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369. 

Врз основа на членот 42 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ" , бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ВО ДЕВИЗИ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ШТЕТА, 0 -
СПАРЕНИТЕ ИЗНОСИ И ТРОШОЦИТЕ ОД РА-

БОТИТЕ ПО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за плаќање во девизи на надо-
местокот на штета, осигурените износи и трошоците 
од работите по осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66) по точката 4 се додаваат две 
нови точки, кои гласат: 

,Да. Надоместокот за штетите коишто стопан-
ските организации ги наплатуваат во динари од 
Фондот за кредитирање и осигурување на извозни 
работи по основ на осигурување на побарувањата 
по кредитите за извоз на стоки и изведување ин-
вестициони работи во странство одобрени на стран-
ски лица, има карактер на наплата во девизи, ако 
е осигурувањето извршено на фактурната вредност 
изразена во девизи. 

46. Девизните приливи што ќе се остварат со 
регрес на исплатените штети во смисла на точката 
4а од оваа одлука им припаѓаат на текуштите де-
визни резерви." 

2. Одредбата на точката 4а од Одлуката за пла-
ќање во девизи на надоместокот на штета, осигу-
рените износи и трошоците од работите по осигу-
рување ќе се применува врз осигурените ризици 
што ќе се остварат по 1 јануари 1969 година, а по 
договорите за осигурување што ги склучил Фондот 
по 1 јануари 1968 година. 

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

Р. п. бр. 105 
4 јуни 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

370. 
Врз основа на членот 10 од Основниот закон за 

заштита од пожар („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
18/65 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА 

КАРБИД И МАНИПУЛИРАЊЕТО СО КАРБИД 

Член 1 
Во Правилникот за складирањето и чувањето на 

карбид и манипулирањето ,со карбид („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 9/62) називот се менува и гласи: „Пра-

вилник за складирање и чување на калциум к а р -
бид и за манипулирање со калциум карбид". 

Член 2 
Во членот 1 се додава нов став 2, ко ј гласи: 
„Одредбите од овој правилник не се однесу-

ваат на складирањето и чување на калциум карбид 
и на манипулирање со калциум карбид к а ј произ-
водителот." 

Член 3 
Во членот 2 ставот 2 се менува и гласи: 
„За складирање на калциум карбид постојат 

два вида складови, и тоа: 
1) складови во кои може да се д р ж и до 2.500 

kg калциум карбид; 
2) складови во кои може да се д р ж и над 2.500 

kg калциум карбид." 

Член 4 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Складовите во кои се д р ж и до 2.500 kg к а л -

циум карбид мораат да се наоѓаат во приземни об-
јекти, без оглед на нивната намена, што ги испол-
нуваат следните услови: 

1) да немаат визба; 
2) на јмалку еден ѕид од складот да биде над-

ворешен; 
3) да е одвоен складот од другите работни и 

други простории со ѕидови од тули дебели 25 cm 
или од друг незапалив материјал во толкава дебели-
на што ѕидот изработен од тој материјал да има 
јачина на ѕид од тули дебели 25 cm. 

Складовите во кои се д р ж и над 2.500 kg к а л -
циум карбид мораат да бидат изградени како сло-
бодно стоечки објекти, оддалечени на јмалку 15 m 
од индустриските објекти, од згради во кои е смес-
тен запалив материјал, од јавните патишта, ж е -
лезничките пруги и надземни електроенергетски во-
дови, а од јавните објекти во кои живеат, работат 
или престојуваат луѓе — на јмалку 40 метра. 

Ако оддалеченостите наведени во ставот 2 на 
овој член со други прописи се определени поинаку, 
ќе се применуваат тие прописи." 

Член 5 
Во членот 4 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Складовите за калциум карбид мораат да би-

дат изградени од незапалив материјал, а вратите на 
складовите мораат да се отвораат нанадвор. Ако 
вратите се од челичен материјал, мораат да се об-
ложат со лим од некој обоен метал или со друг 
материјал што не искри. Капаците на прозорците 
мораат да се отвораат нанадвор. 

Подовите на складовите за калциум карбид мо-
раат да бидат од материјал што не искри и мораат 
да бидат заштитени од влага. Складираниот к а л -
циум карбид мора да биде издигнат на јмалку 20 
cm од подот." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Складовите за калциум карбид мораат да имаат 

громобранска инсталација пропишана со технич-
ките прописи за громобраните." 
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Член в 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Складовите за калциум карбид мораат да и-

маат природна или вештачка вентилација, којашто 
овозможува проветрување на сите делови на скла-
дот. 

Излезниот отвор на вентилацијата треба да се 
наоѓа на највисокото место на складот. Излезниот 
отвор на каналот или на цевката од вентилацијата 
мора најмалку за 1 метар да ја надвишува нај -
високата точка на покривот од складот или од 
зградата врз која се опира складот. Вентилационите 
отвори мораат да бидат изградени така што да не 
можат да се затворат односно да се затнат и низ 
нив да не може да влегува вода во складот. 

Складовите за калциум карбид мораат да бидат 
доволно осветлени со дневна светлина. Ако скла-
довите се осветлуваат со електрично осветление, е-
лектричните постројки за осветлување мораат да 
бидат во согласност со техничките прописи за елек-
тричните постројки на надземните места загрозени 
од експлозивни смески." 

Член 7 
Членот 6 се менува и гласи: 

„Во просториите на складовите за калциум кар-
бид не смеат да се поставуваат уреди за загревање 
и гасни и водоводни инсталации. 

Складовите за калциум карбид мораат да бидат 
снабдени со соодветни апарати за гаснење пожар 
што се наполнети со сув прав. 

На влезот во складовите за калциум карбид мо-
раат на видни места да се истакнат читливи нат-
писи: „На незапослени лица забрането влегување 
во складот", „Забранета употреба на отворен о-
ган", „Забрането пушење", „Забранета употреба на 
алат што искри", „Забранета употреба на вода и 
пена за гаснење пожар", „За гаснење пожар да се 
употребуваат само суви средства"." 

Член 8 
Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во складовите за калциум карбид не смеат да 

се држат експлозивни и лесно запаливи материи, а 
покрај складовите во кои се држи над 2.500 kg кал-
циум карбид не смеат да се држат вакви материи 
ниту во заштитен појас широк најмалку 15 метра." 

Член 9 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Во работилници и други простории во кои се 

наоѓаат подвижни или стабилни развивачи на 
ацетилен, може да се држи калциум карбид само во 
количина за еднодневна потрошувачка, а најмногу 
до 200 kg. Ако оваа количина калциум карбид е 
спакувана во повеќе садови, додека не се потроши 
сета количина од еден сад не смее да се отвора друг 
сад. 

Во работилниците и просториите од ставот 1 на 
овој член калциум карбидот не смее да се става 
на подот туку на постамент од незапалив матери-
јал што е најмалку 20 cm издигнат од подот. Тој 
постамент мора да биде обезбеден од оган и вода 
и оддалечен од изворите на топлина и водоводните 
инсталации најмалку 10 метра." 

Член 10 
Членот И се брише. 

Член И 
Во членот 12 бројот: .,50" се заменува со бројот: 

,ДОО". 
Член 12 

Во членот 13 по ставот 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„При превоз на калциум карбид со средства на 
јавниот сообраќај, врз средствата и објектите на 
јавниот сообраќај ќе се применуваат прописите за 
превозот на опасни материи со средства на јавниот 
сообраќај." 

Член 13 
Чл. 14, 15 и 17 се бришат. 

Член 14 
Во членот 18 став 1 точ. 3 и 4 се бришат. 

Член 15 
Во членот 16 зборовите: „органот на управата 

на општинскиот народен одбор надлежен за внат-
решните работи" се заменуваат со зборовите: „над-
лежниот општински орган на управата". 

Во сите членови зборот: „карбид" односно „кар-
бидот" се заменува со зборовите: „калциум карбид" 
односно „калциум карбидот". 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

II —бр. 223-310/17 
28 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

371. 

Врз основа на членот 26 став 2 од Основниот 
закон за електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65, 9/68 и 50/68) и членот 6 став 1 
од Законот за техничките мери („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКАТА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат техничкине 

услови што мораат да бидат исполнети при испо-
раката на електрична енергија. 

Член 2 
Електроенергетските објекти мораат да бидат 

изведени и одржувани според соодветните технички 
прописи и југословенски стандарди, како и според 
одредбите на овој правилник. 

Како електроенергетски објекти, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат постројки, водови, 
инсталации, уреди и трошила што служат за про-
изводство, пренесување, разведување и потрошу-
вачка на електрична енергија. 

Член 3 
Испорачувачот на електрична енергија и купу-

вачот односно потрошувачот на електрична енергија 
се должни меѓусебно да се известуваат за неисправ-
ностите што ќе ги забележат на електроенергетските 
објекти, а кои можат да влијаат врз нормалниот 
погон на електроенергетските постројки на испора-
чувачот на електрична енергија или на купувачот 
односно потрошувачот на електрична енергија. 

Како испорачувач на електрична енергија (во 
понатамошниот текст: испорачувач), во смисла на 
овој правилник, се подразбираат претпријатијата 
што им испорачуваат електрична енергија на ку-
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пувачите односно на потрошувачите на електрич-
на енергија. 

Како потрошувач на електрична енергија (во 
понатамошниот текст: потрошувач), во смисла на 
овој правилник, се подразбираат потрошувачите 
приклучени на преносната и дистрибутивната 
мрежа. 

Како купувач на електрична енергија (во по-
натамошниот текст: купувач), во смисла на овој 
правилник, се подразбираат претпријатијата што 
вршат пренос односно дистрибуција на електрична 
енергија. 

2. Приклучување и приклучоци на потрошувачи 
Член 4 

Електроенергетските објекти на потрошувачите 
се приклучуваат на електроенергетските објекти на 
испорачувачот преку приклучоци. 

Како електроенергетски објекти на потрошу-
вачот се сметаат водови, постројки, инсталации, у-
реди и трошила што се наоѓаат зад мерните уреди 
односно зад местата на предавањето на електрич-
ната енергија. 

Член 5 
Електроенергетските објекти на потрошувачот 

мораат да бидат проектирани, изведени и одржу-
вани така што да не предизвикаат пречки при испо-
раката и користењето на електричната енергија и 
при ракувањето со тие објекти. 

Член 6 
Електричните уреди и трошила на потрошува-

чот што можат да предизвикаат струјни удири, не-
дозволена промена на напонот (по големина и фор-
ма) или високофреквентни пречки, можат да бидат 
во погон ако тие пречки се сведат на дозволените 
граници. 

Ако дозволените граници на пречките од ста-
вот 1 на овој член не се пропишани, нив спогод-
бено ги определуваат испорачувачот и потрошува-
чот, применувајќи ги соодветните странски прописи 
и препораки (VDE, IE С и GOST). 

Член 7 
Приклучувањето на електроенергетските објекти 

на потрошувачот и нивното исклучување го врши 
испорачувачот под условите и на начинот што се 
определени во Основниот закон за електростопан-
ството. 

Член 8 
Заради приклучување на електроенергетските 

објекти на потрошувачот за чие користење според 
важечките прописи не се издава одобрение за у-
потреба, потрошувачот е должен на испорачувачот 
да му даде потврда од овластениот изведувач на 
работите дека тие објекти се изведени според соод-
ветните технички прописи и југословенски стан-
дарди. 

Член 9 
Како приклучок, во смисла на овој правилник, 

се смета склоп на електрични водови и уреди од 
низок или висок напон со кои електроенергетскиот 
објект на потрошувачот се поврзува за електро-
енергетскиот објект на испорачувачот. 

Приклучокот, по правило, се состои од надво-
решен и внатрешен приклучок. 

Промени и реконструкции на приклучоците 
можат да се вршат само во согласност со испо-
рачувачот. 

Член 10 
Нисконапонскиот надземен надворешен приклу-

чок го опфаќа водот од електроенергетскиот објект 
на испорачувачот до изолаторот на ПОКРИЕНИОТ но-
сач, на конзолата или на објектот (зграда, столб) 
на потрошувачот, вклучувајќи ги и самите изола-
тори. 

Нисконапонскиот надземен надворешен при-
клучок со самоносечкиот кабел го опфаќа самоно-
сечкиот вод од електроенергетскиот објект на испо-

рачувачот до фаќалиштето на самоносечкиот вод 
на објектот (зградата) на протрошувачот. 

Нисконапонскиот кабелски надворешен при-
клучок го опфаќа кабелскиот вод од електроенер-
гетскиот објект на испорачувачот до кабелската 
глава (завршница, шкафче) на објектот на потро-
шувачот, вклучувајќи ја и кабелската глава (за-
вршница, шкафче). 

Во надворешниот приклучок од ст. 1 до 3 на 
овој член спаѓаат и евентуалните осигурувачи на 
одвојците, одводници на пренапонот и приклучоци 
на уземјувањето. 

Член 11 
Високонапонскиот надземен надворешен при-

клучок го опфаќа надземниот вод од електроенер-
гетскиот објект на испорачувачот до затезните изо-
латори на објектот на потрошувачот, вклучувајќи 
ги и изолаторите. 

Високонапонскиот кабелски надворешен при-
клучок го опфаќа кабелекиот вод од електроенер-
гетскиот објект на испорачувачот до кабелската 
глава во објектот на потрошувачот, вклучувајќи ја 
и кабелската глава. 

Член 12 
Ако покриените носачи, ѕидните носачи или 

конзолите на објектот на потрошувачот служат за 
потребите на мрежата на испорачувачот, тие се 
составен дел на таа мрежа. 

Составен дел на мрежата, во смисла на ставот 
1 од овој член, сочинуваат и кабелските разделни 
шкафчиња, како и кабелските шкафчиња, од ти-
пот „влез—излез" сместени на објектот на потро-
шувачот. 

Приклучните водови на потрошувачот не се 
составен дел на мрежата на испорачувачот. 

Член 13 
Нисконапонскиот внатрешен приклучок го со-

чинуваат електричните водови и другите уреди од 
надворешниот приклучок до мерните уреди на по-
трошувачот, вклучувајќи ги и мерните уреди. 

Примарниот внатрешен приклучок е дел од 
внатрешниот приклучок кој почнува од надвореш-
ниот приклучок до главните куќни осигурувачи, 
вклучувајќи ги и тие осигурувачи. 

Секундарниот внатрешен приклучок е дел од 
внатрешниот приклучок кој почнува од главните 
куќни осигурувачи до мерните уреди, вклучувајќи 
ги и тие уреди. 

Член 14 
Високонапонскиот внатрешен приклучок ги оп-

фаќа водовите и уредите од надворешниот при-
клучок до мерните уреди, ако тие уреди не се смес-
тени во објектот на испорачувачот. 

Член 15 
За одржувањето на надворешниот приклучок во 

технички исправна состојба се грижи испорачува-
чот односно потрошувачот, зависно од тоа чиј е 
приклучокот. 

Член 16 
Меѓусебното поврзување на електроенергетски-

те објекти на испорачувачот и купувачот се уреду-
ва со нивна спогодба. 

3. Заштита на електроенергетските објекти 

Член 17 
Заштитата на електроенергетските објекти на по-

трошувачот односно на купувачот и заштитата на 
електроенергетските објекти на испорачувачот мо-
раат да бидат меѓусебно технички усогласени. 

Заштитата на електроенергетските објекти од 
ставот 1 на овој член се врши според одредбите на 
соодветните технички прописи и југословенски 
стандарди. 
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Заради обезбедување успешна заштита на е -
лектроенергетските објекти на потрошувачот испо-
рачувачот може на потрошувачот да му дава упат-
ства за примената на одделни видови заштита. 

Член 18 
На барање од потрошувачот испорачувачот е 

должен да му даде податоци за јачината на оче-
куваната струја на земниот и за снагата на краткиот 
спој на приклучокот на потрошувачот. 

Испорачувачот е должен да го извести потро-
шувачот за зголемувањето на јачината на струјата 
на земниот и за снагата на краткиот спој на при-
клучокот на потрошувачот, ако овие вредности се 
поголеми од оние за кои заштитата и уредите на 
приклучокот се димензионирани. 

Член 19 
Видот, местото на поставувањето и временското 

и струјното степенување на прекуструјната заштита 
на приклучокот на потрошувачот се определуваат 
според одредбите на соодветните технички прописи 
и југословенски стандарди. 

