаменков Санде Косте, Станев-
ска Киро Љубица, Стефановски Томе Александар, Стефа-
новски Коста Александар, Стефановски Дојчин Димитри-
ја, Стојановски Герасим Јордан, Стојановски Стојан То-
мислав, Стојковски Панче Лазо, Сулоски Адем Лиман, 
Шабани Меадин Азем, Шокларова-Љоровска Стојан Гер-
манија, Шуковић-Каранфилова Миле Јелица, Шуманска-
-Поткоњак Јованова Анкица, Талевски Ристо Илија, Та-
невски Василев Коле, Тасевски Ленте Делче, Терзиовски 
Илија Димитрија, Тодоровска-Талаџајкова Ристо Катари-
на, Тодоровски Стојан Ђорђи, Усеини Ајрадин Џемаил, 
Зафирова-Андонова Серафим Дафинка, Зафирова-Тодор 
Андреја Катерина, Захариевски Михаило Александар; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бионовски Петра Ристо, Мандић Петра Александар, 
Трајковски Петра Благој; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Анастасов Тасе Блаже, Андонов Методи Димитар, 

Блажевски Димитар Кирил, Цветковски Илија Благој, Ди-
мески Трајко Благоја, Димитревски Трајко Драган, Душ-

коски Митре Методија, Јосифоска-Јованоска Михаил Еле-
на, Јовановска-Стефановска Славе Милка, Кочова-Мано-
ва Ристо Олга, Колевски Спиро Јованчо, Копевски Пет-
руш Борислав, Ковачовски Глигор Никола, Кука Веби Са-
ли, Лалић Милана Александар, Лазаревски Киро Трајче, 
Лазаревски Стојан Крсте, Манасијев Величко Трајан, 
Манчевски Кирил Момчило, Мартиноски Никола Климе, 
Мустафа Сали Решат, Нешкевски Ђорђи Милорад, Петру-
нов Владимир Станиша, Спасић Спиридона Воислав, 
Стојковска Наум Милица, Шерифи Џемил Шериф, Танас-
ковски Спасо Танаско, Топалоски Вељо Јован, Умленски 
Илија Томо, Вејсели Јашар Рамадан, Верди Мирто Мир-
то; 

^ за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арифи Мустафа Реџеп, Аврамска Вангел Марија, Ба-

јук-Емини Сулејман Назмије, Бангиев Јанко Костадин, 
Белчовски Ђорђи Илија, Бојчовска-Марковска Јован Јеле-
на, Цами Аки Шукри, Димчев Гаврил Доце, Димовски На-
ум Васил, Дукоски Тодор Ђоко, Ђурчиноски Илија Ђорђи, 
Горенца Оломан Ариф, Јолевски Ристо Лазо, Ковчегар-
ска-Шепарковска Киро Смиља, Куртоски Курто Селман., 
Малиновска-Балтоска Илија Верка, Малоски Амзо Зенго, 
Маркоски Симон Стојан, Мојсоски Стојан Благоја, Мус-
трајински Кирил Методи, Насковски Тодор Драган, Нау-
мовски Наум Јордан, Николић Радосав Радоје, Николов 
Гицо Благој, Николова-Селечанска Мијалче Надежда, Па-
чемска-Топаловска Глигор Дана, Петровски Донча Љубо-
мир, Пипонска-Џамбаска Павле Зорка, Поповски Михајло 
Илија, Симијонов Арсо Владимир, Симов Александра 
Илија, Станков Петар Михајло, Стоилов Постол Алексан-
дар, Стојановски Веле Васил, Тасева-Трајковска Денко 
Злата, Тасевска Ђорђи Зора, Тодоровски Анто Живко, 
Тримчевска-Бабамова Илија Марија, Василевски Данилов 
Славе, Вапска-Чешуровска Катерина, Вејсели Исмаил 
Шефки, Велију Велија Шефкија, Захков Јордан Трајан, Гу-
левска-Атанасова Јован Зора; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Симеонов Милана Иван. 

Бр. 53 
4 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, е. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
. Н А 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 : 

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

чење за социјалистичката Изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ 
ДА 

Јовановић Василија Александар; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Биљан Фрање Фрањо, Цумбо Манојла Радова, Груба-

чић Данила Спасоје, Ињац Васе Ненад, Матовић Ристана 
Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Исаковић-Херцог Ивана Барбара, Орбовић Митра 

Миљојко, Шћепановић-Ивановић Јанка Душанка, Тодоро-
вић-Тошим Ратомира Десанка, Витезовић-Гаврић Ристе 
Нада; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Богићевић-Давидовић Бранимира Зорка, Драгић-

-Атанасова Лазара Марија, Ђорђевић Љубомира Јаворка, 
Јевтовић-Мирковић Негослава Рајна, Миленковић-Самац 
Милана Драга, Нишлић-Новалић Химзе Назифа, Такач-
-Радовановић Радомира Љубица; 

О д С Р Х р в а т с к а 
- за заслуга и постигнати успеси воработата од значе-

ње за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ланац-Јаковац Миховила Зора, Магдић Петра Зрин-
ка, Михелчић Антона Катарина, Павет-Скендер Адолфа 
Маргарета, Сушић Рудолфа Звонимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Браница Срећка Анте, Ђурић-Селец Габријела 

Божица, Радошевић-Гашпарац Јосипа Олга, Видрих Ру-
долфа Милутин; 

О д С Р С р б и ј а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Митровић Миљка Бранко, Симановић Мирка Живо-
јин; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Станковић Владимира Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чомић Милоша Михаило, Ђокић Миодрага Милан, 

Јовановић Димитрија Радмила, Косовчевић Радоја Миод-
раг, Кубуровић Богдана Драган, Мицић Радисава Војис-
лав, Митровић Петра Јездимир, Нешић Љубомира Бра-
нислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ивановић Бранислава Светислав, Лекић-Ванек Алек-

сандра Иванка, Поповић-Крашевић Милутина Љиљана, 
Радмановић Јована Светлана, Здравковић-Алексић Све-
тислава Надежда; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Томић Јордана Младен, Вучић Драгољуба Драгиша; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Михајловић-Владисављевић Миломира Бранка, Ва-

