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БЕЛГРАД 

БРОЈ €5 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 20 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

1064. 

Врз основа на член 36 во врска со член 55 од 
Законот за девизно работење („Службен лист !та 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ОДРЕДЕНИ ТРОШОЦИ ВО СТРАНСТВО ОД СТРА-
НА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

1. Во Одлуката за плаќање одредени трошоци 
во странство од страна на организациите на здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/72 и 
67/73) во точка 1 по зборовите: „и реклами во стран-
ство," се додаваат зборовите: „членарини и ^отиза-
ции на меѓународни организации,". 

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

Е. п. бр. 819 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

1065. 

Врз основа на член 107 ст. 4 и 5 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА СЛУЖБА ЗА 
ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИ И ВОЕНИ ВОЗДУХО-

ПЛОВИ 

тар за народна одбрана, ќе донесе поблиски пропи-
си за начинот на водењето на цивилните и воените 
воздухоплови. 

До денот на влегувањето во сила на прописите 
од став 1 на оваа точка, воените лица на работните 
места во заедничката служба за контрола на лета-
њето ќе вршат водење на воените воздухоплови, а 
граѓанските лица на работните места во заеднич-
ката служба за контрола на летањето — водење на 
цивилните воздухоплови — според важечките про-
писи. 

4. Директорот на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба, во спогодба со сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, ќе ги преземе на работа 
во заедничката служба воените лица вработени врз 
работи на воената контрола на летањето во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Сојузниот секретар за народна одбрана, во спо-
годба со директорот на Сојузната управа за цивил-
на воздушна пловидба, ќе ги пренесе врз Сојузната-
управа за цивилна воздушна пловидба материјал-
ните средства на воената контрола на летањето, 
како и финансиските средства предвидени со ф и -
нансискиот план на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана за 1975 година за потребите на вое-
ната контрола на летањето. 

5. Воените лица што ќе бидат преземени на ра-
бота во Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба, за работа на водење на воздухопловите, 
ги задржуваат правата што им припаѓаат според 
важечките прописи. 

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

Е. п. бр., 820 
12 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, е. р. 

1. Во Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба се формира заедничка служба за водење на 
цивилни и воени воздухоплови (во натамошниот 
текст: заедничката служба). 

Заедничката служба ги врши работите на во-
дење и контрола на цивилните и воените воздухо-
плови во воздушниот простор на .Југославија, ра-
ботите на поставување и одржување на техничките 
средства и уреди за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови, како и работите на давање по-
мош на Военото воздухопловство и противвоздуш-
ната одбрана во идентифицирање на целите во воз-
духот и контрола на воздушниот простор на Југо-
славија. 

2. Во обласните центри, терминалите и аеродро-
мите се обединува водењето на цивилните и воените 
воздухоплови. 

3. Директорот на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба, во спогодба со сојузниот секре-

1066. 

* Врз основа на член 35 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПЛАКЕТА НА ЦАРИНСКА-

ТА СЛУЖБА 

1. Се установува Плакета на царинската слу-
жба по повод триесетгодишнината од основањето на 
царинската служба во Југославија. 

2. Плакетата на царинската служба (во натамо-
шниот текст: Плакетата) им се доделува на работ-
ниците на царинската служба и на работниците во 
другите сојузни органи на управата и сојузните ор-
ганизации, како посебно признание за исклучително 
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залагање и успешна и пожртвуван работа во по-
долг временски период (придонес за унапредува-
њето на организацијата и начинот на работата на 
царинската служба, спречување на царински дели-
кти и сл.). 

3. Нлакетата може, во спогодба со извршниот 
совет на републиката односно со извршниот совет 
на автономната покраина, под условите од точка 2 
на оваа одлука, да им се додели и на работниците 
што работат во органите на други општествено-по-
литички заедници, како и на истакнати општестве-
но-политички и други работници, на организации 
на здружениот труд и на други самоуправни орга-
низации, за исклучително успешна соработка со ор-
ганите на царинската служба и со органите на оп-
штествено-политичките заедници во извршувањето 
на задачите од посебно значење за царинската слу-
жба (соработка од значење за развојот на царинска-
та служба, соработка во спроведување на мерките 
на царинскиот надзор и сл.). 

4. Кон Плакетата се издава и повелба за доде-
лувањето на Плакетата. 

Плакетата може да се додели само еднаш. 
5. Плакетата је доделува претседателот на Со-

јузниот извршен совет, на предлог од директорот на 
Сојузната управа за царини. 

6. Плакетата со својот облик симболизира сти-
лизи£ан факел, со големина 80 X 60 mm. 

