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297. 

Врз основа на член 16а од Законот за објавување на 
сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76 и 11/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОСЕБНОТО СЛУЖБЕНО ГЛАСИЛО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на издавање и ко-
ристење на посебното службено гласило на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/80), во член 5 став 2 во точка 17 точката на 
крајот се заменува со точка и запирка и се додаваат точ. 18 
и 19, кои гласат: 

„18) Сојузното јавно правобранителство; 
19) Југословенската банка за меѓународна економска 

соработка." 
Во став 3 бројот: „17" се заменува со бројот: „19". 

Член 2 

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

Е. п. бр. 139 
11 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

298. 

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБО-
ДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА 
ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќа-
ње на царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Ца-
ринскиот закон, и тоа: 

Тарифен 
број на Н а и м е н у в а њ е Количина царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 3 
84. 53/2 Комплетни дигитални машини 

за обработка на податоци, кои 
во истото Куќиште содржат цен-
трална единица за обработка и 
барем една влезна и една излез-
на единица 
Ех. 
Компјутеризиран уред за кому-
тација на шифрирани пораки, со 
припаѓачки резервни делови 1 комплет 

85. 15/9 Радионавигациони помошни 
уреди, радари и радио-уреди за 
далечинско управување 
Ех. 
- Радио-линкови 4 комплети 
- Секундарни радари 5 комплети 
- Радари со припаѓачки работни 
делови, алат и прибор 4 комплети 
- Центри за обработка на радар-
ски податоци и обработка на 
плановите за летање 6 комплети 

85. 15/106 Делови за производите од точ. 8 
и 9 на овој тарифен број 
Ех. 
Резервни делови за центри за об-
работка на радарски податоци и 
обработка на плановите за лета-
ње 6 комплети 

90. 21 Инструменти, апарати и модели 
наменети исклучиво за цели на 
демонстрирање (на пр. за обра-
зование, на изложби, итн.), што 
се непогодни за други цели 
Ех. 
Симулатор на летањето со при-
паѓачки сметач за обука на кон-
тролорот на летањето 1 комплет 

92. 12/2а Грамофонски плочи, снимени 
ленти и други подлоги со сни-
мен научен и стручен текст 
Ех. 
Програми за работа на сметачи 
снимени на магнетен медиум 
(дискети, ленти) 7 комплети 

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

Е. п. бр. 144 
11 април 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ с. р. 
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299. 

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), во соработка со републичките и покраинските са-
моуправни интересни заедници за економски односи со 
странство и со согласност на Сојузниот извршен совет, 
Собранието на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ги утврдува 

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ОДОБРУВА-
ЊЕ НА КРЕДИТИ НА СТРАНСТВО ВО 1985 ГОДИНА 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Основните и други организации на здружен труд, са-
моуправните интересни заедници во областа на матери-
јалното производство, во рамките предвидени со самоуп-
равната спогодба за здружување, и банките овластени за 
работите со странство (во натамошниот текст: домашни-
те лица) можат да,се задолжуваат во странство односно 
можат да одобруваат кредити на странство врз основа на 
овие единствени критериуми. 

Член 2 

изводство во 1985 година на единствениот југословенски 
пазар („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85). 

Се смета дека се исполнети условите за увоз на кре-
дит заради рационална супституција на увозот во смисла 
на став 1 од овој член ако домашното лице, по варењето 
за добивање на согласност за регистрација на кредитна ра-
бота, достави и изјава на корисникот на производот чиј-
што увоз ќе се супституира дека ќе купува производ од до-
машно лице кој е корисник на кредитот. 

Член 6 

Домашни лица можат да земаат во странство креди-
ти за увоз на опрема и услуги, во согласност со прописите 
за увоз на опрема во 1985 година, под услов опремата 
првенствено да се користи за: 

1) довршувањето на објекти што се во завршна фаза 
на изградба, со Чои се зголемува производството за извоз 
на конвертибилно подрачје или рационално ќе супститу-
ира увозот; 

2) изградбата на нови капацитети чиешто производ-
ство ќе биде претежно насочено врз извозот на конверти-
билно валутно подрачје и остварување на позитивен деви-
зен ефект; 

3) реализацијата на увозот врз основа на договорот 
за вложувањето на странски лица во домашни организа-
ции; 

4) увозот на резервни делови за инвестиционо 
одржување; 

5) потребите на науката и на истражувачките органи-
зации; 

6) замената на опрема уништена поради дејството на 
елементарни непогоди (земјотреси, поплави, пожари) и ха-
варии на бродови и авиони; 

7) увозот на неопходна медицинска опрема и опрема 
за заштита при работата; 

8) други потреби за кои врз основа на постојните про-
писи може да се увезува опрема. 