силијић Владоја Сретен, Видојковић Александра Мирос-
лав, 

О д С А П К о с о в о 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Андрић Станка Крсто, Девари Абдурахмана Исмет, 

Хоџа Хаљима Неђмије, Радовић-Бобичић, Грујице Јелка, 
Тепавчевић-Чановић Раде Даница, Вишај Раме Јусуф, Гу-
тић Абуша Демуш; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Мераку Османа Рагип, Укмата Мехмет Али 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Аљија Аљи Расим, Бећири Шефкије Меџид, Бега Та-
хира Мусли, Бега Зенељ Ука, Бактеши Арифа Хамзи, 
Бождарај Лике Осман, Бучај Реко Рама, Цветковић Мила-
дина Драгомир, Дајић Тасе Славко, Елшани Рамадана Ве-
љи, Хисени Рамадана Аслан, Исљами Џафера Исак, Јова-
новић Велимира Драгослав, Јовичић Митра Боривоје, 
Кнежевић Јована Видо, Кучи Хусеина Бечир, Лазовић Је-
ремије Милијана, Љуми Махмута Идриз, Мзиу Смајљ 
Љиман, Пепсхи Зегир Исуф, Радуловић Лазара Милорад, 
Рецепи Зумера Назиф, Спалевић Милована Драгољуб, То-
доровић Душана Јован, Туцаковић Саве Стојан, Вану-
шић-Божовић Михаила Десанка, Вучковић Саве Мирос-
лав; 

- за особени заслуга во создавањето и ширењето на 
бртството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Шаља Џавида Меџид; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бецети Сервета Фахредин, Богићевић Станише Мла-
ден, Дугалић Сретена Крсто, Љури Метуш Дануш, Михај-
ловић Владе Миодраг, Турнић Обрена Љубомир, Вучелић 
Живојина Батрић, Укај Тахир Селман; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арифи Сали Екрем, Арифи Схефкије Муфаиљ, Бајче-
тић Васе Илија, Бајрами Мурсеља Мухарем, Балата Ах-
мет Сали, Бериша Рамадана Авди, Бериша Мелита Ха-
лит, Бериша Абаз Махмут, Бериша Зећира Рагип, Битићи 
Басел Исмаил, Буза Зенељ Али, Ћермулуфи Фетах Сефе-
дин, Дева Хусни Африм, Дрини Али Реџеп, Ђаковић М. 
Благоје, Ђерлек Ћазима Махит, Ђорђевић Величка Весе-
лин, Ефендија Рамиз Мазлум, Фазлијка Реџеп Кајтаз, Га-
ши Ајет Хамит, Горани Саљим Умер, Хашани Ћамила 
Куртеш, Илић Ратомира Стражимир, Јашари Хашима Зу-
ко, Колашинац Марка Милорад, Крстић Антонија Ста-
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нислав, Кујунић Марка Јован, Кусани Зећир Мухарем, Ку-
сари Халил Селами, Лазаревић Ђуре Голуб, Лила Разим 
Махмуд, Љуми Бафтије Мурат, Мехмети Бехџет Хамди, 
Милошевић Панте Милан, Миловановић Милована Зари-
ја, Мустафа Рамадана др Имер, Никић Бошка Милорад, 
Нинчетовић Саве Јанко, Петровић Филипа Борислав, Рис-
тић Димитрија Миливоје, Рустеми Рустем Јахја, Сејди 
Шабана Рахим, Сејдиу Рамадана Шефки, Сељманај Русте-
ма Садри, Славковић Стоисава Душка, Спахиу Ахмеда 
Азем, Спахија Селим Гауси, Станковић Љубомира Нико-
ла, Стојчетовић-Јовановић Велимира Олга, Шантрић 
Илије Сретен, Шериф Рамадан Авдулаху, Шорић Младена 
Ђорђе, Шукрије Симница Рамадан Ејупи, Вехапи Хеџат 
Сакип, Вејапи Абдурамана Вејап, Весић Станоја Новица, 
Видличка Андрије Ференц, Вуља Ћамиљ Енвер, Златано-
вић Зарија Милча; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Адровић Расима Абдулазиз, Ађеми Зенел Ћазим, Ах-

мет Ђерђа Исак, Ахметај Маље Бајрам, Бериша Сахита 
Шериф, Битићи Хамез Џевдет, Цикотић Билала Хусо, 
Чаркаџиу Асим Авни, Доми Каеим Африм, Гаши Азем 
Хисен, Теци Ука Кол, Хајдини Шефћет Шемси, Хазири Ра-
,сим Сулејман, Худаверди Фаик Невзат, Иљази Фахри 
Али, Јанузи Шућери Зија, Кабаши Османа Јашар, Кабаши 
Ахмета Мусли, Карађа Рамадана Бег, Комони Неби Ђеват 
Мундукај Схабана Бајрам, Мазреку Малић Фетах, Мића-
ћеп Ве&г ННпн, НИСИЧ Антоније Младен, Рецепи Весеља 
Идриз, Рецепи Ахмета Мухарем, Решитај Мехмета Рефки, 
Славковић Миомира Милан, Шашивари Хусен Исмаиљ, 
Витошевић Владе Борислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Антић Милана Драгиша, Аслани Хасан Исек, Бехра-

ми Аљуша Авди, Бинаку Тахира Хаки, Битичи Љатифа 
Авди, Битићи Брахима Љиман, Ћехаја Мухамет Скендер, 
Ћорај Јакупа Ејуп, Черкези Дануш Мустафа, Дулаку Феј-
зулах Рамадан, поши Зенеља Миљаим, Гаши Авдула Ха-
љит, Гаврани Шеип Ђеват, Хаџијаха Фејзулах Муја, Хаса-
ни Шабана Ђемаиљ, Хоти Садри Ћазим, Иберхусај Осе 
Ахмет, Имери Рушита Бећир, Исмаиљи Џемаља Хетем, 
Исмајли Садика Ћазим, Јаха Хајриза Губетини, Кајтазај 
Али Шеремет, Кастрати Џемајли Авди, Краснићи Исуф 
Џезиде, Куч Демуша Цано, Миљковић Здравка Милутин, 
Мрђинац Миливоје Добривоје, Мустафа Мустафе Алит, 
Незири Иљаза Шабан, Ника Черима Сабит, Петровић 
Бошка Александар, Рамадани Бајрам Демир, Рушити Су-
лејман Назми, Стојковић-Поповић Косте Добрила, Стој-
ковић Стојка Властимир, Шабани Алије Авдуљ, Шаља 
Махмут Мехмет, Шерифи Куртеша Себахудин, Тахири 
Феризи Иса, Туна-Максут Исмаил Мубера, Васић Стојана 
Марица, Вејапи Пајко Абдиљ, Зимери Абаза Нухи. 