Испорачувачот може да му дава на потрошу-
вачот упатства за примената на видот и времен-
ското и струјното степенување на прекуструјната 
заштита, како и за местото на поставувањето на 
таа заштита. 

На барање на потрошувачот испорачувачот е 
должен да му даде на потрошувачот известувања 
во поглед изборот на видот на прекуструјната заш-
тита. 

Измената на видот на прекуструјната заштита 
и нејзиното степенување на приклучокот на потро-
шувачот се врши со согласност на испорачувачот. 

Член 20 
За примена на одделни видови прекуструјна за-

штита, за нејзиното временско и струјно степену-
вање, за местото на поставувањето на заштита, ка-
ко и за измените на таа заштита ка ј електроенер-
гетските објекти на испорачувачот и купувачот, 
испорачувачот и купувачот одлучуваат спогодбено. 

Член 21 
При поставување уреди што овозможуваат пов-

торно брзо вклучување на електроенергетските у-
реди и постројки, испорачувачот и купувачот од-
носно потрошувачот спогодбено вршат избор и при-

годување на уредите за повторно брзо вклучување. 

Член 22 
Испорачувачот и купувачот спогодбено ги усо-

гласуваат видовите на пренапонската заштита на 
нивните електроенергетски објекти, а особено во 
поглед на координацијата на изолацијата. 

Член 23 
Потрошувачот може од испорачувачот да бара, 

а испорачувачот е должен на барање да му ги до-
стави сите податоци за изборот на заштитните мерки 
од превисокиот напон на допирот и чекорот. 

Член 24 
Пломбата од заштитниот уред на местото на 

предавањето на електричната енергија смее да ја 
симне само за тоа овластениот работник на испора-
чувачот. 

4. Мерни уреди 

Член 25 
Мерењето на испорачаната и преземената елек-

трична енергија и на снагата се врши со соодветни 
мерила со припаѓачки уреди. 

Мерилата за мерење на електрична енергија и 
снагата мораат да бидат прегледани и жигосани од 
органот на контролата на Сојузниот завод за мери 
и благородни метали. 

Член 26 
За посредно утврдување на пресметковната сна-

га на електричната енергија ка ј потрошувачот на 
низок напон, можат да се користат и покажувачи 
на онагата (kVA. kW), покажувачи на максималната 
струја (А), тарифни прекинувачи и топливи осигу-
рувачи од соодветна конструкција. 

Уредите од ставот 1 на овој член мораат да би-
дат снабдени со атест со кој се потврдуваат нив-
ните технички карактеристики и својства. 

Атестот од ставот 2 на овој член го издава про" 
изводителот (производителски атест) или соодветна 
стручна организација од името на производителот. 

Уредите од ставот 1 на овој член подлежат, по 
потреба, на повремена техничка контрола, што ја 
врши испорачувачот. 

Член 27 
Промени и поправки на мерилата и припаѓачки-

те уреди за мерење на електричната енергија на ви-
сок напон, можат да се вршат само ако за тоа прет-
ходно се спогодат испорачувачот и купувачот. 

За промените и поправките на мерилата и при-
паѓачките уреди за мерење на електричната енер-
гија на низок напон, испорачувачот е должен да го 
извести потрошувачот. 

Член 28 
Пред да се постават односно пред да почнат да 

се користат мерилата за електрична енергија и уре-
дите што им припаѓаат, испорачувачот може да пре-
гледа дали мерилата се жигосани (член 25), како и 
дали уредите од членот 26 на овој правилник имаат 
атест. 

Член 29 
Испорачувачот и потрошувачот односно купува-

чот спогодбено ќе го утврдат видот, класата на точ-
ност и бројот на мерилата за електрична енергија, 
како и местото и начинот на поставувањето на ме-
рилата. 

Член 30 
Класата на точност за мерилата за работна и 

реактивна енергија изнесува, и тоа: 
1) за мерилата за работеа енергија со мерење 

преку мерни трансформатори на висок напон за 
потрошувачка до 25,000.000 kWh годишно — класа 
на точност 1,0, а за потрошувачка над 25,000.000 kW, 
годишно — класа на точност 0,5; 

2) за мерилата за работна енергија со директно 
мерење (без мерни трансформатори) - класа на точ-
ност 2,0; 

3) за мерилата за работна енергија со мерење 
преку мерни трансформатори на низок напон -
класа на точност 1,5; 

4) за мерилата за реактивна енергија — класа 
на точност 2,0 до 3,0; 

5) за мерни трансформатори — класа на точ-
ност до 0,5. 

5. Фреквенција и напон 

Член 31 
Фреквенцијата и напонот на електричната мре-

ж а можат да отстапат од казнените вредности самз 
во границите предвидени со овој правилник. 

Член 32 
Називната фреквенција на електрична мрежа е 

50 Hz. 
Во нормален режим на работа на електроенер^ 

гетскиот систем средните отстапувања од називна-
та фреквенција на електричната мрежа за времен-
ски период од 15 минути не можат да бидат пого- 
леми од ± ОД На ако фреквенцијата се регулира 
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автоматски. Ако регулацијата на фреквенцијата се 
врши рачно, средното отстапување може да биде 
само ± 0,2 Hz. 

По исклучок, во случај на виша сила навикната 
фреквенција на електричната мрежа може да се 
намали најмногу до 49,5 Hz. Во овој случај таа мора 
да се регулира на вредноста од ставот 2 на овој член 
најдоцна во рок од 1 час. Ако од овие причини на-
зивната фреквенција по исклучок се намали и под 
49,5 Hz истата треба да се регулира на 'вредност 
49,5 Hz најдоцна во рок од 15 минути. 

Член 33 
Амплитудите на полевањата на називната фрек-

венција што во нормален режим на работа се су-
перпонираат на пропишаните дозволени отстапува-
ња на средната вредност на називната фреквенција 
не можат да ја преминат вредноста од 0,20 Hz. 

Член 34 
Дозволеното стандардно отстапување на назив-

ната фреквенција на електричната мрежа, посмат-
р а ч во временски период од еден месец, треба да 
биде помалку од 0,1 Hz. 

Член 35 
Отстапување на синхроното време не може да 

биде поголемо од ± 150 секунди ако регулацијата 
на фреквенцијата се врши рачно, а ± 20 секунди 
ако регулацијата се врши автоматски. 

Штом ќе дојде до отстапувањето од ставот 1 на 
овој член, задолжително се пристапува кон корек-
ција на отстапувањето на синхроното време, така 
што временската грешка да се доведе на отстапува-
ње до ± 5 секунди. 

Член 36 
Отстапувањето од називниот напон на електрич-

ната мрежа на местото каде што електричната енер-
гија му се предава на купувачот или потрошувачот 
приклучен на мрежата на висок напон до 110 kV 
може да биде само ± 5%. 

Регулацијата на напонот на електричната мре-
жа на местото на предавањето на електричната 
Енергија на мрежата од висок напон, се утврдува со 
договор помеѓу купувачот односно потрошувачот 
и испорачувачот. 

Член 37 
Отстапувањето од називниот напон на електрич-

ната мрежа на местото на предавањето на електрич-
ната енергија на мрежата од низок напон може да 
биде само во границите од + 5% до —60/в. 

Член 38 
По исклучок, ако поради квар на електроенер-

гетските објекти на испорачувачот предизвикан со 
виша сила не е можно со никакви мерки да се вос-
постави нормална напонска состојба на електрич-
ната мрежа, дозволени се и поголеми отстапувања 
од напонот отколку што се отстапувањата предви-
дени во чл. 36 и 37 на овој правилник. 

Во случајот од ставот 1 на овој член испорачу-
вачот е должен во што пократок рок да го отстрани 
кварот на електричната мрежа и повторно да вос-
постави нормална напонска состојба на мрежата. 

Член 39 
Испорачувачот и купувачот односно потрошува-

.чот со договорот за испорака на електричната енер-
гија можат да предвидат и други граници на отста-
пувања од називниот напон на електричната мрежа, 
отколку што се предвидените во чл. 36 и 37 на овој 
правилник. 

6. Прекинувања и ограничувања во испораката на 
електрична енергија 

Член 40 
Испорачувачот е должен на потрошувачот од-

носно на купувачот да му ја испорачува електрич-
ната енергија без прекинување, 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој 
член испораката на електрична енергија може да 
се прекине или ограничи ако е тоа нужно поради 
одржување, реконструкција или ремонт на произ^ 
водните, преносните и дистрибутивните електро-
енергетски објекти, како и поради квар на овие об-
јекти предизвикан со виша сила. 

Член 41 
Ако дојде до прекинување или ограничување во 

испораката на електрична енергија поради одржу-
вање, реконструкција или ремонт на електрична 
објекти, испорачувачот е должен тие прекинувања 
или ограничувања да ги сведе на најмала мера и во 
време кога тие претставуваат најмала пречка во 
работата на потрошувачот односно купувачот, 

Испорачувачот е должен во случај на прекину-
вање или ограничување од ставот 1 на овој член 
да го извести потрошувачот за почетокот и траењето 
на прекинувањето или ограничувањето, и тоа потро-
шувачите со кои има склучен договор за испорака 
на електрична енергија најмалку 48 часа однапред, 
писмено или преку телефон, а потрошувачите со 
кои има склучен договор за испорака на електрична 
енергија по пристапување најмалку 24 часа одна-
пред — преку дневниот печат, радиото или другите 
средства на јавното информирање. 

Ако дојде до прекинување или ограничување во 
испораката на електрична енергија поради квар на 
електроенергетски објект поради виша сила, испора-
чувачот е должен во што пократок рок да го отстра-
ни настанатиот квар. Ако такви прекинувања или  
ограничувања треба да траат подолго од два часа, 
испорачувачот е должен да го извести потрошува-
чот односно купувачот за нивното траење. 

7. Завршна одредба 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6211/1 
26 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

372, 

Врз основа на членот 54 став 1 од Законот за 
посадата на бродовите на југословенската трговска 
морнарица („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), во 
согласност со сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти, сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА 

УКРЦУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за поморските книшки и дозво-

лите за укрцување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65 и 41/67) во членот 2 став 1 на крајот се до-
даваат запирка и зборовите: „странски државјани и 
лица без државјанство". 

Во ставот 2 зборовите: „рибарски брод и" И 
зборовите: „брод односно" се бришат, 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 6289/1 

15 мај 1969 година 
Белград 

373. 

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за 
утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64 и 47/65), со-
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА БАЖДАРСКИТЕ ОТВОРИ НА 
БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА 

МОРНАРИЦА 
1. На бродовите на Југословенската трговска 

морнарица (во понатамошниот текст: бродовите) от-
ворите на надворешните страни од просторите на 
горната палуба, што служат за сместување на сув 
товар, мораат да бидат трајно затворен-и или снаб-
дени со пропишаните средства за затворање. 

2. На бродовите со отворена заштитна палуба, 
покрај отворите од точката 1 на оваа наредба, мо-
раат да бидат трајно затворени или снабдени со 
пропишаните средства за затворање и следните 
отвори: 

1) баждарските грла на горната палуба; 
2) баждарските отвори во преградите на меѓу-

палубјето; 
3) баждарските отвори на боковите од бродот 

под горната палуба; 
4) отворите на излезените цевки на баждарскиот 

кладенец; 
5) отворите на надворешната оплата на излеа-

ните цевки од меѓупалубниот простор. 
3. Сите отвори на бродовите наведени во точ. 

1 и 2 од оваа наредба мораат трајно да се затворат 
или да се снабдат со пропишаните средства за зат-
ворање најдоцна до првиот нареден специјален 
преглед извршен по влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
деведесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 3801/2 
30 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

374. 

Врз основа на членот 24 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
БИЛАНСИТЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Општи одредби 
1. Работните организации ги пополнуваат, на 

начинот предвиден со ова упатство, обрасците: би-
ланс на состојбата, биланс на успехот, деловен ре-
зултат во текот на годината и заклучен лист, кои 
обрасци, во смисла на чл. 14 и 17 од Законот за 
книговодството на работните организации (во пона-

тамошниот текст: Законот за книговодството), се 
објавени кон тој закон и се негов составен дел. 

2. При пополнувањето на обрасците од точката 
1 на ова упатство, во поглед содржината на одделни 
конта што се наведени во колоната 2 на тие об-
расци, работните организации постапуваат според 
Упатството за содржината на одделни конта во Ос-
новниот контен план за работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/68) и според одред-
бите на ова упатство. 

3. Паричните вредности во сите обрасци од точ-
ката 1 на ова упатство се искажуваат во полни 
износи (динари со пари). 

Другите податоци работните организации ги ис-
кажуваат во броеви без децимали. 

4. Работните организации што во својот состав 
имаат самостојни организации на здружен труд со 
својство на правно лице, ги пополнуваат и и ги 
доставуваат на Службата на општественото книго-
водството (во понатамошниот текст: Службата) во 
смисла на чл. 15 и 17 од Законот за книговодството 
податоците од завршните сметки и периодичните 
пресметки, на обрасците од точката 1 на ова упат-
ство, и тоа посебно: 1) за секоја од тие самостојни 
организации; 2) за преостанатиот дел на работната 
организација — ако делот на работењето на работ-
ната организација како целина се врши и надвор 
од самостојните организации на здружен труд со 
својство на правно лице, и 3) за работната органи-
зација како целина. 

Работните организации што во својот состав и-
маат самостојни организации на здружен труд без 
својство на правно лице, покрај податоците од ста-
вот 1 на оваа точка што и ги доставуваат на Служ-
бата за работењето на работната организација како 
целина, ги пополнуваат и и ги доставуваат на Слу-
жбата и за секоја од тие самостојни организации 
образецот биланс на успехот и образецот деловен 
резултат во текот на годината, со тоа што во обра-
зецот биланс на успехот од посебните податоци по-
полнуваат само податоци под ред. бр. 3, 4, 8 и 9, а во 
образецот деловен резултат во текот на годината — 
од посебните податоци само податоци под ред. бр. 
23, 24, 27 и 28. 

5. Во смисла на чл. 15 и 17 од Законот за книго-
водството работната организација и доставува на 
Службата податоци на обрасците биланс на состој-
бата, биланс на успехот и деловен резултат во текот 
на годината во по четири примероци, а на образецот 
заклучен лист во еден примерок. Образецот биланс 
на успехот и образецот деловен резултат во текот 
на годината за самостојните организации на здружен 
труд без својство на правно лице и се доставуваат 
на Службата во два примерока. 

Работните организации податоците од ставот 1 
на оваа точка и ги доставуваат на организационата 
единица на Службата ка ј која имаат жиро-сметка, 
и тоа како за работната организација како целина, 
така и за самостојните организации на здружен 
труд што се во нејзин состав. 

Организациите во состав на здружено претпри-
јатие и здруженото претпријатие и ги доставуваат 
податоците според ставот 1 на оваа точка непосред-
но на организационата единица на Службата ка ј 
која тие организации односно здруженото претпри-
јатие имаат жиро-сметка. 
II. Содржина на одделни позиции во билансот на 

состојбата 
6. Билансот на состојбата се составува врз ос-

нова на книговодствените податоци. 
7. Во образецот биланс на состојбата под ред. 

бр. 1 до 130 се внесуваат податоци од соодветните 
конта означени во колоната 2 на овој образец, спо-
ред состојбите искажани на одделни конта на крајот 
на годината, и тоа на тој начин што во колоните 
4 и 5 се внесуваат податоци од завршната сметка 
на претходната година, а во колоните 6 и 7 подато-
ци за текуштата година. 

Во колоните 4 и 6 (претколони) се искажуваат 
поединечните износи од наведените конта, а во ко-

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, с. р. 
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лоните 5 к 7 (главни колони) се искажуваат вкуп-
ните износи на соодветните категории — групи на 
средства во нето-износи, т. е. по одбивање на ис-
правката на вредноста. 

Како категории на средства што треба да се 
искажат во колоните 5 и 7 се искажуваат следните 
податоци, и тоа: во активата под А (I, II, III, IV и V), 
В и В, а во пасивата под А (I и II) В и В. 