При утврдувањето на овие единствени критериуми се 
тргнува од обемот на користењето на странски кредити 
утврден со проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија, кој претставува горна 
граница до која ќе користат кредити сите субјекти на кре-
дитните односи во земјата, како и од нивото на кредитно-
-гаранцискиот потенцијал на банките овластени за рабо-
тите со странство, 

И. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 3 

Приоритет во задолужувањето во странство, соглас-
но со член 27 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство (во натамошниот текст: Зако-
нот), му се дава на увозот заради производство за извоз со 
кој се остварува поголем вкупен девизен прилив од кон-
вертибилното валутно подрачје, ја обезбедува ликвиднос-
та во меѓународните плаќања и го овозможува остварува-
њето на проекцијата на платниот биланс и проекцијата на 
девизниот биланс на Југославија. 

Член 4 

Домашните лица можат да се задолжуваат во стран-
ство дури по намирување на втасаните обврски спрема 
странство и под услов да можат да обезбедат отплата на 
кредитите на начинот предвиден во чл. 12 и 13 од овие 
единствени критериуми, 

Член 5 

Домашните дица можат да земаат во странство кре-
дити за увоз ни суровиќ репродукциони материјали и ре-
зервни делови за тукушто одржување, под услов суровини-
те, репродуктивните материјали и резервните делови за 
текушта одржување да ги користат за: 

1) производство на стоки и услуги за извоз на конвер-
тибилно валутно подрачје; 

2) рационална замена на суровини и репродукциони 
материјали што се увезуваат; 

3) снабдување на единствениот југословенски пазар 
во согласност со Општествениот договор за обезбедување 
и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз 
на определени производи односно суровини за нивно про-

Договорите за кредит за увоз на опрема од конверти-
билно подрачје за намените од став 1 на овој член можат 
да се склучуваат под услов таква опрема, согласно со Од-
луката за заедничката девизна политика на Југославија за 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84), да не 
може под приближно еднакви услови да се набавува во 
земјата. 

Ако повеќе домашни лица поднесат барање за увоз 
на опрема на кредитот од точ, 1, 2 и 3 став 1 од овој член, 
предност ќе има увозот со кој се остварува поголем нето 
девизен ефект и се овозможува поголема искористеност на 
домашните суровини. 

Пред склучувањето на договор за кредит за увоз на 
опрема од точ. 1, 2 и 3 став 1 на овој член, домашното ли-
це е должно да состави анализа на проекти со која се ут-
врдува девизната сигурност на отплата од становиштето 
на извесност дека предвидените девизни ефекти ќе бидат 
остварени, како и да поднесе доказ дека таква опрема не 
може под приближно еднакви услови да набави во земјата. 

Банката овластена за работите со странство преку ко-
ја се остварува задолжувањето во странство е должна даја 
провери анализата и документацијата од став 4 на овој 
член. 

Член 7 

Исклучително од одредбите на член 6 од овие един-
ствени критериуми, домашните лица можат да земаат во 
странство кредити за увоз на опрема и резервни Делови 
што не се произведуваат во земјата заради завршување и 
одржување на објектите на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово што се од посебно значење за стопан-
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ството и на објектите што се подигаат со здружувањето на 
труд и средства, како и кредити за увозот на опрема за об-
јектите што се градат во недоволно развиени социјалис-
тички републики и во Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, што се финансираат од постојаните средства 
на Фондот на федерацијата за кредитирањето на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини наменети за здружување. 

Кон барањето за давање на согласност за регистраци-
ја на кредитната работа од став 1 на овој член, домашното 
лице прилага потврда од надлежното општо здружение 
при Стопанската комора на Југославија дека опремата 
или резервните делови што имаат намера да ги увезат на 
кредит не се произведуваат во земјата односно не можат 
да ги набават во земјата. 

Член 8 

Независно од условите од член 6 на овие единствени 
критериуми, организации на здружен труд кои на конвер-
тибилно подрачје од најмалку 20% од сопственото годиш-
но производство на стоки и услуги можат да земаат креди-
ти во странство за увоз на опрема од помала вредност 
заради отстранувањето на тесни грла во производството, 
технолошката модернизација и реконструкција или заме-
ната на резервни делови, под услов вредно(?га на опрема-
та што се намерува да се увезе на кредит да не биде пого-
лема од 10% од вредноста на извозот на конвертибилно 
подрачје остварен во претходната година. 

Самоуправната интересна заедница за економски од-
носи со странство на републиката односно автономната 
покраина потврдува дали се исполнети условите од став 1 
на овој член. 