Бр. 54 
6 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУ ГОС ЛАВИ ЈА 
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 

Од С Р С л о в е н и ј а 
- по повод четириесетгодишнината од одржувањето 

на првиот слет на „Братството и единството" во Трновец, 
а за значителен придонес во развивањето на физичката 
култура и негувањето на братството и единството по меѓу 
нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Слет „Братства јединства" - Ново Место. 

Бр. 55 
4 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 

одликуваат: 

Од СР Словенија 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Дешмар Франц Франце, Гашпершић Јанез Јоже, Ха-

још Феденц Ференц, Илић Лазар Антоније, Крпач Иван 
Цирил, Кухарић Лудвик Божидар, Облак Франца Славко, 
Огорелц Франц Јанез, Ремшкар-Дољак Антона Марија, 
Сладич Франц Франц, Шижгорич Стипе Мате; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арх Мартина Антон, Брлич Франц Франц, Ћировић-
-Коракшич Десимира Бранка, Дравец-Ковач Кристијан 
Каролина, Дрофеник Јожеф Јоже, Ђокић-Ђоновић-Дубро-
вич Владимир Владимира, Фарчник-Вречар Франц Мари-
ја, Флорјанчич Амалија Стане, Гашпершич Јанез Антон, 
Годец Амалија Јоже, Гојтан Јоже Јоже, Хаднер Јоже Стан-
ко, Хрен Јанез Иван, Јамер Алојза Ернест, Јеглич Франца 
Јанез, Јерман-Видмар Винка Марија, Кочар Антонија 
Здравко, Колар-Недељковић Љубомира Радмила, Коси 
Јоже Габријел, Краљ Франц Франц, Крпач Иван Иван, Ку-
т а р Карл Милан, Мајачич-Ржек Цецилије Ивица, Новак 
Јуриј Јуре, Огринц-Кривец Оскар Вида, Ошљак Виктор 
Фрањо, Пихлар Франца Алојз, Пољшак Антона Милан, 
Ропоша Јуриј Борис, Шкерлеп Рранц Федор, Шток Франц 
Антон, Терчељ Ангел Стане, Тивадар-Олај Штефан Мар-
та, Трампуш Антон Мирко, Жефран Франц Јулијан; 

- 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 

Ћирковић Александра Милан, Симић Живојина Ми-
лан; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чернека Змагослав Растко, Дроља Јанез Стане, Ду-

лар Слојза Петер, Ержен Станислава Јанез, Имперл Петер 
Јанез, Карба Штефан Карел, Клањшчек Цирил Цирил, 
Михевц Јоже Ерик, Милошевић Евген Ромео, Смагур 
Франц Рајко, Тарман Виктор др Казимир, Томпа Ивана 
Штефан, Вуга Август Клемент, Зазула Рафаел Станислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абрам-Болте Франчишка Павла, Алт-Штелцер Иг-

нац Ефка, Артач Франц Јернеј, Баранашић Фрањо Иван, 
Бенчич-Урбанчич Јакоб Вида, Беравс Јоже Рајко, Бизјак 
Томаж Славко, Болте Франц Изидор, Божић-Бец Иван 
Иванка, Брансоергер-Ригач Карел Авгуштина, Бучански 
Имрета Имре, Цасар Јоже Јожефа, Чадеж Марија Јожеф, 
Ћампа Ивана Бојан, Добрин Јожеф Хериќ, Дорник-Хомал 
Антон Марта, Габершек Иван Алберт, Гладек Јанко Јан-
ко, Глобовник Фердинанд Ервин, Голе-Баш Јожеф Игна-
ција, Голоб Јоже Јакоб, Горишек- Чешек Леополд Каро-
лина, Гром Франц Славко, Гумилар Михаел Алојз, Хринг 
Франца Јанез, Хоман Ивана Франц, Игњич Риста Стојан, 
Интихар Јанеза Франц, Исмајлович-Симонич Алојз Нада, 
Иванчич Јакоб Станко, Јакомин Мирко Данило, Јелинчич 
Матија Андреј, Јерман Франц Алдо, Јерман Романо Рена-
то, Јесих Алојзије Франц, Керчмар-Стојановић Алексан-
дер Радмила, Кнавс-Јудеж Алојз Алојзија, Коцјанчич Ан-
дреј Кармело, Коларич-Хојник Франц Павла, Ковачич 
Франц Франц, Козлович Ангел Јоже, Крањец-Колманич 
Матија Магдалена, Креже Франц Рудолф, Кучан-Шукар 
Штефан Шарлота, Кумер Владимира Владимир, Ласник-
-Бервар Франца Марјета, Лебич Алојз Алојз, Макари 
Штефан Рудолф, Малкоч Рамиз Ениз, Малнарич Јожета 
Милан, Маљевац Павел Марјан, Медвешек Албин Станис-
лав, Михев-Зупанц Јакоб Анка, Михорич-Корошец Ста-
нислав Јулијана, Муженич Јосип Франко, Немеш-Новак 
Михал Јоланка, Пандур Лудвик Јулиј, Печник Алберт Ви-
нко, Пездичек Франц Франц, Пирјевец Станко Игнац, 
Подобник Јанез Виценциј, Покерзник Иван Иван, Преша-
рен Фабијан Рудолф, Ради Јоже Фрањо, Ратај Јоже Владо, 
Ребољ Франца Иван, Рек Франц Херман, Ремс Блаж Ци-
рил, Режоња Јожеф Штефан, Рибарич Јоже Јосип, Робар-
-Коритник Јоже Даринка, Роди Ивана Иван, Рогич Чорче 
Драган, Рогл Антона Франц, Ројко Алојз Франц, Рудолф 
Алојз Борис, Саварин Иван Валериј, Сеница Антон Ште-
фан, Сенковић Зденко Борис, Симовић-Струпех Франца 
Марија, Словник Николај Антон, Ѕоѕѕ-Гобец Франц Дани-
ца, Шарабон Винценц Франц, Шешко Михаела Станислав, 
Шкоф-Јерина Ивана Владимира, Шкрк-Сепич Грегориј 
Гиоцонда, Шпендал Валентин Здравко, Штрукељ Петра 
Здравко, Шваб Јакоб Виктор, Тежак Франц Франц, Том-
шич Иван Јанез, Тратњек Јоже Алојз, Травникар Антона 
Нежика, Турк Биљем Биљем, Вајс-Хенигсман Алојза 
Алојзија, Веховар Јоже Јоже, Веховар Карел Винценц, Во-
долија Петар Ђина, Вршич Франчишка Станко, Вуга-Ре-
бершек Ивана Драгица, Вукашиновић Божидар Божидар, 
Залетал-Познич Франц Људмила, Зиеглер Рудолф Ру-
долф, Змрзлак Иван Иво, Зорец-Скалар Јоже Даринка, Зу-
панчич Леополд Даворин, Жижек-Штеванчец Виктор 
Аница, Жличар-Пушењак Марија Отилија, Жунк Ернест 
Ладислав; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брегер Винка Милош; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Решек Јожета Антон; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аранђеловић Станета Стане, Бајук-Пездирц Антона 