8. Во образецот биланс на состојбата се иска-
жуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 6 до 8 — побарувањата во бруто-
-износ, а под ред. бр. 9, 10 и 11 — побарувањата во 
нето-износ; 

— под ред. бр. 12 до 22 — износите што не се 
покриени со остварениот доход на текуштата го-
дина; 

— под ред. бр. 23 — не се внесуваат податоци; 
— под ред. бр. 24 — состојбата само ако со оства-

рениот доход не можеле да бидат покриени износите 
на издатоците од средствата на заедничката потро-
шувачка што работната организација ги исплатила 
во смисла на членот 14 став 1 од Основниот закон 
за утврдувањето и распределбата на доходот во 
работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/68 — во понатамошниот текст: Законот за 
доходот); 

— под ред. бр. 64 — износот на непокриената 
загуба на текуштата година и износот на пренесе-
ната загуба од поранешните години што не можеле 
да бидат покриени на начинот пропишан со Зако-
нот за средствата на работните организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 10/68, 24/68 и 48/68 - во 
понатамошниот текст: Законот за средствата). 

9. Ако на крајот на годината се појави долговно 
салдо на контата што претставуваат конта на па-
сивата, ова салдо треба да се искаже во образецот 
биланс на состојбата под ред. бр. 11, а побарувач-
кото салдо што ќе се појави на контата на активата 
се искажува под ред. бр. 108 на овој образец. 

III. Содржина на одделни позиции во билансот на 
успехот 

10. Билансот на успехот се составува врз основа 
на книговодствените состојби. 

11. Во колоната 4 од образецот биланс на успе-
хот се внесуваат податоци од завршната сметка за 
претходната година, а во колоната 5 се внесуваат 
податоци од соодветните конта назначени во коло-
ната 2 за текуштата година. 

12. Во образецот биланс на успехот се искажу-
ваат и тоа: 

— под ред. бр. 9 — износот на вонредните рас-
ходи намален за разликата настаната при инвента-
рисувањето на залихите на недовршеното производ-
ство, сопствените полупроизводи и готовите произ-
води (разлика помеѓу фактичната и книговодствената 
состојба). 

Под овој реден број се искажува и разликата 
според членот 40 став 2 од Основниот закон за сто-
панското работење (стопанисувањето) со станбените 
згради во општествена сопственост („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/65 и 50/68), отплатите на заеми 
според членот 117 од Законот за средствата, како и 
казните за прекршоци и престапи и сличните изда-
тоци што повремено се јавуваат во работната орга-
низација; 

— под ред. бр. 15 — и регресите и премиите што 
според посебни прописи влегуваат во вкупниот 
приход, во пресметаните износи по фактурите из-
дадени до 31 декември текуштата година; 

— под ред. бр. 20 — и кусоците при инвентари-
сувањето што паѓаат на товар на одговорните лица, 
како и вредноста на стоките од сопствено производ-
ство што имаат карактер на крајна потрошувачка 
(член 8 од Законот за доходот); 

— под ред. бр. 21 — износот за кој работната 
организација примила пресметка од друга работна 
организација на име учество во доходот остварен 
со заедничко работење за текуштата година; 

— под ред. бр. 23 — приходите од пресметаните 
камати по сите основи, вклучувајќи ги и каматите 
на средствата на сите фондови; 

— под ред. бр. 24 - приходите од дотации, суб-
венции и сл. примени до 31 декември текуштата 
година; 

— под ред. бр. 26 — износот на вонредните при-
ходи намален за износот на утврдените вишоци при 
пописот на недовршеното производство, сопствените 
полупроизводи и готовите производи. 

Под овој реден број се искажуваат и наплате-
ните отпишани побарувања, надоместоците на ште-
та по основ на осигурување на обртните средства, 
отпис на обврски извршен врз основа на присилно 
порамнување, освен ако со судска одлука за порам-
нување не е решено поинаку и сл.; 

— под ред. бр. 45 — износот што самостојната 
организација на здружен труд го издвоила од сво-
јот доход за покривање на загуба на други само-
стојни организации на здружен труд во состав на 
истата работна организација, во смисла на статутот 
или договор врз основа на статутот; 

— под ред. бр. 49 — износот што работната орга-
низација го издвојува од доходот за потребите на 
општествените служби, во смисла на членот 12 став 
3 од Законот за доходот; 

— под ред. бр. 52 — износите што според по-
себни прописи се издвојуваат од доходот во другите 
фондови, како што се: заеднички фонд на ризикот 
на поморските бродарски претпријатија на преку-
океанската пловидба, фондовите ка ј основачите на 
заштитни работилници и заедничките фондови на 
заштитните работилници, фондот за научноистражу-
вачка работа на здравствените установи и др.; 

— под ред. бр. 62 — работната организација што 
работи со загуба го искажува износот на доходот 
под ред. бр. 60 на овој образец намален за износот 
на загубата од контото 850; 

— под ред. бр. 63 — делот на доходот што им 
припаѓа на работните организации врз основа на 
заедничка работа и вложените средства во заеднич-
ки организации во смисла на членот 4 од Законот 
за доходот. 

Ако работната организација отечениот доход го 
вложи во заеднички фондови на заедничките орга-
низации во смисла на членот 4 од Законот за до-
ходот, тој доход во своето книговодство ќе го еви-
дентира преку контата на класата 9, зависно од тоа 
во кој фонд се вложува доходот; 

— под ред. бр. 64 — заедничката организација 
основана во смисла на членот 4 од Законот за до-
ходот, го искажува делот на доходот што им при-
паѓа на работните организации што ја формирале. 
Работните организации што формирале заедничка 
организација, под овој реден број го искажуваат 
износот даден за покривање на загубата на заеднич-
ката организација; 

— под ред. бр. 66 — загуба поради неостварен 
доход (ред. бр. 53 минус ред. бр. 65 од овој образец); 

— под ред. бр. 70 работните организации што не 
оствариле доход го искажуваат и износот даден за 
покривање на загубата на заедничката организација 
што ја формирале во смисла на членот 4 од Законот 
за доходот; 

— под ред. бр. 71 — заедничката организација 
формирана во смисла на членот 4 од Законот за 
доходот го искажува износот по примената пресмет-
ка од работните организации што ја формирале на 
име покривање на својата загуба; 

— под ред. бр. 74 — износот што по пресметката 
е примен од другите содоговорачи на име покрива-
ње на загубата од заедничкото работење во текуш-
тата година; 

— под ред. бр. 75 - износот што по пресмет-
ката го примила самостојната организација на здру-
жен труд врз основа на договорот од другите само-
стојни организации на здружен труд во составот на 
истата работна организација, за покривање на загу-
бата во текуштата година според статутот или дого-
ворот врз основа на статутот; 
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— под ред. бр. 76 — износот примен за покри-
вање на загубата од средствата на заедничките 
резерви без обврска за враќање, како и дотациите 
и другите средства што не се враќаат; 

— под ред. бр. 77 — износот на законските об-
врски со кој е покриена загубата во смисла на чле-
нот 17 став 2 од Законот за доходот; 

— под ред. бр. 78 — износот на загубата на 
текуштата година што е покриен со намалување на 
деловниот фонд според одредбите на членот 77 од 
Законот за средствата; 

— под ред. бр. 79 — делот на загубата на текуш-
тата година што не можел да биде покриен според 
важечките прописи. 

13. Во билансот на успехот во посебни податоци 
се искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — износот на запрениот данок 
на промет на стоки на мало, т. е. побарувачката 
страна на контото 260; 

— под ред. бр. 2 — износот на запрениот надо-
месток од малопродавната цена на бензинот и плин-
ското масло, т. е. соодветниот дел на побарувачката 
страна на контото 262; 

— под ред. бр. 3 — износот на исплатените лич-
ни доходи без придонесите, т. е. без придонесот од 
личниот доход од работен однос, придонесот за 
образование, придонесот за социјално осигурување, 
придонесот за непосредна детска заштита и детскиот 
додаток и придонесот за запослување, т. е. долгов-
ната страна на контото 250 намалена за износот на 
побарувачката страна на контото 261. 

— под ред. бр. 4 — износот на исплатените при-
донеси од личниот доход наведени во објаснението 
дадено за искажување на податоците под ред. бр. 
3 (долговна страна на контото 261); 

— под ред. бр. 5 — износот на пресметаниот 
данок според Законот за данокот на добивка на 
странски лица што вложуваат средства во домашна 
стопанска организација за заедничко работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/67 и 9/68), т. е. по-
барувачката страна на контото 266; 

— под ред. бр. 6 — износот на просечно корис-
тените основни средства, кој се изнаоѓа на тој на-
чин што збирот на состојбите на почетокот на 
секој месец и на крајот на годината (31 декември) 
на контата од групите 00,01, и дел од контото 124 
што се однесува на заедничките вложувања во ос-
новни средства, намален за збирот на месечните 
состојби на контата од групата 02, ќе се подели со 
бројот на месеците плус 1 односно со бројот на 
состојбите земени во пресметка; 

— под ред. бр. 7 — износот на просечно корис-
тените обртни средства, кој се изнаоѓа на тој начин 
што од збирот на почетокот на секој месец и на 
крајот на годината (31 декември) од групите на 
контата 90 и 91 поделен со бројот на месеците плус 
1 односно со бројот на состојбите земени во пре-
сметка, ќе се одбие износот на просечно користе-
ните основни средства (искажан под ред. бр. 6 на 
оваа точка) и соодветниот просечен износ на основ-
ните средства во подготовка (група на конта 03). До-
биениот износ треба да се наголеми за просечниот 
износ на средствата користени за обртни цели од 
резервниот фонд (дел од контата 050, 051), фондот 
на заедничката потрошувачка (дел од контото 080) 
и другите фондови (дел на контото 070); 

— под ред. бр. 8 — податокот за бројот на за-
ложените врз основа на бројната состојба на крајот 
на секој месец во текот на годината; 

— под ред. бр. 9 — податоците за просечниот 
број на запослените, добиени на тој начин што из-
носот на укалкулираните часови на работа ќе се 
подели со бројот на часови на работа по работник 
од редовен работен однос. Бројот на часовите на 
работа по еден работник се изнаоѓа така што бројот 
на месеците на работа ќе се помножи со месечниот 
број на часови што е предвиден со општиот акт на 
работната организација; 

— под ред. бр. 10 — сите издатоци исплатени во 
текот на годината за стручно образование на кад-
рите (исплати на товар на средствата на заеднич-

ката потрошувачка, исплати за овие намени во 
смисла на членот 14 став 1 од Законот за доходот, 
како и дел на доходот под рем. бр. 49 на овој 
образец издвоен за образование во смисла на членот 
12 став 3 на тој закон); 

— под ред. бр. 11 — износот на пресметаната 
амортизација според пропишаните стопи на чл. 3 
до 7 од Законот за стопите на амортизацијата на ос-
новните средства на работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50/68 и 8/69); 

под ред. бр. 12 — износот на непотрошената 
амортизација, со состојбата на 31 декември текуш-
тата година; 

— под ред. бр. 13 — фактичните трошоци на ин-
вестиционото одржување на основните средства во 
текуштата година, било да се во прашање услуги на 
други лица или трошоци извршени во сопствена ре-
жија. Податоците се земаат од соодветните конта, 
зависно од начинот на пресметувањето на овие тро-
шоци; 

— под ред. бр. 14 - фактичните трошоци за 
обновување, одржување и истражување на, резерви 
на рудно и друго минерално богатство, трошоците за 
освојување на ново производство и трошоците за 
производното откривање на минерални суровини, 
било да се во прашање услуги на други лица или 
трошоци извршени во сопствена режија. Податоците 
се земаат од соодветните конта, зависно од начинот 
на пресметувањето на овие трошоци; 

— под ред. бр. 15 и 16 — податоците за потроше-
ните средства на заедничката потрошувачка, врз ос-
нова на податоците за промените настанати во текот 
на годината на контото 080, со тоа што под ред. бр 
16 не се внесува делот што е веќе искажан под ред. 
бр. 10; 

— под ред. бр. 17 — состојбата на непотроше-
ните средства за станбена изградба формирани по 
стопа од 4% според важечките прописи, земајќи ги 
при тоа промените на контата 980 и 080. Во оваа 
состојба се вклучуваат и средствата што се привре-
мено користени како обртни а до крајот на годината 
не се вратени; 

— под ред. бр. 18 и 19 — делот на деловниот 
фонд што се користи за обртни средства, односно 
делот на обртните средства што е користен за ин-
вестиции. Податокот под овие редни броеви се утвр-
дува на тој начин што збирот на состојбата на кра-
јот на годината на контата 900, 901, 904, 906, 908, 
220 и 221 ќе се намали за збирот на состојбите од гру-
пата конта 00, 01, 03 и 17, контото 185, делот на 
контата 120, 121 и 124 (што се однесува на пласмани 
од деловниот фонд, заеднички вложувања односно 
купувачи за основни средства) и делот на контото 
103 што се однесува на обврзниците и благајничките 
записи од деловниот фонд а претходно е намален за 
состојбата на групата конта 02. Ако работната орга-
низација има втасани а ненаплатени отплати по 
кредити за основни средства, состојбата на контата 
904 и 906 претходно се зголемува за износот на тие 
отпалти (дел на контото 278). Ако работната органи-
зација добила посебен кредит од банката или од 
друга организација за покривање на дадените по-
трошувачки кредити, состојбата на контото 173 се 
намалува за состојбата на добиениот кредит. Состој-
бата на контата од групата 17 се намалува за сом-
нителните и спорните побарувања по основ на кре-
дитните односи (дел од контото 126), коригирани за 
износот на исправката на вредноста (дел на кон-
тото 129). К а ј периодични пресметки состојбата на 
контото 185 се наголемува за евентуалната состојба 
на контото 850. 

Ако збирот на контата на пасивата (со изврше-
ните корекции) е поголем од збирот на контата на 
активата (со извршените корекции), податокот се 
искажува под ред. бр. 18. Ако збирот на контата на 
активата (со извршените корекции) е поголем од 
збирот на контата на пасивата (со извршените ко-
рекции), податокот се искажува под ред. бр. 19; 

— под ред. бр. 20 — соодветниот износ од дол-
говната страна на контото 278, кој се однесува на 
извршените отплати во текуштата година по креди-
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тито за основни средства, за почетниот фонд на 
обртните средства и за трајни обртни средства (кон-
та 904, 905, 906 и 907); 

— под ред. бр. 21 — податокот за извршените 
отплати во текуштата година по кредитите за по-
времени обртни средства (конта 910, 911 и 918); 

— под ред, бр. 22 — состојбата на соодветниот 
дел на контото 278 на 31 декември текуштата година, 
која се однесува на втасаните а неуплатени отплати 
по инвестиционите кредити за основни средства и за 
трајни обртни средства, евидентирани на контата 
904, 905, 906 и 907; 

— под ред. бр. 23 — отплатите по инвестицио-
ните кредити за основни и трајни обртни средства 
што втасуваат во следната година, а кои кредити на 
31 декември текуштата година се евидентирани на 
контата 904, 905, 906 и 907. 

IV. Содржина на одделни позиции во образецот 
деловен резултат во текот на годината 

14. Образецот деловен резултат во текот на го-
дината се пополнува врз основа на книговодствените 
состојби. 

15. Во колоната 4 се внесуваат податоците од 
образецот деловен резултат во текот на годината за 
истиот период на претходната година, а во колоната 
5 податоците од соодветните конта назначени во ко-
лоната 2 за текуштата година. 

16. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината податоците се искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 9, 15, 20, 21, 23, 24 и 26 - онака 
како што е за одделни податоци под истите редни 
броеви објаснето да се искажуваат во образецот 
билансна успехот; 

— под ред. бр. 44 — целокупниот остаток на до-
ходот, т. е. делот на кој се плаќа камата на фондо-
вите во стопанството во смисла на членот 5 од За-
конот за установувањето на каматата на фондовите 
во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/68 
и 50/68) и делот кој е издвоен на посебна сметка ка ј 
Службата; 

— под ред. бр. 54, 55, 56 и 58 - податоците спо-
ред објасненијата дадени за искажување на одделни 
позиции од билансот на успехот под ред. бр. 62, 63, 
64 и бб. 

17. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во посебните податоци се искажуваат, 
и тоа: 

— под ред. бр. 6 — орочените парични средства 
(конто 171) и издвоените парични средства за инве-
стиции (конто 030, без авансите за инвестиции и без 
средствата издвоени за инвестиции на посебна смет-
ка кај Службата); 

— под ред. бр. 7 — другите парични средства 
(група на контата 10 без контото 100); 

— под ред. бр. 9 — активните салда на купува-
чите и добавувачите (конта 120, 121, 220, 221, 222); 

— под ред. бр. 10 — средствата внесени во кре-
дитниот фонд на банката и средствата за заедничко 
работење (конта 170 и 172); 

— под ред. бр. 11 — паричните средства на фон-
довите (конта 040, 050, 051, 070 и 080); 

— под ред. бр. 12 — вредноста на залихите на 
материјали и ситен инвентар (конта 310, 360 и 369); 

— под ред. бр. 15 — вредноста на залихите на 
трговски стоки (конта 660 и 669); 

— под ред. бр. 19 — краткорочните кредити 
(конта од групата 91); 

— под ред. бр. 20 — другите долгорочни и крат-
корочни извори на деловни средства (конта 902, 903, 
908, 909 и 918); 

— под ред. бр. 21 — пасивните салда на добаву-
вачите и купувачите (конта 120 и 121, 220, 221 и 222); 

— под ред. бр. 29 — износот кој се добива на тој 
начин што збирот на состојбите од контото 900 на 
почетокот на секој месец во пресметковниот период 
и на крајот на пресметковниот период ќе се подели 
со бројот на месеците плус 1, односно со бројот на 
состојбите земени во пресметка; 

— под ред. бр. 32 и 33 — податоците за потроше-
ните средства на заедничката потрошувачка врз ос-
нова на податоците за промените настанати во текот 
на пресметковниот период на контото 080. 

Објасненијата за искажување дадени кон од-
делни редни броеви на посебните податоци на обра-
зецот биланс на успехот се применуваат и при иска-
жување на податоциве ка ј соодветните редни броеви 
на посебните податоци од образецот деловен резул-
тат во текот на годината, така што објаснението за 
искажување во образецот биланс на успехот под ред. 
бр. 3 да важи за искажување во образецот деловен 
резултат во текот на годината под ред. бр. 23, под 
ред. бр. 4 за ред. бр. 24, под ред. бр. 6 за ред. бр. 25, 
под ред. бр. 7 за ред. бр. 26, под ред. бр. 8 за ред. бр. 
27, под ред. бр. 9 за ред. бр. ,28, под ред. бр. 11 за 
ред. бр. 30, под ред. бр. 12 за ред. бр. 31, под ред. бр. 
17 за ред. бр. 34, под ред. бр. 18 и 19 за ред. бр. 35 
и 36, под ред. бр. 20 за ред. бр. 37, под ред. бр. 21 
за ред. бр. 38, под ред. бр. 22 за ред. бр. 39, под ред. 
бр. 23 за ред. бр. 40, под ред. бр. 13 за ред. бр. 41, 
и под ред. бр. 14 за ред. бр. 42, со тоа што при 
искажувањето на посебните податоци од образецот 
деловен резултат во текот на годината, нггместо- со-
стојбата на крајот на годината, да се зема состојбата 
на крајот на пресметковниот период. 

V. Содржина на одделни позиции во образецот 
заклучен лист 

18. Образецот заклучен лист се пополнува со со-
стојбата на 30 јуни, 30 септември и 31 декември, на 
следниот начин: 

1) во образецот се внесуваат хронолошки сите 
конта од Основниот контен план за работните орга-
низации, на кои работната организација во текот на 
годината вршела книжења во деловните книги; 

2) во колоната 8 се внесува збирот на износите 
од колоните 4 и 6, а во колоната 9 — збирот на из-
носите од колоните 5 и 7. 

Во колоните 10 и 11 се внесуваат салдата од 
сите конта. 

Во колоните 12 и 13 се внесуваат салдата од 
контата на класата 4, вклучувајќи го и контото 490, 
салдата од контата 70 до 78 пред пренесување на 
контото 790, салдото на контото 790 пред пренесу-
вање на контото 810 односно контото 850, како и 
салдата на контата од класата 8 пред нивното меѓу-
себно затворање. 

VI. Содржина на одделни позиции во билансите на 
соединети, присоединети и поделени работни 

организации 
. 19. К а ј работните организации ка ј кои наста-

нале организациони промени (соединување, присое-
динување, поделба, издвојување или други) во текот 
на годината за која се составува завршната сметка 
односно периодичната пресметка, во обрасците на 
завршната сметка односно периодичната пресметка 
се искажуваат податоците за текуштата година, и 
тоа посебно за периодот од денот на организационата 
промена до крајот на годината односно до крајот 
на пресметковниот период, а посебно за периодот 
пред извршената организациона промена, т.е. од 1 
јануари до денот на организационата промена, со 
тоа што за овој период за таквите организации при 
пополнувањето на обрасците за завршната сметка и 
за периодичната пресметка не се пополнува обра-
зецот биланс на состојбата, а во образецот биланс 
на успехот, во делот посебни податоци, не се внесу-
ваат податоци под ред. бр. 6, 7, 8, 9, 18 и 19, ниту 
во образецот деловен резултат во текот на годината, 
исто така во делот посебни податоци, се пополнуваат 
позициите под ред. бр. 1 до 22, 25 до 29, 35 и 36. 

Заради обезбедување споредливост на подато-
ците од текуштата година односно текуштиот период 
со податоците од претходната година односно соод-
ветниот претходен. период, ка ј работните органи-
зации од ставот 1 на оваа точка во обрасците на 
завршната сметка се искажуваат сите податоци за 
целата претходна година, а во обрасците на перио-
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дишните пресметки се искажуваат сите податоци за 
соодветниот период од претходната година. 

Податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка ги попол-
нуваат и и ги поднесуваат на Службата работните 
организации односно организаците во состав на 
здружено претпријатие, при поднесување на заврш-
ната сметка односно периодичната пресемтка. 

20. Работните организации основани во текуш-
тата година внесуваат во колоната за претходната 
година податок „Новооснована организација". 

VII. Преодни и завршни одредби 

21. При составувањето на завршната сметка за 
1969 година во колоните 4 и 5 на образецот биланс 
на состојбата се внесуваат податоците според почет-
ната состојба на 1 јануари 1969 година, т.е. подато-
ците книжени на определени конта според Упат-
ството за содржината на одделни конта во Основ-
ниот контен план за работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/68). 

Во обрасците биланс на успехот и деловен ре-
зултат во текот на годината, за 1969 година, во коло-
ната 5 под ред. бр. 1 се внесува и делот од матери-
јалните трошоци на работењето и амортизацијата 
содржан во фактурираната а ненаплатена реализа-
ција на 31 декември 1968 година (дел од контото 198 
пренесен на контото од групата 70) според одредбата 
на точката 59 од Упатството за содржината на од-
делни конта во Основниот контен план за работните 
организации. 

22. Во образецот биланс на успехот во колоната 
4 се искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — податокот кој се добива на 
тој начин што од податоците под ред. бр. 31 и 32 на 
колоната 4 од образецот ЗС-1 за 1968 година ќе се 
одбие износот на договорните и законските обврски 
и личните доходи во смисла на точката 59 од Упат-
ството за содржината на одделни конта во Основ-
ниот контен план за работните организации. Изно-
сот под овој реден број се зголемува за делот на 
материјалните трошоци на работењето и амортиза-
цијата содржан во ненаплатената реализација на 31 
декември 1967 година (дел од контото 198); 

— под ред. бр. 2 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 7 и 8, без 
износот кој се внесува под ред. бр. 31 од колоната 4 
на овој образец, и под ред. бр. 12, 14, 15 од колоната 
4 и под ред. бр. 31 од колоната 5; 

— под ред. бр. 3 — податокот од образецот 3C"3 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 9; 

— под ред. бр. 4 - податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 4 под ред, бр. 17 и 18; 

— под ред. бр. 5 - податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 16; 

— под ред. бр. 6 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 20 и од 
колоната 5 делот под ред. бр. 34 кој се однесува на 
непокриената разлика на неамортизираниот дел од 
основните средства; 

— под ред. бр. 8 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 27; 

— под ред. бр. 9 — податокот од образецот ЗС-3 
за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 32, 35, 37 
и делот од ред. бр. 34 кој се однесува на износот од 
малопродавната цена на бензинот и плинското масло 
и од разликата според членот 40 став 2 од Основниот 
закон за стопанското работење (стопанисувањето) со 
станбените згради во општествена сопственост; 

— под ред. бр. 11 — износот од колоната 5 под 
ред. бр. 1 на образецот биланс на успехот намален 
за износот на материјалните трошоци и амортизаци-
јата кој се однесува на ненаплатената реализација 
кон крајот на 1968 година (дел од контото 198); 

— под ред. бр. 15 - податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 4 без реа-
лизацијата на трговските стоки, материјали и отпа-
доци и без соодветниот данок на промет кој не вле-

гува во вкупниот приход во 1969 година (сојузен 
данок на промет тар. бр. 1 до 16, како и републички 
односно општински данок на промет); 

— под ред. бр. 16 — не се искажува податок; 
— под ред. бр. 17 — не се искажува податок би-

дејќи овој податок е опфатен под ред. бр. 15 на 
овој образец; 

— под ред. бр. 18 — износот на реализираните 
трговски стоки, материјали и отпадоци искажан во 
рамките на износот под ред. бр. 4 од колоната 4 на 
образецот ЗС-З за 1968 година, намален за износот 
на данокот на промет кој не влегува во вкупниот 
приход во 1969 година (сојузен данок на промет тар. 
бр. 1 до 16, како и републички односно општински 
данок на промет); 

— под ред. бр. 19 и 20 не се искажува податок 
бидејќи овој податок е опфатен под ред. бр. 15 на 
овој образец; 

— под ред. бр. 21 - делот од износот под ред. 
бр. 113 на колоната 5 од образецот ЗС-1 за 1968 го-
дина, кој се однесува на учеството во доходот оства-
рен со заедничко работење; 

— под ред. бр. 22, 23 и 25 не се искажуваат по-
датоци; 

— под ред. бр. 24 — податок под ред. бр. 186 на 
колоната 5, од образецот ЗС-1 за 196ff година; 

— под ред. бр. 26 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 76; 

— под ред. бр. 30 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 10 од колоната 5; 

— под ^ед. бр. 31 — податокот од контото 413 на 
31 декември 1968 година, помножен со коефициентот 
Р-1 за 1968 година; 

— под ред. бр. 32 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 13 на колоната 5; 

— под ред. бр. 33 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 22 на колоната 5; 

— под ред. бр. 34 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 35 — податокот од образецот ЗС-З 

за 1968 година под ред. бр. 21 на колоната 5; 
— под ред. бр. 36 — податокот од образецот ЗС-З 

за 1968 година под ред. бр. 29 на колоната 5; 
— под ред. бр. 37 — податокот кој се добива на 

тој начин што износот искажан под ред. бр. 25 на 
колоната 5 од образецот ЗС-З за 1968 година ќе се 
подели со бројот 105; 

— под ред. бр. 38 — податокот кој се добива на 
тој начин што износот внесен под ред. бр. 37 ќе се 
помножи со бројот 4; 

— под ред. бр. 39 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 19 на колоната 5; 

— под ред. бр. 40 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 33 на колоната 5; 

— под ред. бр. 41 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година под ред. бр. 23 на колоната 5; 

— под ред. бр. 42 — не се внесуваат податоци; 
— под^ред. бр. 43 — податокот кој се добива на 

тој начин што од износот искажан под ред. бр. 25 
на колоната 5 на образецот ЗС-З за 1968 година ќе 
се одбијат износите искажани под ред. бр. 37 и 38 
на овој образец; 

— под ред. бр. 44 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 114 и 115 на колоната 5, 
како и делот под ред. бр. 116 кој се однесува на по-
кривање на загуба од заедничко работење; 

— под ред. бр. 45 - самостојните организации 
на здружен труд го искажуваат податокот од обра-
зецот ЗС-1 за 1968 година, и тоа делот под ред. бр. 
116 на колоната 5 кој се однесува на делот од дохо-
дот што е издвоен за покривање на загуба на други 
единици; 

— под ред. бр. 46 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 125 на колоната 5; 

— под ред. бр. 47 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 134 на колоната 5; 

— под ред. бр. 48 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 126 на колоната 5; 

— под ред. бр. 49 — податокот под ред. бр. 11 
на колоната 5 од образецот ЗС-З за 1968 година; 
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— под ред. бр. 50 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 130 и 132 на колоната 5 
и делот под ред. бр. 131 на колоната 5 кој се одне-
сува на деловен фонд; 

— под ред. бр. 51 — податоците од образецот 
ЗС-1 за 1968 година под ред. бр. 133 на колоната 5 
и делот под ред. бр. 131 на колоната 5 кој се одне-
сува на фондот на заедничката потрошувачка; 

— под ред. бр. 52 - податоците од образецот 
ЗС-1 за 1968 година под ред. бр. 135 на колоната 5, 
како и делот од доходот кој не е искажан на дру-
гите позиции. Работните организации што имаат из-
двојувана во другите фондови ќе ги искажат по-
датоците под овој реден број во два износи; 

— под ред. бр. 54 до 61 - не се искажуваат 
податоци; 

— под ред. бр. 62 - износот под ред. бр. 13 на 
образецот биланс на успехот; 

— под ред. бр. 63 — податокот од колоната 5 на 
образецот ЗС-1 за 1968 година, и тоа делот под ред 
бр. 113 и делот под ред. бр. 116; 

— под ред. бр. 64 — податокот од делот под ред. 
бр. 116 од колоната 5 на образецот ЗС-1 за 1968 
година; 

— под ред. бр. 68 — податокот под ред. бр. 28 
на колоната 4 од образецот биланс на успехот; 

— под ред. бр. 70 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 121 на колоната 5 кој се 
однесува на покривањето на загубата од заеднич-
кото работење ако работната организација работела 
со загуба; 

— под ред. бр. 71 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година, и тоа делот под ред. бр. 123 на коло-
ната 5 кој се однесува на износот примен од чле-
новите на деловното здружение на име покривање 
на загубата на деловното здружение; 

— под ред. бр. 73 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 140 на колоната 5, и тоа 
делот кој се однесува на покривањето на загубата 
од текуштата година; 

— под ред. бр. 74 — податокот под ред. бр. 123 
на колоната 5 од образецот ЗС-1 за 1968 година кој 
се однесува на делот од износот примен по основ 
на враќање на загубата од заедничкото работење, 
како и износот под ред. бр. 112 на колоната 5 Од 
истиот образец; 

— под ред. бр. 75 — самостојната организација 
на здружен труд го искажува како дел под ред. 
бр. 123 на колоната 5 од образецот ЗС-1 за 1968 го-
дина износот што таа го примила од други само-
стојни организации на здружен труд; 

— под ред. бр. 76 — податокот под ред. бр. 141, 
142 и 144 на колоната 5 од образецот ЗС-1 за 1968 
година, и тоа делот што се однесува на покривањето 
на загубата од 1968 година; 

— под ред. бр. 77 — не се искажува податок; 
— под ред. бр. 78 — износот на загубата од 1968 

година што е покриен на товар на деловниот фонд; 
— под ред. бр. 79 — само износот на загубата од 

1968 година што не можел да биде покриен од сред-
ствата на деловниот фонд. 