Член 9 

Врз основа на член 6 став 1 точ. 1 и 2 од овие един-
ствени критериуми, нови кредити за увоз на опрема чи-
јашто вредност е поголема од 1 милион САД долари 
можат да земаат оние домашни лица кои: 

1) донеле план за развојот за периодот од 1981 до 
1985 година во кој е предвидена изградба, проширување, 
модернизација или замена на капацитетите или на дел од 
капацитетите за кои се бара увоз на опрема на кредит; 

2) го усогласиле планот на економските односи со 
странство за 1985 година во самоуправната интересна за-
едница за економски односи со странство републиките, од-
носно автономните покраини во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство, во рамките 
на кој е искажана потребата за увоз на опрема на кредит. 

Член 10 

Домашни лица можат да увезуваат бродови на хипо-
текарен кредит и авиони на кредит преку врзани работи 
на извозот на југословенски стоки најмалку 50% од вред-
носта на увозот на авиони под услов со нивното користе-
ње да се остварува нето девизен прилив доволен за отпла-
та на кредитот. Авансните и други текушти плаќања мо-
раат да се движат во рамките на износот наменет за увоз 
на опрема по проекцијата на платниот биланс и проекци-
јата на девизниот биланс на Југославија. 

Член 11 

Домашните лица можат да склучуваат договори за 
кредити кај Меѓународната банка за обнова и развој и неј-
зините афилијација Европската инвестициона банка, ЕУ-
РОФИМА и Меѓународната инвестициона банка, и тоа 
првенствено за следните намени: 

1),за структурно приспособување; 
2) за увозот на суровини за вештачки ѓубрива, за за-

штитни средства и семе; 
3) за развојот на рудниците за јаглен и метали; 

4) за испитувањето, истражувањето и производството 
на нафта и гас; 

5) за производството, преносот и дистрибуцијата на 
електрична енергија и за истражување и експлоатација на 
енергетски суровини; 

6) за изградбата и модернизацијата на железничките 
пруги и за набавката на шински возила; 

7) за изградбата и реконструкцијата на магистрални 
патишта; 

8) за развојот на земјоделството, шумарството, во-
достопанството и малото стопанство; 

9) за производството што е наменето за извоз на кон-
вертибилно валутно подрачје или за извозот кој го насочу-
ва кредиторот. 

Домашните лица можат да обезбедуваат дополнител-
ни средства за проекти на приоритетни објекти во чие фи-
нансирање учествуваат Меѓународната банка за обнова и 
развој и Европската инвестициона банка, со кофинансира-
ње на меѓународниот пазар на капиталот во смисла на од-
редбата на член 6 од овие единствени критериуми. 

Член 12 

Во согласност со член 27 од Законот, во странство 
можат да се задолжуваат домашни лица под услов банка-
та овластена за работите со странство да ја утврди нивна-
та динарска и девизна способност за враќање на кредитот 
и извршувањето на обврската по кредитот да се обезбеду-
ва со кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката ов-
ластена за работите со странство за 1985 година. 

Се смета дека домашното лице е девизно способно, 
во смисла на став 1 од овој член, ако банката овластена за 
работите со странство ќе утврди дека неговите обврски по 
предвиденото земање на нови кредити во странство го-
дишно не се поголеми од 70% од остварениот сопствен 
конвертибилен девизен прилив со кои располага според 
единствените критериуми од член 69а на Законот. 

Домашните лица кои не остваруваат девизи или не 
остваруваат доволно девизи, можат да се задолжуваат во 
странство, под условите од овие единствени критериуми, 
само ако со заинтересираните домашни лица кои се девиз-
но способни во смисла на став 2 од овој член претходно 
склучиле самоуправна спогодба, според член 68 од Зако-
нот, со која се утврдуваат изворите на средствата за от-
плата на кредитот или ако имаат обезбедени девизи за от-
плата на кредитот според член 69д од Законот. 

Член 13 

Основна и друга организација на здружен труд или 
самоуправна интересна заедница во областа на материјал-
ното производство, со барање за давање на согласност за 
регистрација на кредитната работа, поднесува потврда од 
банката овластена за работите со странство за располага-
ње со девизи во смисла на член 12 од овие единствени кри-
териуми односно потврда дека за отплата на кредитот за 
кој има намера да склучи договор располага со девизи: 

1) според член 69а од Законот; 
2) врз основа на склучената самоуправна спогодба 

според член 68 од Законот и овластување на,организација-
та на здружен труд која здружила девизи според член 68 
од Законот, со која ја овластува банката која има девизна 
сметка до намирување на обврските по ова овластување 
да ги употреби сите девизни приливи со кои располага 
според член 69а од Законот; 

3) врз основа на потврдата на самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство во ре-
публиката односно автономната покраина дека средства-
та за отплата ќе бидат обезбедени со здружени девизи спо-
ред член 69а од Законот, ако отплатата на кредитот не 
втасува во текуштата година; 

4) според договорите во смисла на член 7 од Законот 
за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/83 и 70/83). 
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Потврдата од став 1 на овој член е составен дел на 
документацијата што се поднесува до Народната банка на 
Југославија заради добивање на согласност за регистраци-
ја на кредитната работа. 

III. ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА СТРАНСТВО 

Член 14 
Домашни лица при одобрувањето на кредити на 

странство тргнуваат од: 
1) унапредување на надворешнотрговската размена и 

други форми на економска соработка со странство, со на-
стојување да се зголеми извозот на стоки и услуги на кон-
вертибилно подрачје; 

2) јакнење на конкурентската способност и поуспе-
шен настап на југословенското стопанство на меѓународ-
ниот пазар; 

3) подобрување на условите за извоз на стоки и услу-
ги со кои се зголемува девизниот прилив и трансфер на 
технологијата; 

4) подобрување на условите за пласман на домашна-
та опрема и бродови и изведувањето на инвестициони ра-
боти во странство. 

Член 15 
Домашни лица можат да му даваат на странство до-

лгорочни, среднорочни и краткорочни комерцијални, сто-
ковни и финансиски кредити за унапредување на извозот 
на стоки и услуги, а првенствено за извозот на опрема и 
бродови и за изведувањето на инвестициони работи во 
странство, за извршувањето на истражни работи и за из-
готвување на студии и проекти. 

Под финансиски кредити во смисла на став 1 од овој 
член се подразбираат кредити што домашните лица ќе им 
ги одобрат на сопствени и мешовити претпријатија во 
странство од делот на нетрансферираната добивка, под 
услов да се одобруваат за конкретна работа на извоз на ју-
гословенски стоки и услуги. 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Основни и други организации на здружен труд и са-

моуправни интересни заедници во областа на материјал-
ното производство се задолжуваат во странство преку 
банки овластени за работи со странство. 

Член 17 
Основни л други организации на здружен труд и са-

моуправни интересни заедници во областа на материјал-
ното производство и доставуваат на банката овластена за 
работи со странство кредитно барање во писмена форма 
со кое се изразува намерата од склучувањето на договор 
за кредитна работа со странство. 

Банката овластена за работи со странство го разгле-
дува кредитното барање и ако утврди дека се исполнети 
сите услови од овие единствени критериуми, дава потврда 
од член 13 став 1 на овие единствени критериуми, во рам-
ките на обемот на сопствениот утврден кредитно-гаранци-
ски потенцијал. Ако е во прашање кредитно барање за 
увоз на опрема, банката овластена за работи со странство 
ќе изврши проверка во смисла на член 6 став 5 од овие 
единствени критериуми. 

Банката овластена за работи со странство за сметка 
на основни и други организации на здружен труд или на 
самоуправни интересни заедници во областа на матери-
јалното производство, поднесува, преку народната банка 
на републиката односно народната банка на автономната 
покраина, до Народната банка на Југославија кредитно 
барање со документација од став 2 на овој член заради да-
вање на согласност за регистрирањето на кредитната ра-
бота. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина, врши увид во кредитното 
барање и во поднесената документација, што, заедно со 

своето мислење за кредитното барање, го доставува до 
Народната банка на Југославија заради давање на соглас-
ност за регистрирање на кредитната работа. 

Член 18 
Овие единствени критериуми влегуваат во сила рсми-

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

Бр. 491-1/85 
11 април 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на Интерес-
ната заедница на Југославија 
за економски односи со 

странство, 
Христо Кошка, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
стоки за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки во 1985 годи-
на, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 68/84, се по-
тпаднаа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА 
КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУ-
ВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕ-

ЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во точка 3 одредбата под 2, во тар. број 29.14/2в во 

првата алинеја наместо зборот: „Ацетат" треба да стои 
зборот: „Аретит". 

Во тар. број 29.14/4г-2 во четвртата алинеја наместо 
зборот: „Перметин" треба да стои зборот: „Перметрин". 

Во тар. број 29.16/2д во првата алинеја наместо збо-
рот: „глуконат" треба да стои зборот: „глубионат". 

Во тар. број 29.26/1 в во првата алинеја наместо збо-
рот: „Промицидон" треба да стои зборот: „Процимидон". 

Во тар. број 29.29/2 во втората алинеја наместо збо-
рот: „фенокси" треба да стои зборот: „феноксим". 

Во тар. број 34.02/26 во третата алинеја наместо збо-
рот: „Арботион" треба да стои зборот: „Агротион". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 18 
март 1985 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен листана 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За шеф на Протоколот на Сојузниот извршен совет 

се назначува Миодраг Васиќ, заменик на генералниот ди-
ректор на Работната заедница „Сава-центар" во Белград. 

С.п.п. бр. 9 
И април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПРОТОКОЛОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста шеф на Протоколот на 

Сојузниот извршен совет Јован Премеру, заради премину-
вање на работа во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 април 1985 година. 