Марија, Барич Катарина Јоже, Баумкирхер Франчишке 
Јоже, Бирк Ивана Мирослав, Буковник-Плајбес Цирил 
Марија, Доленц Виктор Божидар, Флегар-Алауф Стане 
Маја, Флорјанчич Јанез Франц, Глас Јоже Вили, Гомбоц-
-Домонкош Мартин Даринка, Госар Фридерик Миро, 
Храбар Винко Борис, Јаки Људевит Петер, Јаклич-Зале-
тел Антон Елеонора, Јакош Франц Јоже, Јаворич Антон 
Вјекослав, Јазбец-Папеж Алојза Терезија, Јенко-Жижек 
Штефан Марија, Јутершек Јоже Јоже, Каце Антона Антон, 
Кјудер Франц Алфонз, Книфиц-Ферлиц Франц Стана, Ко-
гој-Грашич Стене Метка, Козлович Петер Емил, Крањче-
вич Франца Франц, Кусељ Ивана Јанез, Лалић Јован Сте-
фан, Ловречич Антон Мирандо, Марич-Габор Штефан 
Марија, Месарич-Прша Франц Марија, Млакар Винценца 
Јожеф, Плеј-Пухан Јанез Ана, Радојчич Симо Младен, Ро-
дих Франц Нева, Сајовиц-Пушавец Франц Соња, Сершен 
Франц Франц, Скудник Јожефа Јоже, Слапшак Станко 
Стане, Славинец Владота Урош, Срша-Филипич Јанез 
Цецилија, Сумар Антона Франц, Шчавничар-Козар Ка-
рел Јожица, Штајнер Валтер Мартин, Штерлек Винка 
Иван, Вогринчич Август Ерика, Вречар Рудолф Рудолф, 
Здравец-Грњак Јанез Даница, Зоргер Станка Алојз, 
Жижек-Суег^уек Коломан Ирена; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Божич Антон Антон, Брадешко-Белич Јанез Минка, 

Церјак-Кнез Емерика Албина, Цокан Франц Андреј, Дау-
тович Селима Галиб, Должан-Чинч Алојз Кристина, 
Дрварич Франц Јоже, Дугајлич Ника Милош, Фелицијан 
Алберт Алберт, Ферк Богомир Јоже, Горичанин Мартина 
Јоже, Гостечник-Долар Јожефа Јулијана, Хорват-Винко 
Штефан Олга, Јазбиншек-Закшек Јанез Нада, Јане Јанеза 
Јанез, Клеменц-Примц Иван Резка, Кметич Антона Ду-
шан, Костевшек Миха Иван, Лебан Франц Виктор, Мајер 
Марија Август, Мујкич Мује Харум, Новак-Рамута Фран-
ца Аница, Парадиж Миркота Мирко, Павловић-Грлаш 
Вид Марија, Петерлин-Гричар Иван Емилија, Пинтарич-
-Немец Штефан Гизела, Приможич-Огрис Франц Елза, 
Рошкар Ивана Станко, Сајовец-Кавар Јанез Марија, 
Стрмец-Марентич Јанез Јожица, Шеруга-Сенчич Терезија 
Терезија, Шифтар-Павел Коломан Ирма, Шкрљ Јожеф 
Здравко, Штраус-Боговић Милан Нада, Вовк-Кланшек 
Мартин Нада 

Бр. 56 
12 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић 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 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Соединетите Американски Држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

ОаУ1(1 Апдегѕоп, изванерен и ополномоштен амбаса-
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дор на Соединетите Американски Држави во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 57 
11 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, 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 
дасе 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето на спортските активнос-

ти и негувањето на успомените на југословенските интер-
ниста во Норвешка во текот на втората светска војна, ка-
ко и за придонесот за унапредување на пријателските од-
носи помеѓу народите на Кралството Норвешка и Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРЕДН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Спортско друштво „Угјаг"; 

- за заслуги во развивањето на соработката и прија-
телските односи помеѓу Кралството Норвешка и Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

Јаћп Оио Јоћапзеп, Јоп ИогсИп Јахти. 
Бр. 58 
18 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