23. Во посебните податоци на образецот биланс 
на успехот во колоната 3 се искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — податокот под ред. бр. 28 и 30 
на колоната 5 од образецот ЗС-З за 1968 година; 

— под ред. бр. 2 — податокот од образецот ЗС-З 
за 1968 година, и тоа делот под ред. бр. 34 на коло-
ната 5; 

— под ред. бр. 3 — долговната страна на контата 
140, 141, 143, дел од 144, 146, дел од 147, 148 и дел 
од 276 (состојба на 31 декември 1968 година); 

— под ред. бр. 4 — долговната страна на контата 
236, 237 и дел од 239 кој се однесува на придонесот 
за запослување (состојба на 31 декември 1968 го-
дина); 

— под ред. бр. 5 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 202 на колоната 5; 

— под ред. бр. 6 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 182 на колоната 5; 

— под ред. бр. 7 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 184 на колоната 5; 

— под ред. бр. 8 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 168 на колоната 5; 

— под ред. бр. 9 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 167 на колоната 5; 

— под ред. бр. 10 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 11 на колоната 4; 

— под ред. бр. 11 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 195 на колоната 5; 

— под ред. бр. 12 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 197 на колоната 5; 

— под ред. бр. 13 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 187 на колоната 5; 

— под ред. бр. 14 - податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 188 на колоната 5; 

— под ред. бр. 15 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 177 на колоната 5; 

— под ред. бр. 16 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 178 на колоната 5; 

— под ред. бр. 17 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 179 на колоната 5; 

— под ред. бр. 18 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 198 на колоната 5; 

— под ред. бр. 19 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред, бр. 199 на колоната 5; 

— под ред. бр. 20 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 173 на колоната 5; 

— под ред. бр. 21 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 174 на колоната 5; 

— под ред. бр. 22 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 175 на колоната 5; 

— под ред. бр. 23 — податокот од образецот ЗС-1 
за 1968 година под ред. бр. 176 на колоната 5. 

24. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во колоната 4 се искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — податокот кој се добива на 
тој начин што од податоците под ред. бр. 31 и 32 на 
колоната 4 од образецот ЗС-1 за 1968 година ќе се 
одбие износот на законските и договорните обврски 
и личните доходи во смисла на точката 59 од Упат-
ството за содржината на одделни конта во Основ-
ниот контен план за работните организации. Така 
добиениот износ треба да се наголеми со делот на 
материјалните трошоци на работењето и на аморти-
зацијата содржани во ненаплатената реализација на 
31 декември 1967 година (дел од контото 198); 

— под ред. бр. 2 — податокот од образецот ППР-2 
за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 7 и 8, без 
износот кој се внесува под ред. бр. 31 од колоната 4 
на овој образец, и под ред. бр. 12, 14 и 15 од коло-
ната 4 и под ред. бр. 31 од колоната 5; 

— под ред бр. 3 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 9; 

— под ред. бр. 4 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 17 
и 18; 

— под ред. бр. 5 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 16; 

— под ред. бр. 6 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 4 под ред. бр. 20; 

— под ред. бр. 8 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 27; 

— под ред. бр. 9 — податокот од образецот 
ПТ1Р-2 за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 32, 
34, 35 и 37; 

— под ред. бр. 11 — податокот кој се добива на 
тој начин што од податоците под ред. бр. 93 и 94 
на колоната 5 од образецот ППР-1 за 1968 година ќе 
се одбие износот на законските и договорните об-
врски и личните доходи во смисла на точката 59 од 
Упатството за содржината на одделни конта во Ос-
новниот контен план за работните организации; 



Страна 764 - Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ,Четврток, 12 Јуни 1969 

— под ред. бр. 15 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година од колоната 4 под ред бр. 4, 
без реализацијата на трговските стоки, материјали и 
отпадоци и без соодветниот данок на промет кој не 
влегува во вкупниот приход за 1969 година (сојузен 
данок на промет тар. бр. 1 до 16, како и републички 
односно општински данок на промет); 

— под ред. бр. 16 — не се искажува податок; 
— под ред. бр. 17 — не се искажува податокот 

бидејќи е опфатен под ред. бр. 15 на овој образец; 
— под ред. бр. 18 — износот на реализираните 

трговски стоки, материјали и отпадоци искажан во 
рамките на износот под ред. бр. 4 на колоната 4 од 
образецот ППР-2 за 1968 година, намален за износот 
на данокот на промет што не влегува во вкупниот 
приход во 1969 година (сојузен данок на промет тар. 
бр. 1 до 16, како и републички и општински данок 
на промет); 

— под ред. бр. 19 и 20 — не се искажува податокот 
бидејќи овој податок е опфатен под ред. бр 15 на 
овој образец; 

— под ред. бр. 21 — делот под ред. бр. 41 на 
колоната 5 од образецот ППР-1 за 1968 година, кој 
се однесува на учеството во доходот остварен со 
заедничко работење; 

— под ред. бр. 22, 23, 24 и 25 - не се искажу-
ваат податоци; 

— под ред. бр. 26 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година од колоната 5 под ред. бр. 4; 

— под ред. бр. 30 - податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 10 на колоната 5; 

— под ред. бр. 31 — износот од контото 413 на 
30 јуни односно 30 септември 1968 година помножен 
со коефициентот Р-1 за 1968 година (од соодветниот 
пресметковен период); 

— под ред. бр. 32 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 13 на колоната 5; 

— под ред. бр. 33 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 22 на колоната 5; 

— под ред. бр. 34 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 35 — податокот од образецот 

ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 21 на колоната 5; 
— под ред. бр. 36 — податокот од образецот 

ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 29 на колоната 5; 
— под ред. бр. 37 - податокот кој се добива на 

тој начин што износот искажан под ред. бр. 25 на 
колоната 5 од образецот ППР-2 за 1968 година ќе се 
подели со бројот 105; 

— под ред. бр. 38 — податокот кој се добива на 
тој начин што износот внесен под ред. бр. 37 на 
овој образец ќе се помножи со бројот 4; 

— под ред. бр. 39 - податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 19 на колоната 5; 

— под ред. бр. 40 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 33 на колоната 5; 

— под ред. бр. 41 — податокот од образецот 
ППР-2 за 1968 година под ред. бр. 23 на колоната 5; 

— под ред. бр. 42 — не се искажува податок; 
— под ред. бр. 43 - податокот кој се добива на 

тој начин што од износот искажан под ред. бр. 25 на 
колоната 5 од образецот ППР-2 за 1968 година ќе 
се одбијат износите искажани под ред. бр. 37 и 38 
од овој образец; 

— под ред. бр. 44 — износот кој се добива кога 
од остварениот доход на ред. бр. 57 ќе се одбие зби-
рот на износите на колоната 4 од ред. бр. 30 до 43 
на образецот деловен резултат во текот на годината; 

— под ред. бр. 46 до 53 — не се искажуваат по-
датоци; 

— под ред. бр. 54 - износот под ред. бр. 13 на 
овој образец; 

— под ред. бр. 55 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година, и тоа делот под ред. бр. 41 и 
делот под ред. бр. 44 на колоната 5; 

— под ред. бр. 56 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 тодина под ред. бр. 42 и 43 и делот 
под ред. бр. 44 на колоната 5 кој се однесува на 
зголемувањето на загубата од заедничко работење. 

25. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината, во посебните податоци, во колоната 4 се 
искажуваат, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 87 на колоната 5; 

— под ред. бр. 2 — износот од образецот ППР-1 
за 1968 година под ред. бр. 87 минус износот под ред. 
бр. 88 на колоната 5; 

— под ред. бр. 3, 4, 6 и 7 — не се искажуваат 
податоци; 

— под ред. бр. 5 — состојбата на контото 100 
на 30 јуни односно 30 септември 1968 година; 

— под ред. бр. 8 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 105 на колоната 5; 

— под ред. бр. 9 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 107 на колоната 5; 

— под ред. бр. 10 и 11 — не се искажуваат 
податоци; 

— под ред. бр. 12 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 92 на колоната 5; 

— под ред. бр. 13 — податокот од образецот 
П.ПР-1 за 1968 година под ред. бр. 93 на колоната 5; 

— под ред. бр. 14 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 94 на колоната 5; 

— под ред. бр. 15 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 95 на колоната 5; 

— под ред. бр. 16 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 86 на колоната 5; 

— под ред. бр. 17 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 96, и 97 на коло-
ната 5; 

— под ред. бр. 18 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 98 на колоната 5; 

— под ред. бр. 19 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 99 плус 100 на 
колоната 5; 

— под ред. бр. 20 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 101 на колоната 5; 

— под ред. бр. 21 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 108 на колоната 5; 

— под ред. бр. 23 — долговната страна на кон-
тата 140, 141, 143, дел од 144, 146, дел од 147, 148 и 
дел од 276 (состојба на 30 јуни односно 30 септември); 

— под ред. бр. 24 — долговната страна на кон-
тата 236, 237 и дел од 239 кој се однесува на придо-
несот за запослување (состојба на 30 јуни односно 
30 септември); 

— под ред. бр. 25 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 109 на колоната 5; 

— под ред. бр. 26 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 111 на колоната 5; 

— под ред. бр. 27 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 85 на колоната 5; 

— под ред. бр. 28 — податокот од обраезцот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 84 на колоната 5; 

— под ред. бр. 32 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 114 на колоната 5; 

— под ред. бр. 33 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 115 на колоната 5; 

— под ред. бр. 37 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 102 на колоната 5; 

— под ред. бр. 38 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 103 на колоната 5; 

— под ред. бр. 39 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 104 на колоната 5; 

— под ред. бр. 42 — податокот од образецот 
ППР-1 за 1968 година под ред. бр. 116 на колоната 5; 
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- под ред. бр. 22, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40 и 41 -
не се искажуваат податоци. 

26. Во смисла на членот 14 од Законот за кни-
говодството, работните организации ги искажуваат 
податоците во билансот на состојбата, билансот на 
успехот и деловниот резултат во текот на годината 
на обрасците што овозможуваат механографска об-
работка на податоците на начинот што го утврдила 
Службата. 

27. Работните организации што вршат дејности 
на општествени служби за кои републиките донесле 
пропис во смисла на членот 18 од Законот за книго-
водството, ги искажуваат податоците во своите за-
вршни сметки и периодични пресметки и ги подне-
суваат на начинот предвиден со тој пропис. 

Работните организации што вршат дејности на 
општествени служби, кои во смисла на членот 23 од 
Законот за книговодството го водат книговодството 
на начинот утврден со прописите што важеле во 
1964 година, ги пополнуваат обрасците од чл. 14 и 
17 на Законот за книговодството на начинот опре-
делен со ова упатство со тоа што податоците во 
одделните позиции на тие обрасци да ги искажуваат 
врз основа на соодветните податоци од своето кни-
говодство. 

28. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"., 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО АВГАНИСТАН И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО АВГАНИСТАН 

I 
Се отповикува 
Иво Мирошевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-г 
деративна Република Југославија во Кралството 
Авгани-стан. 

II 
Се назначува 
Војо Шобаиќ, советник на државниот секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Авганистан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 102 
2 јуни 1969 година 1 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањ,ата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
за особени успеси во раководењето со воените еди-
ници, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

инженериските потполковници: Грахек Јакоба 
Славко и Кнежевић Дане Милан; 

техничките потполковници: Кнежевић Дане 
Милан и Обрадовић Паје Петар; 

артилериските потполковници: Продановић Се-
лимира Пајо и Томац Карла Хуго; 

пешадиските мајори: Билуш Игњаца Иван, Је-
ринић Дуке Лазар, Маговац Даќе Илија, Папић 
Јосипа Јурај, Петковић Фрање Анте, Раделић Анте 
Фрањо, Задникар Антона Антон; 

техничкиот мајор: Дивац Васили ја Будимир; 
мајорите на оклопни единици: Ивасовић Гаје 

Гајо; 
артилериските мајори: Комљеновић Симе Ми-

ћан и Смоквина Ивана Иван; 
инженериските мајори: Маркић Јожефа Јожеф 

и Рожац Андриј е Јошко; 
мајорот на сообраќајна служба: Станковић Ни-

коле Младен; 
интендантските капетани I класа: Цујник Ја -

неза Јоже и Фистер Франца Антон; 
техничкиот капетан I класа: Медвид Петра 

Стипе; 
пешадискиот капетан I класа: Перхавец А лој-

за Алојз; 
капетанот I класа за врска: Уравић Антона 

Антон; 
воените службеници IV класа на администра-

тивна служба: Верник Франца Франц и Станојчић 
Вује Анка; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот потполковник: Корошец Ловре 
Ловро; 

санитетските потполковници: Оман Јанеза Ру-
долф и Ругаљ Јанеза Јанез; 

санитетскиот мајор: Боромиса Јована Душан; 
пешадиските мајори: Деспотушић Јозе Лука, 

Радочај Николе Илија, Штрбац Јована Владимир; 
артилериските мајори: Деура Миле Стево, Фи-

јембер Драгутина Ивица, Вуксановић Томе Бранко; 
мајорот за врска: Крезовић Алексе Велимир; 
техничкиот мајор: Вукман Ивана Вјекослав; 
техничките капетани I класа: Ађуловић Атифа 

Мехмед, Цицвара Лазе Обрад, Миленковић Адама 
Томислав, Радојчић Милана Љубан; 

пешадиските капетани I класа: Антић Стојана 
Бранко, Драгичевић Томеље Крсто, Јововић Пуни-
ше Божидар, Радовановић Драгића Душан, Ренко 
Јожета Лудвиг, Суботић Крсте Слободан, Томашић 
Луке Јосип; 

интендантскиот капетан I класа: Апостоловски 
Андона Раде; 
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капетаните I класа на финансиска служба: 
Бајчетић Таше Саво, Димковски Вориса Чедомир, 
Недић Милана Богдан, Николић Бранка Љубомир; 

санитетските капетани I класа: Балић Муха-
меда Еђинан, Дилпарић Алексе Драган, Ђаковић 
Петра Дева, Јеремић Милије Боривоје, Кучић Ива-
на Стјепан, Мачковић Јосипа Лајно, Слакић Шиме 
Данко; 

капетаните I класа на градежна служба: Барић 
Стјепана Јурај, Булајић Гојка Јован, Кожељ Алој-
за Јоже; 

артилериските капетани I класа: Баштовановић 
Радомира Радоје, Брижић Ђуре Иван, Булатовић 
Милована Милета. Ћурчић Петра Стојан, Димитри-
јевић Александра Ћирило, Ђерић Дане Душан, Ђу-
кановић Илије Михаило, Илијевски Косте Методије, 
Капус Јожета Јоже, Ковачевић Ивана Новак, Ле-
љак Марка Доминик, Лукић Благоја Огњен, Масло 
Хусеина Хусеин, Минић Ранка Бошко, Накић Ан-
ђела Живојин, Ороз Јефте Радмило, Самарџић Јо-
вана Милош, Станковић Милана Милован, Стојнев 
Бориса Иван, Вермезовић Павла Милутин, Жерајић 
Светозара Сретен; 

капетаните I класа на оклопни единици: Беа-
товић Милована Боривоје, Братић Ђорђа Младен. 
Грубишић Ивана Анте, Новаковић Ранислава Симо: 
Обрадовић Милована Бранислав, Скочилић Фрање 
Јосип, Толими Љубомира Александар, Зарол Фрање 
Александар; 

инженериските капетани I класа: Цанић Не-
делаа Војислав, Халер Марка Јово, Кукавица Стан-
ка Драго, Сили Михаела Славко, Стојановић Игња-
ца Драгутин; 

капетаните I класа за врска: Крањц Фраица 
Иван, Мерцел Ал о ј за Зденко, Недељковић Миљка 
Радоица, Стипаничев Антона Иван, Тимотић Ми-
ленка Ђорђе; 

капетаните I класа на АБХ одбрана: Начевски 
Димитра Михаило и Стојановић Бранка Велимир; 

санитетските капетани: Брумен Ивана Хеда, 
Дежељин Јосипа Миховил, Храниловић Дане Да-
мир, Медић Миле Милан, Милачић Ђоке Радомир, 
Настасић Васе Раде, Новосел Ивана Миховил, Пр-
ијде Јосипа Јосип, Пулец Антона Херман, Стефано-
вић Илије Милојко, Војнов Димитрија Стојан, Ву-
кићевић Александра Милић; 

техничките капетани: Дамљановић Радивоја Пе-
тар, Печелин Франца Франц, Петровић Марка То-
мислав, Вуковић Младена Радован; 

капетаните на административна служба: Џафо-
вић Омера Мехо, Лилић Милорада Родољуб, Суш-
ник Антена Стане; 

интенд аптеките капетани: Ђорђевић Трајка 
Страхиња и Попржен Драгослава Млађен; 

артилерискиот капетан! Ђурашковић Милосава 
Радован; 

капетанот на правна служба: Горановић Саве 
Јово; 

пешадискиве капетани: Јовановић Данила Ра-
домир и Трајковић Милорада Младен; 

интендантските капетани: Крстић Бранка Јован; 
Раичковић Јована Илија, Ракићевић Божидара Ве-
љко, Ренчељ Ивана Станислав; 