ГТлакетата ја сочинува свиткано знаме на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на кое пред и зад петокраката ѕвезда е испишан 
зборот: „Царина", со латиница и кирилица. Над хо-
ризонталниот дел на знамето во полето врамено со 
краците на знамето е вкомпонирана силуета на 
граничен камен со ознака: „СФРЈ", а над гранич-
ниот камен се наоѓа грбот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија под кој се завр-
шуваат свитканите краишта на знамето. Под хори-
зонталниот дел на знамето се наоѓа празно поле во 
облик на правоаголник, што ја претставува осно-
вата на Плакетата. 

Планетата е леана во плиток релјеф од легура 
во боја на патинирано сребро, со брусени контури. 

Грбот на Плакетата е рамно леан, без обработка. 
7. Сојузната управа за царини се грижи за из-

работката и врачувањето на Плакетата и води еви-
денција за доделувањето на Плакетата. 

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

Е. п. бр. 821 
27 ноември 1974 година 

Белград _ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

1067. 
Врз основа на член 17 ст. 2 и 3 од Законот за 

контролата на квалитетот на земјоделските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ". 7 

бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАКАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-

ИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Во Наредбата за височината и за начинот на 
плаќање на надоместокот за преглед на земјодел-

ски производи наменети за извоз („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/60, 30/61 и 35/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/66, 15/69 и 25/71) во тон. 2 и Ѕ 
бројот: „50" се заменува Со бројот: „150". 

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

Бр. 3585/1 
10 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
• за пазар и цени, 

Имер Пуља, е. р. 

1068. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и црехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-. 
репгаа трговија и со претседателот на Сојузниот ко-
митет за земјоделство, сојузниот секретар за пазар 
и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74* и 58/74) во точка 1 
во одредбата под 90 под б) бројот: „5,00" се заменува 
со бројот: „2,00". 

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

Бр. 17-1435/1 
12 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 

1069. 
Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од За-

конот за- внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 89/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Welt", број 212 од 12 
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септември 1974 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/202 
4 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни рабош, 
Фрањо ХерлевиЌ, е. р. 

1070. 

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од За-
конот за внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕГО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Ргеѕѕе", број 7938 од 17 
септември 1974 година, што излегува на германски 
јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-4-2/122 
13 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Хсрлевиќ, е. р. 

1071. 

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од За-
конот за внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност по Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Zeit", број 40 од 27 сеп-
тември 1974 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/207 
13 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Хсрлевиќ, е. р. 

1072. 

Врз основа на член 7 од Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74), по прибавеното мисле-
ње од Сојузниот секретаријат за финансии, од Со-
јузниот комитет за труд и вработување и од Со-
јузот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија, Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И МЕ-
ТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ 

НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат евиденцијата 

и методологијата според кои се пресметуваат обврс-
ките на федерацијата за пензиите на борците во 
смисла на чл. 3 и 4 рд Законот за обврските на фе-
дерацијата за пензиите на борците („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/74), чл. 9 до 14 од'Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СГФРЈ", бр. 67/72 
и 40/73), чл. 10 до 15 од Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската национолноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 40/73) и 
чл. 10а до 10г од Законот'за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 21/74). 

Член 2 
За секоја пензија на борците во која е содржа-

на, обврската на федерацијата, заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување (во натамош-
ниот текст: Заедницата), ги обезбедуваат р е д н и т е 
податоци: 

1) вид на пензијата; 
2) матичен број; 
3) број на предметот; 
4) презиме и име на уживателот на пензијата; 
5) ден, месец и година на раѓањето; * 
6) пол; 
7) категорија на осигуреникот (општ, СВР); 
8) датум со кој е признаено правото на пен-

зија; 
9) датум на смртта на осигуреникот (ако е во 

прашање семејна пензија); 
10) датум на почетокот на исплатата на пензи-

јата; 
11) датум на стапувањето во НОБ; 
12) група на инвалидноста (за воените инвали-

ди од војните од I до VI група) 
13) пропис според кој е признаено правото на 

пензија; 
14) вкупен пензиски стаж; 
15) пензиски стаж утврден без примена на чл. 

35 до 46 и на член 71 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување; 

18) категорија на инвалидноста (за инвалидите 
на трудот); , 

17) пензиски основ од кој в определена пензи* 
јата што се исплатува; 

18) основ од кој е определен додатокот кои 
пензијата,-шт9 им припаѓа на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941", на борците од Шпанската 
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националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со 
Орден на народен херој; 

19) пензиски основ утврден без примена на чл. 
35 до 46 и на член 71 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување; 

20) износ на пензијата определена во моментот 
на признавањето на правото; 

21) износ на пензијата што би припаѓал на де-
нот со кој е признаено правото, без примената на 
чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување; 

22) износ на пензијата што Сојузниот извршен 
совет исклучително ја признал, односно ја опреде-
лил во поголем износ — до крајот на 1972 година; 

23) износ на обврската на федрацијата (во про-
цент и во апсолутен износ); 

24) износ на додатокот кон пензијата од точка 
18 на овој член (во процент и во апсолутен износ); 

25) процент на семејната пензија што се испла-
тува со оглед на бројот на ^уживателите на пен-
зија; 

26) датум на промената настаната во височина-
та на пензијата во текот на годината за која се 
врши пресметката. 