Радован Влајковић, 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 : 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Андрић Ђорђа Милорад, Бабић Петра Стојан, Бош-

ковић Блаже Бошко, Ђурић Васе Стојан, Ђуровић Крста 
Војин, Ерак Марка Стеван, Георгиевски Кирил Јован, Гло-
говац Трипе Јанко, Грујић Грујице Миливоје, Јановшевић 
Вукојица Радомир, Јовић Милана Радован, Константино-
вић Васе Чедомир, Косановић Петра Божо, Костић Драго-
љуба Јован, Лабовић-Вуковић Анте Винка, Љубеновић 
Миливоја Ранђел, Љујић-Дулановић Милисава Радосава, 
Маричић Светомира Жарко, Михаљевић Јосипа Иван, 
Милићевић Војислава Радојко, Недељковић Љубисава 
Драгослав, Николић Душана Александар, Николић Тихо-

мира Бранко, Николић Глигорија Миливоје, Пашић Ради-
ше Мане, Петровић Величка Јован, Полак Фрање Векос-
лав, Ратковић Ивана Паво, Роквић Душана Софија, Савић 
Радича Радман, Станојевић Богоја Станоје, Стевић Свето-
лика Милош, Стоиљковић Владимира Марислав, Вуле-
тић-Ђулафић Николе Ката, Здјелар Симе Гавро, Ђерими 
Реџепа Сами; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бухавац Николе Бранко, Ђериман Вукомана Мило-
мир, Драгојевић Петра Драгутин, Гемељевић Милутина 
Жарко, Јефтимијевић Огњана Војислав, Јовановић Мила-
дина Радул, Комленовић Здравка Јован, Николић Николе 
Душан, Стојановић Томе Благоје, Живадиновић Андре 
Михајло, Јовић Радивоја Борислав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бален Томе Владимир, Цакић Бранка Станиша, Ца-
кић Мирка Светозар, Векић Александра Драгољуб, Цвета-
новић Аритона Чеда, Дрекаловић Ђорђа Новица, Ђорђе-
вић Сибина Никола, Ђоковић Уроша Драгутину Грковић 
Светомира Олга, Грујић Стојана Живојин, Јевремовић 
Владимира Никола, Јоновић Божидара Радивоје, Јовано-
вић Живадина Драгољуб, Јовановић Божидара Владимир, 
Јовић Ћирка Јордан, Ковачевић Милоша Војислав, Кусту-
рић Радована Драгослав, Лекић Луке Станимир, Љубоми-
ровић Крсте Стеван, Марковић Милије Михајло, Махму-
та Махмута Ремзи, Мандић Михаила Драгана, Мијушко-
вић Рада Димитрије, Милетић Николе Милорад, Миличе-
вић Драгомира Александар, Миљковић Радомира Љуби-
ша, Миљковић Драгића Радивоје, Младеновић Јордана 
Данило, Нелкова Ђорђе Славка, Паско Косте Петар, Пен-
дић Милисава Бранислав, Перић Миливоја Милутин, Пе-
таковић Андрије Стојадин, Петровић-Чакаревић Бранка 
Душица, Поповић Руша Фехмија, Радић Милоша Милан, 
Радисављевић Милосава Јовица, Радовановић-Петровић 
Илше Милица, Савић Аксентија Драгомир, Секулић Пет-
ра Драгољуб, Симић Симе Драган, Спасојевић Миладина 
Милан, Станковић Цветка Антоније, Станковић-Николић 
Велимира Радмила, Стојановић Драгутина Стојан, Стоји-
ћевић Војислава Живко, Шаила Владислава Слободан, То-
доровић Живана Јован, Трмчић Благоја Савета, Убавкић 
Драгољуба Љубомир, Узуновић-Јанковић Боривоја Сто-
јанка, Вељовић Зорана Милован, Војиновић Милорада 
Александар, Вукашиновић Вукашина Растко, Замахајев 
Петра Бранислав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Перуновић Мирослава Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антоковић Николе Нина, Варош Ђуре Мијо, Бојић 

Милорада Добривоје, Боровић Боривоја Новак, Бошко-
вић Миливоја Добривоје, Ђортомић Велимира Томислав, 
Ђаконовић Стево Бранко, Ђокић Саве др Љубомир, Ерце-
говац Симе Воислав, Грозданић Стојана Милан, Игњато-
вић Десимира Милић, Илић Радомира Крста, Илић Павла 
Никола, Јанковић Вучка Рељ, Јешевић Стевана Иван, Ки-
ковић Милорада Драган, Кнежевић Миловоја Душан, Ко-
јић-Стевновић Љубомира Зорка, Костић Живојина Дра-
гослав, Ковачевић Петра Саво, Кривокућа Средоја Добри-
воје, Кривокућа Божидара Милован, Крстић Стојана Дра-
гомир, Лакочевић Славка Љубомир, Љубисављевић Ми-
лорада Петар, Љубисављевнћ Милоша Стаја, Максимо-
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вић Чедомира Милован, Максимовић Светислава Сели-
мир, Мандић Гвоздена Станоје, Михаиловић Вукадина др 
Момчило, Михајловић Лазара Трајко, Миковић Јована 
Софија, Миленковић-Драгићевић Светислава Надежда, 
Миличевић Љубомира Боривоје, Мишић Славка Никола, 
Мутавџић Богољуба Новица, Обрадовић Петра Милун, 
Пауновић Веселина Превислав, Поповић Борисава Ми-
лан, Пучко Алојза Миломир, Пујић Душана Симо, Рабре-
новић Радојица Савић, Радовановић Станимира Иван, Ро-
винац Михајила Живорад, Руљановић Стјепана Гојслав, 
Самојловски Ћирка Богомир, Симић Радоша Александар, 
Симић Милорада Радислав, Симић Александра Живорад, 
Спасић Драгољуба Светислав, Срећковић Данила Мили-
сав, Стаменковић Бранка Душан, Станојевић Ристе др 
Глигор, Стефановић-Бјелиш Јосипа Маша, Степановић 
Милана Милан, Стојадиновић-Пантић Драгољуба Радми-
ла, Стојадиновић Крсте Влајко, Стојановић Борисава Куз-
ма, Стојановић Александар Властимир, Тадић Светозара 
Жарко, Тановић Халид Мухарем, Тодоровић Љубомира 
Миодраг, Томашевић Владимира Мита, Величковић Мар-
ка Добросав, Верчон Јосипа Јосип, Вукотић Крсте Зорица, 
Завер Стојне Коста, Живановић Душана Даница, Живко-
вић Љубисава Витомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Светислава Обрад, Алексић Драгутина Сто-