капетанот на АБХ одбрана: Мандић Стипе Мато; 
капетанот за врска: Пејовић Милорада Јовић; 
пешадиските поручници: Варош Николе Милош, 

Билајац Мухарема Рифат, Церовац Аугуста Вилим, 
Исидоровић Михаила Душан, Ивановић Благоје Во-
јислав, Јавор Мије Мијо, Константиновић Лазара 
Бранко, Медаревић Пере Момчило, Милатовић Ми-
ћуна Радован, Миловановић Радослава Милан, Ми-
тровић Пантелије Милорад, Рашевић Марка Тодор, 
Савковић Стојана Коста, Томић Николе Жарко, Ва-
сић Душана Бучин; 

интендантските поручници: Бидовски Шпире 
Михајло и Златковић Милка Анђел; 

поручниците за врска: Цвијетић Милована До-
бро, Ђаковић Мате Крсто, Нинковић Милана Лазар, 
Петровић Александра Стојадин, Симоновски Цвета-
нов Танаско; 

техничките поручници: Цвијетковић Милинка 
Јован, Крсник Ивана Томислав, Марковић Остоје 
Мирко, Миловановић Јанка Милан, Спасић Благоја 
Светозар, Тошевић Предрага Радивоје; 

артилериските поручници: Чучковић Радована 
Новак, Левић Боривоја Милош, Милић Стева Ми-
лутин, Николић Тихомира Драгомир; 

санитетските поручници: Ђорем Саве Љубо, 
Гочманец Стевана Александар, Јанковић Радивоја 
Драгољуб, Митраковић Михајла Миле, Симоновић 
Радомира Драгослав; 

поручниците на финансиска служба: Глумац Ва-
се Миле и Марковић Димитрија Мирољуб; 

инженериските поручници: Јандрић Драгоја Ра-
домир, Маринов Јере Анте, Маврља Павла Иван, 
Вучинић Сретка Раденко; 

поручникот на административна служба: Јова-
новић Новака Милојко; 

поручникот на правна служба: Миленић Ристе 
Ђорђе; 

поручникот на АБХ одбрана: Степановић Вла-
д и н а в а Жарко; 

поручникот на градежна служба: Тасевски 
Владе Станимир; 

поручникот на оклопни единици: Жикић Павла 
Видоје; 

потпоручниците за врска: Бохинец Франца Ци-
рил, Добрић Трифуна Витомир, Врандечић Мирка 
Ђуро; 

санитетските потпоручници: Божовић Михајла 
Радован и Токић Јосипа Борислав; 

артилериските потпоручници: Чендић Исаила 
Томислав, Чиријак Марка Анте, Капларевић Со-
фронија Станоје, Копања Миле Перо, Маринковић 
Ми лутина Стојан, Марјановић Миломира Светозар. 
Миловановић Станислава Јерослав, Митић Миленка 
Синиша, Николић Велимира Предраг, Симић Трајка 
Новица, СтоиЈБковић Првула Вукадин; 

потпоручниците на сообраќајна служба: Чомић 
Милована Драгољуб, Драшковић Неђе Зарије, Ко-
вачевић Јарга Павле, Мијић Миле Никола; 

потпоручникот на административна служба: 
Четковић Петра Владимир; 

инженериските потпоручници: Качаревић Здра-
вка Миодраг, Касалица Блаже Томислав, Кривокућа 
Вошка Драгослав, Павловић Драгомира Радојле, 
Стевановић Милије Нијат; 

пешадиските потпоручници: Ковачевић Мила. 
Михаило, Манојловић Петра Саво, Михајловић Вла-
димира Борисав, Младеновић Милана Александар, 
Петровић Радомира Љубомир, Радовић Радомира 
Драгиша, Ракочевић Радула Велимир, Узелац Стеве 
Јово; 

техничките потпоручник: Лекић Пере Цвијан и 
Микшић Мије Јосип; 

потпоручниците на оклопни единици: Матија-
шевић Радој ице Миленко, Ристић Милисава Тихо-
мир, Стјепановић Милована Мирчета; 

потпоручникот на финансиска служба: Стајчић 
Илије Никола; 

воените службеници IV класа на финансиска 
служба: Длеск Андрије Изидор и Крстић Аврама 
Пејчо; 

воените службеници IV класа на музичка служ-
ба: Голуб Јосипа Ернест, Хочевар Ивана Станко, 
Хундрић Стјепана Фрањо, Иванушец Стјепана 
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Иван, Ивашковић Ивана Иван, Калопер Милана 
Исидор, Когеј Гашпара Винко,. Костић Станоја Ми-
лорад, Краш Андрије Ђуро, Кузманић Фране Пе-
тар, Овсенек Франца Станко, Петровић Петра Све-
тислав, Самболец Ивана Јакоб, Забрет Ивана Иван; 

воените службеници IV класа на администра-
тивна служба: Ивановик Милана Предраг и Мер-
шињак Едуарда Едуард; 

воените службеници V класа на административ-
на служба: Драшковић Новице Душан, Лакић Мане 
Јелена, Павковић Јосипа Виктор, Радовчић Анте 
Недељка, Шешеринац Јосипа Драго, Шево Томе 
Марин; 

воените службеници V класа на музичка служ-
ба: Јурковић Ивана Златко, Милош Андрије Мари-
јан, Петрић Силвестра Александар, Румиха Виктора 
Фрањо, Вузем Андрије Владо; 

санитетскиот воен службеник V класа: Репанић 
Луке Марија; 

воениот службеник V класа на финансиска слу-
жба: Стојановић Гојка Милош; 

санитетските воени службеници VI класа: Биз-
јак Хенрика Аленка, Ђорђевић Теодора Милка, 
Хорват Стојана Олга, Игњатовић Миће Радојка, Јо-
вановић Станка Косана, Киковић Живка Радојка, 
Шкалко Мате Хелена; 

воените службеници VI класа на музичка слу-
жба: Чернигој Кристијана Томислав, Грабровец 
Ђуре Маријан, Гулић Мате Иван, Мајер Доре Дра-
гутин, Марић Иве Вицко, Петровски Цветан Ђоође, 
Подржај Иванке Јоже, Шијан Павла Милан, Зебец 
Мате Петар; 

воените службеници VI класа на администра-
тивна служба: Девчић Мате Марко, Таузер Слепа-
на Стјепан, Вулетић Звонимира Луција; 

воениот службеник VII класа на администра-
тивна служба: Поткоњак Миле Анкица; 

воените службеници VIII класа на администра-
тивна служба: Чолахоџић Дервиша Осман, Марас 
Милутина Анка, Уроић-Фришћић Фрање Марија; 

воените службеници IX класа на администра-
тивна служба: Канишки Рудолфа Фрањо и Влахо-
вић Емил а Бранко; 

застапниците на административна служба: Аџић 
Боже Милан, Аџић Нинка Милутин, Бошковић Обре-
на Душан, Бранков Мирка Милош, Бутерин Николе 
Анте, Брзлета Јосипа Иван, Ћирић Најдана Предраг, 
Десанчић Остоје Миле, Доленц Франца Франц, Ђу-
рић Богосава Вукосав, Фазлић Атифа Фехим, Тера 
Антона Хинко, Горенак Франца Франц, Јевтић Че-
домира Петар, Јовановић Теше Никола, Јовчић Сре-
ће Миодраг, Каповић Јосипа Маријан, Капуста Ђуре 
Славко, Коцијанчич Рудолфа Рудолф, Ковачевић 
Вошка Момчило, Ковачић Неже Иван, Лелановић 
Анте Иво, Лончарић Јанеза Стане, Мандић Ради-
сава Живојин, Марковић Франца Цирил, Матић 
Властимира Александар, Мицић Божидара Љубиша, 
Микановић Михаила Јефто, Милетић Антона Јосип, 
Милошевић Тадије Мирослав, Николић Крстимира 
Видан, Опачић Марка Мићо, Петрич Франца Мар-
тин, Пјеров Анте Рудолф, Поднар Антона Јосип, 
Пушкар Андрије Јосип, Ракић Милије Младен, Си-
рочић Мија Блаж, Сламар Мије Пајо, Шеровић Ж и -
вадина Радисав, Теофиловић Петра Исидор, Топа-
лов Матије Матија, Трајковски Тодоса Митко, Ва-
гић Саве Александар, Береш Шандора Мирко. Веш-
тић Блажа Пашко, Вуковић Дамјана Никола; 

заставниците на сообраќајна служба: Аљиновић 
Бартола Иван, Биланџић Јосипа Маријан, Гаковић 
Остоје Милош, Гргин Николе Младенко, Хвала 
Штефана Албин, Крунић Павла Славко, Милашин-
чић Јосипа Мирко, Репаншек Антона Метод; 

интендантбките заставници: Балиран Малка Мате, 
ЧегарЛазе Лука, Ђорђевић Божидара Александар, 
Гаврић Илије Обрад, Хасановић Мехмеда Хасан, 
Илић Јакова Радослав. Исаковић Светислава Мио-
драг, Јанковић Милорада Живан, Јовановић Грујице 
Никола, Кашчелан Пере Јован, Кметић Антона 
Франц, Манчић Матије Вукосав, Мише Дује Анте, 
Митић Сретена Владимир, Наранчић Миле Богдан, 
Нефат Ивана Алојз, Пантелић Живојина Љубомир, 
Стојановић Тодора Благоје, Треневски Смиле Сера-
фим, Трифуновић Јездимира Световид, Васић Алек-
со Димитрије, Вукелић Панте Никола; 

заставниците за врска: Богуновић Ђуре Милан, 
Максимовић Миленка Цветко, Миливојевић Мило ја 
Милосав, Новковић Драгутина Тихомир, Орлић Дане 
Драган, Петровић Косте Анђел, Смољановић Антона 
Стјепан, Тршан Франца Франц, Водлан Јожета 
Јоже; 

техничките заставници: Чукић Миладина Дра-
гомир, Дивјак Миле Раде, Додер Спасоја Обрен, Гаче-
вић Николе Обрен, Голубић Стјепана Иван, Кајић 
Хасана Лутво, Ковачевић Живка Чедомир, Лазиќ 
Стевана Миливој, Марјановић Петра Никола, Мар-
ковски Вељка Петар, Месар Стеве Иван, Милошевиќ 
Михајле Миле, Новаковић Живојина Милорад, Па-
вић Стипе Мате, Петровић Живорад а Љубивоје, Про-
тић Радована Веселин, Русендић Луке Станко, Са-
пунџић Лазара Богдан, Станковић Милојка ОДило-
тије, Шекић Гене Јован, Тадић Андриј е Климе, То-
машев Васе Велимир, Вајовић Миленка Недељко, 
Вучковић Петра Мирко, Вулић Јове Никола; 

пешадиските заставници: Ђурђевић Владимира 
Драгољуб, Јагњић Шимуна Анте, Кристовић Кристе 
Илија, Крстић Никодије Јован, Марић Мил ора да 
Рајко, Недељковић Панте Светомир, Недић Милу-
тина Милован, Станковић Ђорђа Видоје, Стоиљко-
вић Гаврила Добривоје, Вељковић Михаила Мили-
воје, Врбат Јадре Роко, Злојић Јуре Стипе, Зулан 
Ал о ј за Алојз; 

инженериските заставници: Игњатовић Јосипа 
Радомир и Јакимовски Јован Кирил; 

заставниците на финансиска служба: Јанковић 
Радивој а Славиша, Митрић Марка Чедомир, Сте-
фановић Душана Миливоје, Трошић Радомира Ми-
лосав; 

заставниците на АБХ одбрана: Јоксић Тихомира 
Обрад и Василевски Петруш Богдан; 

заставниците на оклопни единици: Лазаревић 
Драгутина Радомир и Петровић Адама Тихослав; 

санитетските заставници: Маринковић Светоза-
ра Добран, Маркасовић Ђуре Иван, Седлар Тита 
Лујо, Швенда Рафаела Павао; 

артилериските заставници: Мратинковић Спа-
соја Драгољуб, Мусулин Раде Бошко, Стојановски 
Илија Анђелко, Тодоровић Николе Томо; 

интендантските постари водници I класа: Бар-
тула Милорада Ристо, Класнић Јосипа Алојз, Ми-
хајловић Милорада Неђо, Нешковић Александра 
Бранко, Посарић Андре Габро; 

постарите водници на административна служба 
I класа: Велаи Стјепана Миливој, Ђукић Душана 
Саво, Илић Владимира Александар, К а ј ф е ж Матије 
Алојз, Мерџан Мате Никола, Никитовић Веселина 
Труј ица, Шурина Антона Славко; 

техничките постари водници I класа: Црнарић 
Стјепана Драго, Горичанац Фрање Славко, Петро-
вић Божидара Саво, Сладић Николе Фрањо, Зорко 
Маќеа Албин; 

артилериските водници I класа: Ефтимовски 
Јордана Милан, Лесковец Франца Антон, Станковић 
Петра Цветко; 

пешадиските постари водници I класа: Кокошар 
Миле Младен, Мартињаш Антона Мартин, Старчек 
Јосипа Славко, Тасић Светислава Светозар; 
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инженериските постари водници I класа: Мен-
товић Милића Милован и Мусолини Ивана Мирко; 

постарите водници I класа за врска: Секулић 
Дамјана Тихомир и Зарић Миладина Радомир; 

инженерискиот постар водник: Алић Рашида 
Химзо; 

постарите водници за врска: Богдановић Ми-
л о с т Урош и Ловрић Милића Никола; 

интендантскиот постар водник: Димитријевић 
Саве Момир; 

постарите водници на сообраќајна служба: Ђор-
ђевић Живојина Душан и Ивановски Тодор Каран-
фил; 

постарите водници на финансиска служба: Го-
ворник Јоце Лазар, Марковић Милана Милорад, 
Скале Франца Отон; 

постариот водник на АБХ одбрана: Игњатовић 
Милије Ранко; 

пешадиските постари водници: Илин Тоше Але-
ксандар, Ивошевић Мирка Милан, Настевски Кр-
сте Веле, Пешић Боривоја Вјекослав, Поповић Или-
је Радојица, Вучур Обрена Петар; 

техничките постари водници: Јевремовић Љубо-
мира Драгослав, Мидић Милана Јаша, Мирић Но-
вака Мићо, Сирмевски Павле Ташко, Тадић Мило-
рада Милан, Тановић Мустафе Исмет; 

артилериските постари водници: Спасић "Буре 
Радивоје и Тодоровић Стојана Видосав; 

постариот водник на административна служба: 
Рођеновић Милоша Миливоје; 

техничките водници I класа: Филиповић Божо 
Јосо и Стојановски Божина Миле; 

артилерискиот водник I класа: Исаиловић Сто-
јана Живорад; 

водникот I класа на финансиска служба: Латин 
Фрање Стјепан; 

водникот I класа на административна служба: 
Рагуж Стјепана Никола; 

интендантските водници I класа: Суботин Мла-
дена Стеван и Танацковић Теше Драго; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служи за пример на другите 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

санитетските капетани: Матић Милорада Бори-
слав, Међедовић Маше Исмет, Шутановац Спасоја 
Милен; 

интендантскиот капетан: Здравковић Добривоја 
Борислав; 

поручниците на сообраќајна служба: Ботери 
Анте Иван и Стевановић Живојина Радивоје; 

санитетските поручници: Чолаковић Богдана 
Тодор, Марић Симе Драго, Николић Здравка Дра-
гутин, Пашков Анте Стјепан, Салихоџић Салиха 
Сафет; 

поручниците за врска: Давидовић Драгомира 
Богољуб, Милосављевић Милутина Радмило, Сто-
јиљковић Јована Младен; 

поручникот на градежна служба: Игрец Фрање 
Иван; 

интендантскиот поручник: Илић Светомира Ми-
лоје; 

поручникот на АБХ одбрана: Лазић Чедомира 
Драгољуб; 

инженерискиот поручник: Пајић Петра Пред-
раг; 

поручникот на оклопни единици: Пургарић А-
малије Божидар; 

пешадиските поручници: Стаменковић Петра 
Стојадин и Ставров Р а т к а Радивоје; 

санитетските потпоручници: Арсић Драгољуба 
Милан, Дамчев Атанас Дмитар, Младеновић Мило-
рад а Стојан; 