С.п.п. бр. 464 
11 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
За советник на претседателот на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија се назначува Фатмир Гаши, со-
ветник во Одборот за општествен план и развојна полити-
ка на Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ. 

С.п.п. бр. 475 
11 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За помошник на сојузниот секретар за правосудство 

и организација на сојузната управа се назначува Никола 
Марковиќ, директор на Градскиот завод за информатика 
во Белград. 

С.п.п. бр. 473 
11 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на Државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

цени се назначува Андрија Јовичиќ, секретар во Републич-
ката заедница за работи на цените на СР Србија. 

С.п.п. бр. 474 
11 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 : 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубива^ соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Јовић Милана Славко; 

- за особени заслуги отечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

потполковник Марчетић Стевана Никола; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетани I класа: Брезник Мије Стјепан, Думић Луке 
Миломир; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

полковник Ѓенадиќ Боривоја Радивоје; 
потполковник Шпања Мије Анте; 
заставници I класа: Кошутић Јована Славко, Петро-

вић Александра Љубисав; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Ћиркић Рантсд Сава, Мицулинић Анте-
на Даворин; 

капетан на фрегата Јовананмћ Зарије Михаило; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетани I класа: Лнткћ Радисава Драгомир, Ђукић 
Ђуре Ђуро, Перић Велибора Милорад; 

капетан Петровиќ Живорада Петар; 
заставници I класа: Бабић Луке Гавро, Гавриловић 

Рајка Милија, Главинић !Млозана Момчило, Глигорије-
вић Александра Милорад, Јовић Војислава Томислав, Ма-
рић Петра Саво, Павловић Јована Мирослав, Ракић Мило-
рада Петар, Стојкоски Коле Љубомир; 

заставници: Хаулћ Кошка Светислав, Павловић Дра-
гомира Драгиша; 

граѓанско лицг. ги служба во ЈНА: Радић Јована Ра-
дослав; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан тЈСлет заради остварување на по-
ставените задачи ѕо ечхш^цдте со кои раководат, како и за 
создавање услови за нос! игање на исклучително добри ус-
песи во своите елитни у установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

"Ло ллч')̂ шици : Чађо Душана Бранко, Марковић Војне-
ва ана Драголуб, Влајнић Петра Павле; 

тгшодковници: Цветковић Велимира Миломир, Ја-
хић Мухарема Изет, Миливојевић Ранисава Милан, Син-
ђелић Александра.Миодраг, Загорац Стевана Митар, Догу 
Михе Коста; 

мајор Пантовић Чедомир Пантелија; 
заставник I класа Медић Илије Дане; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

заставници I класа: Младеновић Србислава Антони-
је, Стаменковић Душана Хранислав; 

заставници: Богдановић Маринка Костадин, Димит-
ријевић Светозара Александар, Момиров Чедомира Пред-
раг, Шолак Душана Драгутин; 

постар водник I класа Јеринић Владана Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа: Лончар Марка Лука; 
заставници I класа: Јанковић Момчила Јован, Мило-

сављевић Витомира Бора; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Беко Марка Мир-
ко, Кезуновић Вуколе Рајко, Милеуснић Косте Никола, 
Пољаковић Војислава Војислав; 

- за примерна работа на развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Баришић Илије Божо; 

граѓански лица на служба.во ЈНА: Костић Вукомана 
Слободан, Стефановски Славе Диме, Стевановић Живана 
Живорад, Тешић Жике Василије; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковници: Алексић Митра Гвозден, Глишић 
Милоша Владимир; 

мајор Кривокапић Вошка Драго; 
воен службеник II класа: Костић Крсте Миодраг; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа Мијаковић Милића Јован; 
вооен службеник VI класа Мишковић Станоја Сава; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Симоновић Нешка 

Митар, Стојковић Илије Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетан I класа: Ђурашиновић Мијата Живојин; 
заставници I класа: Дракулић Милоша Бранко, Ђу-

кић Симе Станислав, Гргуровић Милутина Влатко, Мар-
ковић Драгутина Милутин; 

заставници: Игић Владимира Војин, Милошевић Ва-
се Слободан; 

постар водник I класа: Муштерић Николе Миломир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа Тадић Милете Радоица; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Алагић Ђуре Бош-

ко, Делић Мирка Милан, Драгић Луке Марија, Јоцић Бла-
ншира Александар, Митровић Ђурађа Илија, Трандафи-
ловић Милоша Драгица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ђорђевић Радоми-
ра Градимир, Костић Белина Мирса, Малешевић Бранис-
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лава Загорка, Мијаиловић Момчила Станислава, Мијато-
вић Саве Симеуна, Милојевић Живоина Драгиша, Миља-
новић Саве Милош, Младеновић Косте Љубиша, По-
тежица Кире Градимир, Солеша Стеве Милан, Тадић 
Бранко Гојко; 