јан, Андрејевић Драгутина Радомир, Антић-Вишњић Сре-
доја Круна, Антић Велка Љубомир, Атанасковић Степена 
Михајло, Аврамовић Радисава Милољуб, Банковић Тихо-
мир Милорад, Бањанац Тодора Милош, Бањанац Љубиса-
ва Радован, Барбуловић Михајла Драган, Баштанин Дра-
гића Предраг, Бјелак Хаџа Хилмо, Благојевић Милутина 
Драгомир, Благојевић Влајка Милинко, Богдановић Вука-
ла Благоје, Богосављевић Животе Ратко, Бојић Димитрија 
Милић, Бубоња Милисава Љубомир, Бујупи Османа Ми-
лазим, Цалковић Милана Живојин, Цокић Божидара Ду-
шан, Цвијовић Обрена Миленко, Цвијовић-Петровић Кате 
Недељка, Ћирковић Милана Миодраг, Ћулаковић Свето-
зара Миодраг, Чрпурац-Миливојевић Владимира Бранис-
лава, Димитројевић Рада Велибор, Димитријевић Ненада 
Властимир, Драгутиновић Обрена Миомир, Дробњак Ми-
лана Чедо, Ђоковић Љубомира Љубисав, Ђорђевић Вука-
дина Љубинко, Ђорђевић Траила Паун, Ђорђевић Мило-
сава Станојко, Ђорђевић Љубише Слободан, Филиповић 
Луке Чедомир, Флоричеловић Живојина Љубомир, Гачић 
Вељка Игњат, Гавриловић Петра Миодраг, Гитановић 
Петра Томислав, Глигоријевић-Аврамовић Стојана Миле-
на, Глишић Милинка Лазар, Грујевски Мито Војислав, 
Грујичић Радомира Владислав, Губеринић Величка Божо, 
Христић Александра Светислав, Игњатовић Јордана Ми-
лутин, Илић Станише Данило, Илић-Стојадиновић Бра-
нислава Добрила, Илић Чедомира Томислав, Илић Драго-
љуба Живорад, Ивановић Станка Душан, Јаковљевић За-
рија Стаменко, Јанчић-Шишмановић Радисава Љиљана, 
Јанковић Павла Добривоје, Јанковић Илије Љубомир, Је-
лић Владимира Живорад, Јевремијевић Андрије Свето-
мир, Јеринић Светолика Милоавн, Јоковић Јована Васа, 
Јоксимовић Миливоја Негослав, Јовановић Братислава 
Белуш, Јовановић-Мајсторовић Милића Оливера, Јовано-
вић Мирољуба Радомир, Јоветић Максима Петар, Јоветић 
Максима Петар, Кадриу Неџиба Халил, Кнежевић Обрада 
Милан, Кнежевић-Митровић Илије Милена, Кнежевић-
-Луковић Живојина Надежда, Коцић Јанаћка Чедомир, 
Колаковић Живка Милинко, Костић Драгутина Сава, Кос-
тић Радојица Станимир, Котарлић Миленка Даница, Кра-
њац Стеве Велимир, Крстић Атанаца Витомир, Кузељи-
вић Филипа Славко, Лучић Милосава Киро, Луковић Про-
ке Чедомир, Маљоковић Љубомира Јован, Мариловић 
Светозара Александар, Маринковић Милутина Радомир, 
Марјановић Војимира Вељко, Марковић Атанаса Алексан-
дар, Марковић Сретена Јован, Марковић Илије Радојица, 
Маркови-Чизмић Илије Радослава, Матејевић Ђорђа Вла-
димир, Медаревић Миодрага Милош, Мемедовић Стева-
на Радисав, Меснер Милорада Милош, Мешић Ахмета 
Илијаз, Михајловић Живадина Живота, Мирковић Радос-
лава Милош, Миладиновић Србољуба Драгољуб, Мила-
диновић Владимира Стаменко, Милановић Милорада 
Миленко, Миличевић Вучића Вукојица, Милисављевић 
Гвоздена Предраг, Миљковић Стојадина Милан, Мило-