инженериските потпоручник: Арсов Трајче 
Бранко, Лаловски Димитров Владимир, Малетић 
Драгољуба Ратко, Михајловић Љубише Младен, Си-
мић Живе ј ина Петар; 

техничките потпоручници: Атанасовски Николе 
Ђорђе, Варта Михаила Павле, Дуканац Властимира 
Ратомир, "Беко Дервиша Рагиб, Ђорђевић Милуна 
Божидар, Којић Војислава Бранислав, Коларић 
Ивана Стјепан, Лазаревић Бучете Драган, Лукић 
Филипа Душан, Митић Давида Богдан, Ного Данила 
Ратомир, Пајчин Тодора Илија, Павловић Душана 
Милош, Радој ковић Свето л ика Јовица, Веселиновић 
Сретена Саво, Винтер Јосипа Иван, Жарковић Ми-
рослава Милан, Жентил Фрање Петар; 

артилериските потпоручници: Балтић Живка 
Славко, Ђенадић Драгутина Никола, Ђорђић Мила-
на Томислав, Глувић Бранка Ђорђе, Кецојевић И-
вана Милорад, Лабус Милоша Светко, Малешевић 
Михаила Милош, Рајевић Живорада Радомир, Во-
јиновић Милана Миљко, Вукелић Марка Милутин; 

потпоручникот на финансиска служба: Бојанин' 
Алексо Светко; 

потпоручниците за врска: Божиновић Милана 
Милан, Катанић Радивоја Ђорђе, Љубинковић Дра-
гољуба Драгомир, Павлов Стевана Радослав, Закић 
Драгутина Ратомир, Жубер Франца Маријан; 

пешадиските потпоручници: Динић Мирка Бо-
ривоје, Ђорђевић Милуна Драгомир, Гилановић 
Петра Чедомир, Келеч Вељка Младен, Михаиловић 
Богдана Радомир, Митровиќ Миливоја Радисав, Но-
ваковић Миодрага Живомир, Петковић Мирка Ђор-
ђе, Рајковић Владе Вуко, Замбо Јожефа Јожеф; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Џудовић Ми-
ла дина Милош; 

потпоручник? на сообраќајна служба: Русњаж 
Славка Стјепан; 

инженерискиот потпоручник: Јовић Драгољуба 
Тихомир; 

потпоручниците на оклопни единици: Крстин 
Драгослава Часлав и Узелац Марка Милан; 

воениот службеник V класа на музичка служ-
ба: Јелечки Мије Андрија; 

санитетските воени службеници VI класа: Гру-
јин Саве Марија и Варђан-Солева Ђорђа Емилија; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Јуретек Ивана Крешимир и Ра јшп Томаша 
Франц; 

воените службеници VIII класа на администра-
тивна служба: Банић-Ћосић Николе Марија и Ста-
нић Петра Анте; 

воените службеници VIII класа на музичка 
служба: Јелић Марка Анте, Костин Божидара Мом-
чило, Пунгартник Петра Алојз, Ристовски Васе Сто-
јан, Варга Изидора Мирко; 

воениот службеник IX класа на административ-
на служба: Блажевић Јосипа Аница; 

заставниците на административна служба: Аран-
ђеловић Светислава Властимир, Бриновшек Ивана 
Иван, Корошец Базилија Борис; 

интендантските заставници: Цеј Ивана Венчко, 
Ђорић Радула Јосиф, Халил Хамзе Садик, Плећаш 
Стевана Миле; ^ 

пешадиските заставници: Ђорић Алексе Воји-
слав и Пејчић Најдана Богосав; 
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техничките з а с т а в н и к : Ђурановић Васе Весе-
лин, Голић Ристе Грујо, Ивановић Живадина Мило-
рад, Радић Јосипа Вицко; 

заставниците на сообраќајна служба: Игњато-
вић Јована Миливој и Миљковић Душана Љубинко; 

постарите водници I класа на сообраќајна служ-
ба: Адем Садика Џем, Ђурдковић Стјепана Зарије; 

техничките постари водници I класа: Бартако-
вић Јурја Славко, Кикић Анте Иван, Весовић Вели-
зара Веселин; 

интендантските постари водници I класа: Бијук 
Боже Јово, Горупић Драгутина Леополд, Хинић Ни-
коле Драган, Јелић Пауна Живко, Кресојевић Осто-
је Станоје, Леко Ивана Звонко, Соколић Алојза 
Бранко, Шимић Јуре Никола; 

пешадискиот постар водник I класа: Тоапић 
Илије Љубо; 

постарите водници I класа на финансиска служ-
ба: Лазовић Милорада Превислав, Петровић Мила-
на Стојан, Станојевић Љубисава Драгић; 

санитетскиот постар водник I класа: Марковић 
Марисава Хранислав; 

постариот водник I класа на АБХ одбрана: 
Матејић Ра јка Александар; 

инженерискиот постар водник I класа: Матнћ 
Александра Чедомир; 

артилерискиот постар водник I класа: Попдан-
ковски Ристо Костадин; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Радуловић Стојана Симо и Ракас Стеве 
Драган; 

ветеринарниот постар водник I класа: Стокић 
Јована Светислав; 

интендантските постари водници: Алиџиковић 
Нимана Фикрија, Арифи Амета Мухарем, Авдовић 
Смеила Рамо, Бабиќ Љубомир а Властимир, Ферк 
Франца Јожеф, Гарић Љубите Мирко, Хумек Фра-
н,е Фрањо; 

пешадиските постари водници: Анђелковић Ви-
томира Томислав, Бећировић Силхије Исмет, Билаћ 
Мате Анте, Димитрашиновић Остоје Петар, Голубо-
вић Петра Михајло, Грба Радована Вељко, Јањић 
Драгољуба Живан, Јовановић Владимира Томислав, 
Кршић Васкрсија Живко, Мијић Драгоја Остоја, 
Минић Милорада Зоран, Николић Тихомира Лазар, 
Савић Десимира Милутин, Табаковић Новице Сте-
ван; 

постарите водници на оклопни единици: Ангелов 
Никола Стојан, Чинчурак Јанка Данко, Хатициц 
Јахира Ахмед, Рафајловић Љубисава Златомир, За-
кић Милуна Властимир; 

техничките постари водници: Биорац Радоја 
Светозар, Цветковић Дане Петар, Димитријевић Те-
офила Милован, Ђорђевски Димитрија Пане, Гајић 
Живојин а Борисав, Лазаревски Вељо Пандо, Марче-
тић Стеве Војислав, Милошевић Јована Неђо, Нико-
лић Трифуна Милош, Пауновић Живојина Здравко, 
Пешут Јанка Драган, Порчић Р1брахима Јусуф, Шо-
љић Ивана Никола; 

артилериските постари водници: Бјелогрлић Сте-
вана Душан, Богосављевић Добросава Томислав, Бо-
јаџијев Ивана Георгије, Бугарски Мирка Душан, Бу-
риќ Теодора Ђорђе, Чурлић Животе Драган, Ћирић 
Ратка Томислав, Ерчевић Тодора Слободан, Фили-
повић Стевана Војислав, Игњатовић Јанка Симо, 
Јевтић Сретена Томислав, Карапалевски Калије Ни-
кола, Манчевски Ђорђа Александар, Оштир Миха-
ела Зденко, Пламенац Крсте Стево, Пуцар Стеве 
Вељко, Раутовић Илије Момир, Самарџић Милована 
Живорад, Стаменковић Владимира Божидар, Стева-

новић Радивој а Милосав, Стојановић Михајле Ж и -
ворад, Влајић Љубомира Радиша, Вујић Дамјана 
Радивоје, Живковић Драгомира Миломир; 

постарите водници на административна служба: 
Божиновић Тодоса Благоје, Цик Јураја Јурај, Ма-
нојловић Раде Душан, Марић Миладина Јован, Мар-
шенић Васе Бошко, Николић Милића Рајко, Петро-
вић Драгослава Жарко, Судимац Љубисава Станко, 
Тодоровски Денко Стојан, Златковић Светозара 
Славољуб; 

инженерските постари водници: Бришки Јо-
сипа Иван, Карачић Петра Иван, Кнежевић Стевана 
Кажимир, Костић Јована Радомир, Митревски Бла-
гоја Танас, Николов Димитра Жарко; 

постарите водници на финансиска служба: Чу-
лић Вјекослава Петар, Димитровски Лазара Алек-
сандар, Матић Андриј е Марко, Петровић Радоша 
Божо, Ринчић Бранислава Божидар, Ристевски Јор-
дан Добре, Ркман Симе Миливој, Таневски Илије 
Лазар, Војводић Дане Милорад; 

постарите водници за врска: Паригрос Павла 
Павле, Петровић Стани јана Видосав, Станишић Са-
ве Миленко, Тушевски Наке Стојан, Војиновић Ми-
л о с т Живомир; 

постариот водник на АБХ одбрана: Радовано-
вић Алексе Радомир; 

постариот водник на сообраќајна служба: Сав-
ковић Живојина Иван; 

пешадиските водници I класа: Абдијевић Алије 
Ханефир, Алић Рашида Хасим, Чеков Томе Алексан-
дар, Чуровић Милинка Данило, Дуцић Крсте Јован, 
Џанановић Идриза Мустафа, Хукановић Будимира 
Милоје, ЧБуричковић Вошка Симо, Ференчак Вил има 
Драгутин, Китанов Костов Живко, Крстић Најдана 
Радивој е, Маретић Ђуре Иван, Маричевић А дама 
Марјан, Миљковић Синадина Добривоје, Митровиќ 
Митра Миодраг, Новаков Томе Урош, Параш Пере 
Раде, Пешевски Русе Томе, Петковиќ Станка Све-
тозар, Петровић Мартина Анђелко, Прокић Христи-
воја Ђурђан, Салиховић Абдула Мехмед, Станисав-
љевић Јордана Владимир, Станковић Милисава Дра-
гослав, Станковић Боривоја Миодраг, Трујкић Ми-
лана Ђорђе, Тутурић Николе Ратко, Удовчић Обрада 
Ђорђе, Вукојевић Мате Милан, Тодоровић Свето-
зара Сава; 

техничките водници I класа: Адамовић Живана 
Душан, Анђелковић Драгослава Миомир, Бјелица 
Николе Владо, Богдановић Николе Ратомир, Божо-
виќ Десимира Војислав, Буревић Милосава Милић, 
Ценић Драгољуба Александар, Димитријев Раде Ви-
дан, Ђорђевић Сибина Јован, Ђорђевић Танасије 
Милан, Гргуровић Мартина Ратомир, Илић Милана 
Живорад, Лампрет Фрање Отон, Лихтенегер Ферди-
нанда Јоже, Марковски Петра Боро, Милосављевић 
Станимира Ратомир, Миљевић Јове Милан, Остојић 
Раде Васиљ, Пеј до Милоша Благоје, Пешик Јефти-
мија Војислав, Поповић Ратка Константин, Расто-
вац Остоје Боро, Сокић Ратомира Милинко, Стани-
сављевић Јордана Владимир, Станојковић Уроша 
Милорад, Судар Јерка Младен, Шалипур Јована Пе-
тар, Трајковски Петра Славко, Трпевски Љубе Ан-
ђелко, Вичентијевић Радивоја Милосав; 

санитетските водници I класа: Алексић Радо-
мира Александар и Јанковић Драгутина Радомир; 

артилериските водници I класа: Асић Милана 
Стјепан, Б о р о т Саве Симо, Чорковић Марка Дра-
ган, Дебељаковић Ратомира Небојша, Грбић Душана 
Слободан, Јеремић Михајла Радојко, Марић Ратка 
Бранко, Михаиловић Милорада Жарко, Митровић 
Крсте Станиша, Орешковић Ивана Миле, Педишић 
Миле Здравко, Перић Божила Миливоје, Перуничић 
Десимира Милутин, Нешић Мило ја Павле, Петро-
вић Трајка Станиша, Рибач Мартина Аранђел, Си-
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мић Милојка Данило, Здравковић Живана Радосав. 
Жежељ Миле Милорад; 

водниците I класа на оклопни единици: Бајић 
Миладина Стево, Костић Лазара Славко, Тодоровић 
Мио драга Вилотије; 

водниците I класа за врска: Чанади Фрање Јо-
сип, Флак Јосипа Рајко, Гверић Јефте Бошко, Ива-
новик Мили јана Радомир, Кезуновић Неђера Рато-
мир; 

интендантскиот водник I класа: Димитријевић 
Ђорђа Србољуб; 

инженериските водници I класа: Драшковиќ 
Милована Миладин, Дробњаковић Милије Драго-
ман, Ђермановић Ђорђа Василије, Флего Мирослава 
Иван, Кнежевић Тодора Мирко, Маринковић Сто-
јана Милорад, Нешић Јеремије Милош, Пекеч Ђуре 
Милан, Рмуш Мираша Славко, Савић Петра Ду-
шан, Симић-Певалић Тихомира Никола, Вељковић 
Драгољуба Лазар, Зец Раде Слободан; 

водникот I класа на АБХ одбрана: Дрешић Пав-
ла Велиша; 

водниците I класа на административна служба: 
Дудић Драгојла Никола, Игиќ Владимира Војин, Ја-
њић Љубите Милован, Луцовић Веселка Јово, Ма-
невски Бориса Никола, Милојевић Марка Стојан, 
Митић Љубомира Станиша, Николић Труј ице Дем-
јан, Петковски Младена Милутин, Петровић Бог-
дана Вељко, Петровски Андона Љубе, Станковић 
Душана Синиша, Вујић Јанка Миле; 

водниците I класа на сообраќајна служба: Гли-
горов Александра Глигор, Ке ј жар Фрање Звонимир, 
Матић Драгића Паун, Жарков Дмитра Стојан; 

водниците I класа на финансиска служба: Ко-
лаковић Томе Владимир, Панић Адама Марјан, Пе-
ковски Јована Димитар, Тадић Душана Милан, Зе- -
кић Величка Радослав; 

ветеринарниот водник I класа: Жибрег Петра 
Ђуро; 

техничките водници: Алексић Живадина Мило-
мир, Анђелковић Станка Благоје, Богојевић Дра-
гиша Зоран, Булајић Анђелка ЈБубан, Чурлић Бу-
димира Драгомир, Ћулибрк Томислава Лазар, Ди-
мић Мирка Младен, Драгаш Вошка Драгомир, Ђа-
чић Спасоја Велиша, Ђокић Чедомира Милорад, 
Ђорђевић Божидара Новица, Ђурић Милана Мом-
чило, Ђурић Цвијетина Славко, Фумић Стипе Ми-
рослав, Илијевски Бранка Богољуб, Јанковић Стра-
да Милић, Јокнић Ивана Велибор, Јосиповић Ми-
хаила Слободан, Милетић Драгише Радмило, Пеш-
ковски Драгана Ђорђе, Рашула Богдана Драгољуб, 
Савић Сибина Слободан, Стаменковић Стаменка 
Ђорђе, Станковић Станка Боро, Стојановић Мило-
ша Петар, Стојановић Жике Саво, Здравковић Ра-
дована Милован; 

водниците на оклопни единици: Бараћ Милоша 
Витомир, Човић Петра Петар, Каракашевић Јована 
Гавро; 

артилериските водници: Чолаковић Миленка 
Радован, Илић Предрага Бранивоје, Марковић Ми-
лана Лука, Мијајловић Владимира Слободан, Милеи-
ковић Миљурка Саво, Митић Славка Радиша; 

пешадиските водници: Кикић Василиј а Живој ич 
Хоџић Елеза Тахир, Лукић Радивој а Бранко, Мари-
ниќ Љубисава Благоје, Маринковић Никола Јеврем, 
Милошевић Јована Љубиша, Милошевић Владана 
Милоје, Муждека Петра Бранислав, Николовски 
Танаса Ристо, Степановић Борислава Миломир, 
Стевчић Јована Миленко, Стојадиновић Крстимира 
Радомир, Велимировић Јована Жарко; 

инженерискиот водник: Ђокић Миливоја Сло-
бодан; 

воздухопловнотехничките водници: Марић Дра-
гољуба Милун и Милошевић Радомира Милош; 

водникот за врска: Зекановић Божидара Мило-
ван; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДрБРОДЕТЕЛИ 

потпоручникот на АБХ одбрана: Марсенић Ра-
дивоја Бранислав; 