- за примерна работа на развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручник Мужевић Силвестра Јосип; 
граѓанско лице на служба во ЈНА: Недељковић Ми-

ливоја Божидар; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
Држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Блажевић Томе Мато, Чановић Благоја 
Михаило, Хашимбеговић Мехмеда Сафет, Петровић Ми-
лана Милован, Радаковић Јована Стево, Радоичић Радоја 
Александар, Солвиљ Петра Саво, Шотра Ђорђа Жарко; 

потполковник Вујичић Вујице Славољуб; 

- за особени заслуги стечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Прачек Рудолфа Рудолф; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковници: Бадњар Тихомир Драгош, Миленко-
вић Ђорђа Миливоје, Влајковић Михаила Драгољуб; 

мајор Благојевић Витомира Станиша; 
капетан I класа: Андонов Димитра Петар; 
заставник I класа: Андонов Димитра Петар; 
заставници I класа: Џамић Симе Љубиша, Пешут 

Милоша Радослав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: Меџгаљ Ђоке Милан, Матушан Анте 
Ремко, Миндеровић Милића Милорад, Мирчић Миливоја 
Момчило, Поповић Новака Дане, Поповић Лека Никола, 
Шоћ Јоке Душан; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Бујић Стевана Миле, Илић Косте Миле, 
Јовичевић Миодрага Аксентие, Керкез Стеве Бошко, Ла-
заревић Ставре Најдан, Марковић Драгомира Марко, Му-
ришић Саве Војин, Петровић Драгољуба Љубомир, Радо-
вић Владимира Војислав, Танкосић Милана Стево, Трифу-
новић Тодора Ненад; 

потполковници: Бабић Рада Живко, Црногорчевић 
Александра Томислав, Марковић Остоје Стево, Маудић 
Ђорђија Будимир, Поњавић Александра Станимир, Ста-
никић Драгољуба Сретен, Станковић Вошка Мирко, Ста-
нимировић Бранислава Драган, Васић Радосава Милорад; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковници: Мрвић Борисава Боривоје, Ристић 
Добривоја Властимир, Суша Луке Милан; 

мајор Вујчић Душана Живорад; 
капетани I класа: Миличић Пере Јово, Зорлак Хусе 

Рашид; 
капетан Убавић Момчила Јован; 
заставници I класа: Гиговић Љупка Милош, Стојма-

новски Ђолета Страхил, Вуга Лазе Андрија 
заставник Костић кладете Коста; 
воени службеници IV класа: Клашња Драгана Алек-

сандра. Маркишић Јована Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Ђуза Мила Саво, Шаренац Трпе Рајко; 
потполковници: Богдановић Томе Матија, Фаоијан 

Радивој а Милан, Јаковљевић Саве Радисав, Ќучук Мехме-
да Ејуб, Манојловић Вуксана Михаило, Петровић Николе 
Војислав, Судар Андрије Драгомир, Вукосављевић Војина 
Јован; 

мајор Савичић Паве Миливоје; 
воени службеници II класа: Костић Славка Милоје, 

Прица Ранка Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

заставници I класа: Блажевић Станоја Обрен, Лучић 
Дике Гојко; 

заставници: Костић Анте Владимир, Петровић Радој-
ка Светислав; 

воени службеници II класа: Ћирковић Животе Бра-
нислав, Килибарда Митра Милутин; 

воен службеник IV класа: Петровиќ Живана Босиљ-
ка; 

граѓански лицфа на служба во ЈНА: Бабић Петра 
Милка, Букинац Бранка Милош, Девић Гаје Драган, Ни-
колић Живојина Милорад, Паунович Ивана Ана, Трошељ 
Расима Асим; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Кашић Јосифа Радивоје, Кривокапић 
Стеве Душан, Мандић Стипе Мато, Тодоровић Вукашина 
Милутин; 

потполковници: Андоновић Арсе Војислав, Бохатјук 
Алексе Јован, Грубор Стеве Мићо, Јаблановић Стевана Ра-
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домир, Митровић Живана Боривоје, Обрадовић Дана Ни-
кола, Вуксановић Мираша Милош; 

капетан на фрегата Крецловић Василија Радослав; 
мајори: Лазаревић Видоја Томислав, Милковић Раде 

Милан, Вујошевић Милована Вучко; 
капетан I класа Бараћ Мана Срећко; 
заставници I класа: Божовић Ристо Тодор, Кнежевић 

Душана Реља, Мекић Суље Илијаз, Самарџић Мехаге Му-
рија, Живковић Милутина Бранислав, Зечевић Константи-
на Витомир; 