сављевић Светислава Љубиша, Милосављевић Сретена 
Никола, Милошевић Станка Александар, Милошевић 
Светислава Миодраг, Милошевић Драгомира Мирослав, 
Миловановић Бранислава Драгољуб, Миловановић Живо-
рада Милисав, Миловић Тодора Коста, Милутиновић-
-Трифковић Симеона Мирјана, Милутиновић Жарка Ни-
кола, Минчић Недељка Сретен, Мишић Цветка Стојадин, 
Мишковић Вида Душан, Мишковић Лазе Владо, Митић 
Василија Лепосава, Митић Петра Милан, Митровић-Вељ-
ковић Светислава Радосава, Младеновић Љубомира 
Божидар, Мустајбеговић Мустафе Хасан, Ненадовић 
Здравка Ненад, Ненезић Јована Борислав, Николић Љуби-
ше Милош, Николић Јордана Најдан, Николић Чедомира 
Петар, Николић Миодрага Петар, Николић Живорада Ра-
дован, Новаковић Недељка Душан, Новосел Стевана Или-
ја, Окиљевић Владимира Мливоје, Остојић Остоје Бори-
ша, Палић Радосава Марко, Панић Петра Момчило, Па-
пић Новака Милан, Папић Милета Милорад, Паповић 
Гојка Михајло, Папуга Данила Нестор, Павковић Влади-
мира Јевтимир, Павловић Михајла Александар, Павловић 
Боривоја Анђел, Павловић Драгољуба Борисав, Павловић 
Живојина Милан, Павловић Славка Стамен, Пејчић Пав-
ла Томислав, Петровић Милентија Милоје, Пинтер Ла-
дислава Ладислав, Поповић-Манчић Владимира Бранис-
лава, Поповић Борисава Илија, Поповић Светолика Тодо-
сије, Поповић Александара Видоје, Потежица Милојице 
Милан, Потурак Рашида Латиф, Прокић Драгољуба Радо-
ван, Пујкиловић-Стојковић Милена Нада, Пузовић Нови-
ца Драгољуб, Радисављевић Живојина Костадин, Радиво-
јевић Ивана Драгослав, Радојковић-Брчеревић Станка На-
талија, Радовановић Борисава Милан, Рафаиловић Илије 
Милорад, Рајковић Стевана Миодраг, Раковић Милинка 
Милутин, Ранђеловић Вукашина Драгољуб, Ристић Видо-
сава Милутин, Рондић Хрустема Авдо, Сарван Ариза 
Есад, Савић Николе Ратомир, Савић Милана Тихомир, 
Себић Василије Миленко, Селаковић Трифуна Миленко, 
Симић Адама Лазар, Симић Животе Живомир, Симонић 
Гвоздена Зоран, Синђелић Петра Светомир, Соколовић 
Десимира Видоје, Станковић Јована Благоје, Станјовић 
Светозара Предраг, Станковић Чедомира Живојин, Сте-
фановић Милије Александар, Стефановић Радомира Ди-
митрије, Стефановић Милана Драгољуба, Стевановић Ру-
сомира Драгослав, Стојановић Радована Милан, Стојано-
вић Младена Сава, Стојановић Милоја Стојадин, Стојано-
вић Милорада Тихомир, Стојчић Љубиша Светолик, Сто-
јиљковић Милосава Живорад, Стојимировић Спасоја Дра-
гослав, Шабани Нијази Сефедин, Шарић-Стојиљковић Да-
нила Дивна, Шашић Душана Милан, Шијан-Јарошевић 
Ђорђа Јелена, Шундек Милисава Миливоје, Татомир Јова-
на Стеван, Терзић Милована Андрија, Терзић Живана 
Спасоје, Тешић Предрага Зоран, Тмушић Жарка Милић, 
Томић Драгутина Томислав, Трајковић Радисава Србо-
љуб, Унгурјановић Милана Зоран, Узелац Милутина Ду-
шан, Величковић Михаила Ђорђе, Величковић Алексан-
дра Милан, Величковић Цветка Милош, Вељковић Влади-
мира Јелен, Вељковић Миодрага Радомир, Видовић Мар-
ка Марко, Влаховић Бошка Илије, Вовк Јоже Иван, Врући-
нић Јове Миле, Вучетић Милосава Милан, Вучковић Саве 
Јордан, Вучковић Милорада Војислав, Вуковић Милисава 
Наталија, Вучевић-Тихомировић Андреје Мирјана, Зундо-
вић Рада Чедо, Златковић Момира Живојин, Живановић 
Јована Станислав, Живковић Милисава Драгиша, Живко-
вић Ђузепе Ненад, Жмурић-Симовић Радојка Даница; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ивановић Цвеје Добривоје, Јовановић Чедомира За-
харије; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Адамовић Светозара Лазар, Андрић Саве Радомир, 

Бјелица Владимира Раденко, Дејановић Шпире Миодраг, 
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Думић Радисава Илија, Илић Јована Станимир, Илић 
Илије Стеван, Јанковић Николе Видоје, Лазић Милена Ла-
за, Марковић Раје Ненад, Матовић Драгомира Обрад, Ми-
ленковић Бошка Радич, Миловановић Михаила Милојко, 
Младеновић Драгутина Миодраг, Павловић Александра 
Милан, Павловић Ђорђа Степан, Шетровић Цветка Час-
лав, Петровић Богосава Филип, Петровић Михајла Љуби-
ша, Пишљагић Војислава Јован, Радивојевић Гаврила Са-
ва, Ристић Радосава Андреја, Станојевић Петра Никола, 
Стојановић Радослава Живомир, Шљукић Средоја Мило-
је, Тасић Трајка Тоза, Тодосијевић Стевана Драгољуб, 
Тошковић ЈБубомира Лука, Урзикић Антонија Миливоје, 
Војиновић Цветка Војислав, Жиговић Сефера Вехбија, 
Живковић Живојина Зоран, Живуловић Љубомира Бра-
нислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Адамовић Миладина Драгољуб, Андрић Драгића Вс 

рољуб, Антић Славка Славко, Арсеновић Саве Предраг, 
Бартуловић Ђорђа Боривоје, Благојевић-Петровић Ма-
ринка Катарина, Благојевић Новака Радисав, Богдановић 
Маринка Павле, Божиновић Александра Радојица, Цвет-
ковић Станише Аца, Челебић Јусе Мујо, Ђенадић Драгана 
Риста, Ђокић-Китановић Арсеније Десанка, Ђорђевић 
Александра Драгољуб, Ђорђевић Момчила Ружица, Ђо-
рђевић-Чечекетић Косте Вера, Ерац Светомира Душанка, 
Филиповић Мирослава Славомир, Гицић Јона Драга, Иб-
раимовић-Савић Антонија Петра, Илић Светомира Бра-
на, Ивовић-Чичаревић Саве Љубинка, Јелић Радована 
Првослав, Јоксић Радосава Вукота, Јовановић Животе Во-
јислав, Јовић Жарка Радислав, Калиновић Драгољуа Влас-
тимир, Карахоџић-Ханић Касима Фехима, Лападатовић 
Војислава Светислав, Леро Митра Милосав, Луковић Ра-
дојка Чедомир, Маринковић Арсенија Милутин, Марко-
вић Косте Стана, Месаровић Милосава Миодраг, Михаи-
ловић Милорада Зоран, Мијић Војислава Небојша, Мило-
шевић Сретена Драгољуб, Милошевић Милорада Радиша, 
Митић Зарија Борислав, Мусић Богосава Богосав, Нешо-
вић Драгише Живко, Николић Николе Данило, Николић 
Михајла Драгиша, Николић Луке Милица, Николић Љу-
бомира Станиша, Николић Ратка Владимир, Николић 
Драгомира Вукашин, Новаковић Радована Рајко, Панте-
лић Живомира Милорад, Пејкић Михајла Димитрије, Пе-
ровић Јована Чедомир, Пешић Милована Томислав, Пет-
ровић-Стојановић Стојилка Душанка, Петровић Драго-
љуба Љубодраг, Поповић Новака Никола, Поровић Шахи-
на Бедрија, Рајковић Будимира Александар, Смиљанић 
Шорша Миодраг, Спасић Живка Милутин, Станчић-Гру-
јић Анђела Јана, Стефановић Аксентија Чедомир, Стева-
новић Љубомира Јосиф, Стевановић Десимира Милан, 
Стојковић-Кошанин Загорка Тодосија, Шћојић Петра Ни-
колу, Тешевић-Дивац Цмиља, Томић-Трандафиловић 
Станислава Бисерка, Усановић Перо Мирослав, Васић Ди-
митрија Васа, Воркапшић Небојше Тривун, Бучетић-Сто-
јићевић Велимира Добрила, Вуксановић Јована Слободан; 