техничкиот постар водник I класа: Деспић Вла-
димира Драгомир; 

интендантскиот постар водник I класа: Каравди-
ја Драшка Милош; 

пешадиските постари водници: Ђак Милоша Са-
во, Огаревић Стојана Божидар, Подбичанин Паје 
Зеко; 

постариот водник на финансиска служба: Јор-
гић Станка Јован; 

интендантските постари водници: Коларић Че-
домира Живан и Крстовски Ефтима Драган; 

постарите водници на оклопни единици: Радој-
чић Стевана Радој ица и Рађеновић Ђуре Душан; 

санитетскиот постар водник: Живковић Слобо-
дана Властимир; 

техничките водници I класа: Антић Стојадина 
Добривоје, Голубовић Живадина Бранислав, Леи-
тар Станиол ава Мит ја, Миљковић Миле Душан, 
Миленковски Вангела Борис, Младеновић Ристе До-
бривоје, Николић Радоша Богољуб, Николић Драгу-
т и н Светислав, Радевић Рајка Страшимир, Сањиц-
ки Јозе Васо, Станој евић Милана Миодраг, Свирач 
Саве Стеван, Видановић Богомира Мирослав; 

пешадиските водници I класа: Бабанић Драго-
слава Радомир, Божић Живојина Новица, Димитрије-
вић Михајла Радован, Димитров Обрена Никола, 
Коцић Стојадина Благоје, Корајлија Луке Ивица, 
Марковић Мирка Слободан, Смоловић Радомана 
Јагош, Тасић Станоја Василије, Тривић Трифуна 
Саво, Веленцеи Јосипа Иван, Вукушић Ивана Ма-
ријо, Живковић Добривоја Живомир; 

водниците I класа за врска; Бабић Ђорђа Сло-
бодан, Бошковић Јаше Душан, Гавриловић Николе 
Слободан, Јовановић Драгите Властимир, Пачир-
ски Вошка Владимир, Радовановић Миодрага Мио-
драг, Роквић Николе Душан, Војиновић Павла То-
мислав, Здравковић Милорада Богољуб; 

водниците I класа на оклопни единици: Богда-
нов Дане Захарије, Лудошан Николе Саво, Мазиња-
нин Јанка Матија, Османчевић Хајре Мустафа, Пет-
ровић Драгутина Мирослав, Радак Луке Петар, За-
рић Драгоја Станко, Живковић Драгољуба Томис-
лав; 

водниците I класа на сообраќајна служба: Цвет-
ковски Доне Иван, Митровић Радована Иван, Радо-
сављевић Милована Добривоје, Варат Степана Пе-
тар; 

артилериските водници I класа: Ћорић Милоша 
Милош, Милентијевић Јоксима Првослав, Витоше-
вић Јована Обрад; 

водниците I класа на административна служба: 
Филипов Цветка Стамен, Илић Милана Михајло, 
Механовић Ибрахима Азим, Митровић Благоја Бо-
гољуб, Павловић Стевана Звездан; 

санитетските водници I класа: Хрвић Омера 
Мехмед и Стојановић Ђорђа Драго; 

инженерискиот водник I класа: Илић Миодрага 
Тугомир; 
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водниците I класа на финансиска служба: Јо-
вановић Божидара Миодраг и Крстић Радојка Ра-
домир; 

интендантските водници I класа: Костић Недел-
ка Срећко, Милосављевић Миливоја Никола, Тодо-
ровић Ђуре Недељко; 

водникот I класа на АБХ одбрана: Поповић Дра-
г у т и н Милоје; 

водниците за врска: Бојковић Стојадина Влас-
тимир и Топић Јове Мирко; 

артилериските водници: Чакмазовић Ивана 
Стјепан, Чикић Радована Мирослав, Никић Јована 
Драган, Петровић Милије Миливоје; 

Болниците на оклопни единици: Чиплић Илије 
Миливој и Рокнић Милана Душан; 

инженериските водници: Ђокић Јеленка Сретен 
и Шливић Бранка Славољуб; 

техничките водници: Јеличић Станимира Славо-
љуб, Јовановић Љубите Синиша, Козодеровић 
Александра Радој ица, Милосављевић Станоја Ми-
лош, Никић Јеленка Видојко, Опачић Пере Душан, 
Петровић Драгомира Александар, Премовић Петра 
Драгиша, Страијан Милоша Милош; 

пешадиските водници: Латиновић Ђуре Драган, 
Милосављевић Милисава Вукоман, Митровић Стан-
ка Владо, Остојић Душана Стеван, Паговски Глиго-
ра Кирил, Пантелић Обрада Слободан, Радисавље-
вић Живојина Јован, Томић Саве Радослав; 

санитетскиот водник: Пековић Владисава Вука-
шин. 

Бр. 171 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Попић Бранко, Селесковић Харун, Видовић Ду-
шан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ковачевић Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Араповић Рудолф, Балабан Ђорђе, Цапек Ми-
хајло, Чепинац Михајло, Ержен Павле, Хајдаревић 
Узеир, Хералић Рагиб, Хрдличка Владимир, Јурида 
Славко, Капетановић Енвер, Кожељ Божо, Марко-
вић Анто Михачевић Здравко Прајиингер Радослав, 
Принцип Момо, Радуловић Спасо, Ранер Чиро, Рејц 
Драган, Суљић Абдулах. Сушко Вилибалд, Шиљ-
дић Веѓо, Толић Аугуст, Вилашевић Махумут, 
Жугић Манојло; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алич Шефик, Билкић Јово, Богданић Недељко, 
Ђурић Славко, Касумагић Енвер, Ковачевић Миле, 
Луганић Слободан, Мајстровић Маринко, Пејић Че-
домир, Сердаревић Менсур, Стојковић Јован, Шан-
тић Мирко, Ваупотић Виктор; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ачкар Џемал Ачкар Јуре, Ађемовић Наим, 
Агановић Хаки ја, Ајановић Хамид, Алић Акиф, 
Алић Рашид, Алић Шефик, Анић Иво, Арсланагић 
инж. Сенадин, Аугуетиновић Драго, Бајаи Јосип, 
Бајрамбашић Зулфо, Бајрић Фетах, Барић Карло, 
Басарић Бошко, Башимамовић Мехмед, Бејтовић 
Џемал, Блажевић Драго, Блажевић Томо, Богдано-
вић Никола, Бокуновић Марко, Босић Симеун, 
Бранкаљони Звонко, Бриц Мирослав, Бркић Енвер, 
Брњић Никола, Буцало Ђуро, Булић Хусеин, Булут 
Реџо, Цетић Радован, Цвијановић Панто; 

Ћеранић Војин, Ћерим Муло, Ћук Стеван, Чаб-
рић Дане, Чајо Мехмед, Чамђић Омер, Чолак Салих, 
Чубара Ахмет, Чустовић Азиз, Чутура Јуре, Даут-
беговић Нијаз, Делић Милан, Дежуловић Кришто, 
Дрино Сафет, Думић Светислав, Дурмић Хемед, 
ѓурица Милан, Екиповић Пашо, Фишић Стипо, 
Фрндић Сафет, Гајић Бранко, Галић Иван, Гаврић 
Богдан, Хаџић Алија, Хаџиосмановић Авдо, Хали-
ловић Халид, Хасаница Салих, Хоџић Мурат, Иеа-
ковић Ферид, Исламбеговић Салих, Јањић Недо, 
Јефтић Марко, Јеловић Анто, Јокић Мирко, Јозић 
Иван, Јунгић Гојко, Јурешић Драго, Јуричевић Зор-
ко, Јусић Шабан; 

Кисић Мирослав, Кнежевић Фрањо, Кобић 
Асим, Копривица Борислав, Ковачевић Драгутин, 
Ковачевић Новак, Крамар Владо, Крех Антон, Ку-
ловић Мујо, Купрес Ђорђе, Куриџа Саво, Лазић 
Милан, Лазић Радомир, Лазић Владо, Лихић-Ка-
рић Сидика, Лучић Анто, Мајданчић Анто, Мајсто-
ровић Зорислав, Максимовиќ Недо, Максимовиќ 
Трифко, Марић Славко, Марјановић Душан, Мар-
јановић Зденко, Матановић Анђелко, Мецан Нусрет, 
Механовић Ферид, Мешановић Махмут, Мешић 
Махмут, Милак Сафет, Миличевић Симо, Миличе-
вић Владимир, Милинковић Зденко, Миловац Вла-
димир, Митровић Радомир, Младеновић Бранко, 
Момчиновић Анто, Мостић Анто, Мулабеговић Са-
фет, Мушић Неџиб, Мутапчић Незир; 

Незић Алија, Николић Иван, Новаковић Перо, 
Новић Заим, Омерагић Хусеин, Орловац Мирко, 
Османагић Расим, Панџић Шабан, Папазовски инж. 
Иван, Пашалић Галиб, Пашић Илијас, Пашић Мех-
мед, Павлић Јозо, Па вл и Рудолф, Печник Си л ван, 
Пејић Марко, Петрушић Ненад, Пилић Томислав, 
Пилиповић Дмитар, Пирагић Фуад, Појскић Абду-
лах, Појскић Асим, Појскић Касим, Појскић Салих, 
Потушек Јурај, Прањић Владимир, Предић Лука, 
Продановић Владо, Радан Боро, Радиеловић Круно, 
Радовић Алекса, Рајичић Витомир, Рамић Касим, 
Росић Мијо, Руштић Изудин; 

Сарајлић Веѓо, Саватић Мирослав, Сејдиновић 
Хуснија, Селимовиќ Сулејман, Скело Јуре, Скоп-
љак Мехмед, Слијепац Гојко, Спасојевић Алекса, 
Средић Велимир, Стојаковић Живко, Стојановић 
Стамко, Субашић Нурко, Судар Душан, Суљић Па-
шо, Суљић Зехдо, Шабић Ибрахим, Шафрадин 
Стипо, Шамија Милан, Шапина Јуре, Шарић Узеир, 
Шишић Хусеин, Шишић Рамиз, Шкаљић Бесим, 
Шпирић Бошко, Штивић Мирано, Шврака Гојко, 
Терзо Дервиш, Топић Велимир, Тривић-Везмар Ма-
рија, Тубак Ивица, Узелац Душан; 

Васиљевић Радован, Веселиновић Љубиша, Ве-
сељак Мирко, Вујиновић Ненад, Вукчевић Петар, 
Вукоја Станко, Задић Хусеин, Зеленков Ристо Зи-
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лић Мехмедалија, Зрнић Антон, Зукан Касим, Зуп-
чевић Енвер, Зуровац Благоје, Жесто Јозо; 

за особени заслуги на делото за ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Рајко, Радаковић Стеван, Шанго 
Миро; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Ачкар Иван, Ахметспахић Шефик, Арбиња Вла-
димир, Бајрамовић Хасан, Бајрамовић Јакуб, Б а ј -
рамовић Хуснија, Бајрамовић Месуд, БаЈрамовић 
Незир, Бајрамовић Салим, Бакшић Ахмет, Барашин 
Јован, Башановић Мујага, Батиста Винко, Бехмен' 
Асим, Бекташ Рамиз, Берић Миленко, Богдановић 
Ристо, Богојевић Јованка, Брнић Јуре, Будимир 
Богдан, Буљубашић Ферид, Бундало Угљеша, Цр-
љеница Ђуро, Ћеман Ибрахим, Ћерим Касим, Ћосо 
Стипо, Чалић Иво, Чаушевић-Радишић Даница, Ча-
ушевић Мујо, Чубел Анто, Чуљак Јосип, Дабић Ву-
косава, Дамјановић Мирјана, Дебељак Иван, Дедић 
Мустафа, Делић Сулејман, Добрина Зејнил, Доми-
иовић Марко, Драшковић Рада, Дражић Симеун, Ду-
биновић Мустафа, Дугић Сафет, Дујаковиќ Симеун; 

Ђерић Стојанка, Ђукић Хасан, Ђурђевић Вла-
до, Фејзић Салих, Ферхатовић Ферхат, Филиповић 

-Рудолф, Фогадић Антон, Гаџић Александар, Газић 
Емин, Генга Омер, Главаш Илија, Грбеља Анте, 
Гдбић Велимир, Грос Адолф, Грозданић Миле, 
Гудељ Јован, Гусак Миливој, Хаџиахметовић Мујко, 
Хаџиахметовић Рашид, Хајдар Исмет, Халибашић 
Фехим, Хасаница Едхем, Хасаница Хазим, Херцег 
Ибрахим, Ибраковић Дервиш, Игњатовски Живко, 
Имамовић Мехмед, Исаковић Мустафа, Исаковић 
Нихад, Јарић Јозо, Јефтић Перо, Јеловић Стипо, 
Јерковић Ахмет, Јерковић Ловро, Јоњић Казимир, 
Јовановић Томислав, Јовић Саво; 

Кадушић Омер, Какњо Чашиф, Калајџић Миле, 
Календер Мухарем, Капетановић Изет, Карач Ђуро, 
Карач Ранко, Карановић Милан, Кекић Сречко, 
Кнежевић Ловро, Кнежевић Славко, Кордић Миле, 
Ковач Махмуд, Кркалић Мехмедалија, Крсмановић 
Милован, Куловиќ Ибрахим, Лазић Славко, Липни-
чевић-Диздаревић Мухиба, Ливајушић Павле, Лон-
чарић Марко, Ловрић Јозо, Мајсторовић Алојзије, 
Мајсторовић Илија, Марјановић Иво, Марковић Ни-
кола, Марковић Симеун, Матковић Анто, Матовић 
Арсо, Мешић Рифет, Михелц Антун, Милановић 
Перо, Милинковић Раденко, Мишић Мустафа, Му-
ла лић Махмут; 

Недић Стево, Нухбеговић Нијаз, Нуић Мијо, 
Палавра Марко, Пањета Рамиз, Пашалић Хилмија, 
Пехар Мијо, Пејић Новак, Петровић Ранко, Петру-
шић Љубомир, Прешић Бранко, Пушарић-Кењало 
Десанка, Одобашић Ахмет, Омерагић Мехмед, Опа-
чак Винко, Радончић Јусуф, Рахић Смаил, Релота 
Мијо, Ристовски Живко, Рубић Миле, Савовић 
Ђоко, Сивац Ђемал, Смајхоџић Ибро, Солдин-Ча-
ушевић Нура, Стевановић Бранко, Студић Милош, 
Сударевић Едита, Суљић Салих, Шахмић Сакиб, 
Шишић Исмет. Шишић Мурис, Шурлан Радослав, 
Шванцер Ивица; 

Табаковић Асим, Тадић Никола, Талић Захид, 
Татић Салих, Теодосић Миливоје, Терзић Бахтија,, 

Томић Мирко, Томић Нада, Топић Дедо, Туцаковић 
Желимир, Туцо Бранко, Туцо Јово, Умичевић Сто-
јан, Уштулица Цвијо, Вехабовић Фахрудин, Векић 
Никола, Векић Перо, Видачак Војо, Видовић Перо, 
Билов Илија, Вучић Борислав, Вујичић Никола, 
Вујиновић Лука, Вујновић Миленко, Вукашиновић 
Миливоје, Вукмировић Жарко, Вулета Јанко, Ву-
ловић Витомир, Зелић Велимир, Жераић Симо. 

Бр. 5 
9 февруари 1968 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Гви-
неја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Nabi Issa Souman, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Гвинеја во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 18 
23 февруари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

369. Одлука за дополнение на Одлуката за 
плаќање во девизи на надоместокот на 
штета, осигурените износи и трошоците 
од работите по осигурување — 

370. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за складирањето и чување-
то на карбид и манипулирањето со кар-

371. Правилник за техничките услови за ис-
пораката на електрична енергија — — 

372. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за поморските книшки и 
дозволите за укрцување — — — — 

373. Наредба за затворање на баждарските 
отвори на бродовите на Југословенската 
трговска морнарица — — — — 

374 'Упатство за содржината на одделни по-
зиции во билансите на работните органи-
зации — — — — — — — — — 754 

- 749 

750 

753 

- 754 

ИЗДАВА Новинска установа Службен лист ва СФРЈ , Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 2М 
- Директор и главев и одговорев уредник Исо Барут, Улица Јована Ристиќа бр. 1. 
Пвчат на Београдскиот графички за? од, Бе о град, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