воен службеник II класа Павић Бранимира Сима; 
воен службеник III класа Марјановић Живојина Ра-

дивоје; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа: Ђукић Радише Драган, Вуксановић 
Љубисава Драгослав; 

капетани: Јоцић Јеленка Велимир, Томић Станоја 
Александар; 

постари водници I класа: Брезник Виценца Винко, 
Јевтовић Милорада Зоран; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Анђелковић Тихо-
мира Петар, Питон Јована Петар, Радусин Милана Радми-
ла, Смедеревац Николе Рајко; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

мајор Вукшић Милана Драган; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

мајор Шарац Николе Раде; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА; Анђелковић Дра-
гиша Драгомир, Цветковић Милорада Јованка, Иванче-
вић Рафа Рано, Латиновић Момчила Чедомир, Вранеше-
вић Љубана Перо; 

- за примерна работа на развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Давидовић Вука-
шина Драгослава, Касапиновић Јована Миља, Побулић 
Милорада Оливера; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ ' 

полковници: Блажевић Иве Нико, Чоловић Радивоја 
Гвозден, Ивљанин Доситеја Слободан, Петровић Душана 
Аца, Степановић Петра Милош; 

потполковник Миражић Милована Живојин; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник Петровић Милоша Милољуб; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајор Вуковић Танаска Михајло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковници: Игњатовић Николе Мирослав, Ми-
ливојевић Максим Драгиша, Недељковић Стојана Тијо-
сав; 

капетан I класа Арсић Арсенија Зоран; 
воен службеник III класа Ћеранич Милорада Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа: Цоцић Драгољуба Љубиша, Ђурко-
вић Владислава Љубомир, Граовац Јована Милан, Спре-
мић Ристивоја Станко; 

воен службеник V класа Тодоровић Тихомира Олги-
ца; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Дојчиновић Атана-
са Властимир, Јовановић Вељка Камен, Куртовић Јове Пе-
тар, 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковници: Столић Манојла Сретен, Валич Ан-
тена Силво; 

мајор Савићевић Милосава Петар; 

- за особени заслуги отечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
лнана Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетан I класа Егић Мила Бранко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Рајић Мирка 
Крсто, Спахић Мехе Азем, Шиљевић Васе Станко; 

- за примерна работа на развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
старешински и војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани: Анђелић Петра Сава, Филиповић Цвијетка 
Милан, Хорват Владимира Ивица, Милодраг Мирка Дра-
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го, Секуловић Јоле Драгољуб, Стевановић Бранка Драган, 
Томић Костадина Миомир, Велић Радоја Мирчета; 

водник I класа Грбић Рајка Здравко; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБРОВ 
ВЕНЕЦ 

полковник Вујовић Саве Вељко; 

- за особени заслуги во развивањето на меѓународни-
те односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

полковник Храбар Јосипа Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Барде Јожефа Албин, Баста Мите Слав-
ко, Бенић Николе Танасије, Ћујић Илије Славко, Дуван-
чић Петра Миле, Грушица Николе Божо, Ивановић Вуко-
мана Радован, Јовановић Станимира Милун, Кончар Ива-
на Митар, Латковић Петра Ђуро, Лутовац Милете Михај-
ло, Мандић Николе Мирко, Маринковић Душана Милош, 
Милановић Николе Свето, Милеуснић Буде Мирко, Муте-
велић Хамдије Захид, Николовски Боге Блажо, Петерка 
Франца Франц, Радишић Љубомира Ђорђе, Сеферовић 
Алије Менсур, Вујановић Љубана Мићо; 

капетан на боен брод Зелени Николе Никола; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во 'единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

полковници: Андрејевић Ђорђа Јордан, Чукић Томе 
Славомир, Драшковиќ! Радоја Душан, Фундук Милана 
Бранко, Гаврић Душана Раде, Драго Луке Иван, Грујић 
Јована Владо, Јовичић Митра Урош, Калуђеровић Ђорђа 
Светозар, Капетановић Крсте Данило, Кокотовић Стеве 
Душан, Колунџић Мила Душан, КундачиНа Томе Рајко, 
Кузмановић Ђоке Стеван, Лазић БогиНа Милош, Мајсто-
ровић Емила Вељко, Манић Станимира Мирко, Матковић 
Крсте Јован, Медан Илије Јован, Милић Петра Грујица, 
Мутавџић Ивана Милорад, Новаковић Николе Васиљ, Па-
вић Крсте Миро, Павловић Милоша Милорад, Периш Ан-
те Иван, Перишић Марка Лука, Поповски Димитрија Ва-
сил, Салатић Ибре Адам, Стевановић Милана Божидар, 
Стојановски Ристе Владимир, Шашо Радована Милован, 
Шоша Стјепана Лука, Штраус Јакова Божидар, Тодоровић 
Милана Мирко, Узелац Станка Никола, Вешовић Вукаши-
на Душан, Буцо Ивана Петар, Вујовиќ Мирка Радислав, 
Зеленковски Гоце Иван, Поповић Гордана Александар; 