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

СО МЕДЕЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Ивановић Рајка Живојин, Јоловић Радована Богдан, 

Марковић Живојина Богдан, Траиловић Драгољуба Радо-
мир. 

Бр. 59 
19 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић« с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

918. Закон за измени и дополненија на Законот за 
правата и должностите на сојузните органи во 
поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат 1817 

919. Одлука за височината на надоместот за врше-
ње на задолжителен здравствен преглед на рас-
тенијата во прометот преку границата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 1820 

920. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на девизи утврдени за потребите на општес-
твените дејности и на општествените организа-
ции за 1986 година 1821 

921. Одлука за височината на надоместот за из-
вршен ветеринарско - санитарен преглед на 
пратки на животни, производи, суровини и от-
падоци од животинско потекло, семе за веш-
тачко осеменување, оплодени јајни келии за 
оплодување на животни со кои може да се пре-
несува заразна болест во прометот преку гра-
ницата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 1821 

922. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот — 1822 

923. Одлука за утврдување на краткорочниот кре-
дитен потенцијал до кој основната односно 
здружената банка може да дава меници 1822 

924. Одлука за утврдување на ликвидниот инвести-
ционен потенцијал на основната односно 
здружената банка и на условите за давање ов-
ластување за давање гаранција 1823 

925. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
општествен совет за стопански развој и еко-
номска политика 1826 

926. Одлука за именување секретар на Сојузниот 
општествен совет за стопански развој и еко-
номска политика 1826 

927. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за техничките и експлоатационите 
услови под кои можат да се користат радиоста-
ниците за фреквенциски или фазно модуларни 
радиотелефонски емисии 1826 

928. Правилник за обрасците за гаранции, суперга-
ранции и овластување за давање гаранции — 1828 

929. Правилник за начинот на утврдување на изно-
сот до кој интерната банка и организацијата на 
здружен труд може да дава гаранции 1836 

930 Правилник за начинот на утврдување на сло-
бодните средства за одобрување на стоковни 
кредити 1833 

931. Правилник за дополнение на Правилникот за 
димензиите, вкупните маси и осното оптовару-
вање на возилата и за основните услови кои 
мораат да ги исполнуваат уредите и опремата 
на возилата во сообраќај на патиштата 1834 

932. Правилник за измени на Правилникот за ре-
гистрација на моторни и приклучни возила — 1834 

933. Правилник за измена на Правилникот за по-
себниот знак за означување на возилата со кои 
управува лице на кое му се оштетени екстреми-
тетите битни за управување со возило 1835 

934. Одлука за измена на Одлуката за издавање 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1835 

935. Одлука за измена на Одлуката за издавање 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1835 

936. Решение за определување постојанен граничен 
премин на југословенско-грчката граница за 
меѓународен друмски сообраќај Стар Дојран 1836 

937. Наредба за определување на граничните пре-
мини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат, 
транзитираат пратки на животни, производи 
суровини и отпадоци од животинско потекло, 
семе за вештачко осеменување, оплодени јајни 
келии за оплодување на животни и други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест на животни 1836 
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Страна 
938. Упатство за измени и дополнение на Упатство-

то за формата, содржината и употребата на ед-
нообразни обрасци за вршење работи на плат-
ниот промет во земјата преку Службата на оп-
штественото книговодство 1836 

939. Самоуправна сопогодба за единствените нор-
мативи за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците што 
работат на задачите и работите на преписи, 
стенографирање, преведување на текстови, 
подготвување на материјали за сметач, срам-
нување односно коректура на текстови и 
одржување на чистотијата во просториите на 
сојузните органи на управата и на сојузните 
организации 1837 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 2 став 2 од Законот на СР Србија за начи-
нот за обезбедување средства за побрз развој 
на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини и за поттикнување на 
побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените подрачја во периодот од 1982 година 
до 1985 година и нивната спротивност со од-

Страна 
редбите на член 1 и 4 од сојузниот Закон за по-
стојните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 
година 1844 

Одлука за оценување на уставноста на самоуправ-
ната спогодба за деловна соработка скулучена 
меѓу Основната организација на здружен труд 
„Истратурс", од Умаг, и изнајмувачите на лег-
ла од 6 март 1982 година 1845 

Одлука за престанок на важењето на член 68 од За-
конот на СР Србија за извршување на кривич-
ни санкции 1845 

Одлука за оценување на законитоста на члан 97 
став 2 од Општите услови за испорака на елек-
трична енергија во СР Хрватска 1846 

Одлука за оценување на законитоста на член 69 
став 2 од Општите услови за испорака на елек-
трична енергија 1846 

Укази 1847 
Одликувања 1847 
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