капетан на боен брод Вучетић Николе Анто; 
потполковници: Блажевић Ивице Марко, Којић Вла-

димира Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Цолић Анте Младенко, Цветковић 
Бранка Здравко, Костић Драгољуба Урош, Манојловић 
Светозара Стеван, Савићевић Уроша Милорад, Вујоше-
вић Петра Крста, Вуковић Петка Гвозден; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Морнар Ђуре Рудица; 

- за особени заслуги стечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Клеменчич Антона Јожеф, Шток Албина 
Албин; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: Банина Шиме Станко, Ћировић Радиво-
ја Драгољуб, Костић Александра Војислав, Кошутић Бог-
дана Обрен, Крстевски Тодора Бошко, Крупеж Милована 
Жарко, Кушен Ћирила Фрањо, Максимовић Луке Алек-
сандар, Миладиновић Миљана Милан, Павловић Свето-
мира Павле, Ристић Милене Томислав, Жерајић Светозар 
ра Сретен; 

потполковници: Филиповски Цветка Спиро, Ковач 
Фрања Јосип, Кривокапић Милована Јакша, Сарапа Јова-
на Љубан; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Адамовић Милосава Радосав, Бозарев-
ски Николе Благоја, Цвијетичанин Јове Мићо, Ћосић 
Александра Илија, Ђорђић Милојице Будимир, Грбић Јо-
вана Јован, Јапунџић Николе Раде, Јовановић Ставрије Ра-
дојица, Лакићевић Ивана Милорад, Лекић Митра Никола, 
Љујић Милоша Велибор, Медвед Јосипа Божидар, Несто-
ровски Ћире Александар, Пашић Михајла Триво, Радовић 
Стевана Радмило, Влаховић Новака Марко; 

потполковници: Ћорковић Јована Душан, Филипо-
вић Јована Божидар, Јевић Новице Миодраг, Мићин Пет-
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ра Илија, Миленковић Јеврема Милорад, Недл Јожефа 
Јожеф, Николовски Атанаса Душко, Николовски Ангела 
Никола, Ракићевић Војислава Вујица, Шалевски Јована 
Ристо, Терзић Миодрага Тихомир, Вујовић Мира Вељко, 
Заборски Томе Иван; 

капетан на фрегата Бачић Гервасиа Адолф; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник Ковачевић Јосипа Маријан; 
мајори: Мандић Јове Славко, Милутиновић Милоса-

ва Радослав, Пауновић Чедомира Станимир, Савић Илије 
Ратко, Вукадиновић Драгомира Батимир; 

капетани I класа: Фрљужец Драгутина Мирко, Нико-
лоски Благоја Братислав, Рубил Пеје Анте; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Рамић Абдулаха Мирза; 
потполковници: Петровић Пунише Вукашин, Стоја-

н о в ќ Стојана Младен; 
капетан на фрегата Клиба Ивана Цвјетко; 
мајор Радивојевић Спасоја Бранислав; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како л за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковници: Чагоровић Милоша Ђорђије, Ђокић 
Светислава Љубодраг, Јаковљевић Александра Драган, 
Јардас Фрање Божидар, Јовановић Саве Синиша, Кара-
Марковић Илије Војин, Каранушић Шиме Анте, Лонча-
рић Петра Здравко, Лончаревић Аксе Миодраг, Милато-
вић Мићуна Радован, Обрадовић Радослава Станко, Ста-
нишић Владе Јанко, Стоилков Страхила Методије, Томић 
Јована Јован, Зец Љубомира Александар; 

мајори: Церовец Аугуста Вилим, Ђукић Станка Ра-
дослав, Храшовец Јоже Алојз, Иштванов Марка Марко, 
Јашовић Пера Драгомир, Кос Ивана Јанез, Мијатовић 
Милана Драгољуб, Митиќ Гаврила Неделко, Микичевић 
Миодрага Недељко, Миленић Богдана Богољуб, Нешевић 
Саве Жарко, Плох Феликса Антун, Симерл Ивана Јоже, 
Талић Хасана Мухарем, Темелков Ђорђија Петре; 

капетани I класа: Дамјановић Станоја Слободан, 
Колман Ивана Божидар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа Пекић Јакова Јаков; 

- за особени заслуги стечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајор Цвијић Милана Драгутин; 
капетани I класа: Брелих Отона Ото-Јожеф; Чоловић 

Боре Богољуб; 
заставник I класа Арт Мирослава Звонимир 
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