Член 3 
При донесувањето на решението за признава-

ње на правото на пензија и при определувањето на 
височината на пензијата, органот што го донесол 
решението го пополнува во два примерока соодвет-
ниот образец врз основа на кој можат да се обез-
бедат податоците од член 2 на овој правилник. Еден 
примерок од тој образец ft се доставува на надлеж-
ната служба на Заедницата, а вториот примерок 
останува во пензискиот предмет. 

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се 
применува при донесувањето на секое ново реше-
ние со кое се менува порано определениот износ на 
пензијата. 

Член 4 
Ако со одлука на Заедницата или со закон се 

утврдени работните места на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење, при соодвет-
но намалување на старосната граница, и ако е 
предвидено таквото зголемување на стажот на 
осигурувањето и намалувањето на старосната гра-
ница дџ се врши ретроактивно (член 6 од Законот 
за обврските на федерацијата за пензиите на бор-
ците), Заедницата врз основа на списоците на ра-
ботниците што на определени работни места во 
определена организација на здружениот труд ра-
ботеле во изминатиот период, или друга располо-
жива документација врз основа на која се утврду-
ва стажот на осигурувањето со зголемено траење 
во изминатиот период, ќе изврши, и без барање на 
уживателот, пресметување на пензиите во кои по-
стои обврската на федерацијата и врз основа на 
така пресметаната пензија ќе утврди дали постои 
и колкава е обврската на федерацијата. 

Пресметувањето на пензијата во смисла на став 
1 од овој член за воените инвалиди од I до VI 
група (член 58 став 1 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување), За -
едницата ќе го изврши врз основа на податоците 
што 6 ги доставува општинскиот орган на управата 
надлежен за прашањата на борците и воените ин-
валиди. 

Член 5 
Барањето .за исплата на обврските на федера-

цијата Заедницата, односно Заедницата на с о ц и ј а л -
ното осигурување на воените осигуреници му го 

поднесува на Сојузниот секретаријат за финансии 
(член 8 од Законот за обврските на федерацијата 
за пензиите на борците) на обрасците ОФ1 и ОФ2 
што се отпечатени кон овој правилник и се негов 
.составен дел. 

Член 6 
Како документација кон барањето од член 5 на 

овој правилник, Заедницата е должна да состави 
поединечен преглед на уживателите на пензии во 
кои постои обврската на федерацијата, кој мора да 
ги содржи следните податоци: 

1) вид на пензијата; 
2) матичен број; 
3) број на предметот; 
4) презиме и име; 
5) ден, месец и година на раѓањето; 
6) датум со кој е признаено правото на пен-

зија; 
7) датум на промената на износот на пензијата 

во текот на годината за која се врши пресметка на 
обврските на федерацијата; 

8) износ на пензијата што е определен при 
остварувањето на правото, односно на пензијата 
преведена на 1 јануари' 1965 година (без зголему-
вањата); 

9) износ на пензијата што се исплатува во го-
дината за која се поднесува пресметката, со посеб-
но искажаните зголемувања извршени во таа го-
дина; 

10) износ на пензијата што би припаѓал на де-
нот со кој е признаено правото, определена без 
примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување (член 2 точка 21); 

11) процент на учеството на федерацијата во 
.пензијата што се исплатува (процент на разликата 
помеѓу пензијата што би припаѓала без примена на 
чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигрување 
и пензијата определена со примена на ЈШе"членови** 

12) износ на обврската на федерацијата: месе-
чен износ на обврската на федерацијата и годишен 
износ на обврската на федерацијата. 

Како документација кон. барањето од член 5 на 
овој правилник, Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници е должна да соста-
ви преглед на уживателите на пензии — учесници 
на Народноослободителната војна упоред податоци-
те на статистичката евиденција за Trie уживатели 
на пензии што ја води Службата за спроведувања 
на пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници. 

Заедницата, односно Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници е должна пре-
гледот од став 1, односно од став 2 на овој член да 
го чува најмалку три години од денот на поднесу-
вањето на конечната пресметка на обврската на 
федерацијата и да им го стави на * располагање на 
надлежните органи при вршењето на контрола на 
правилноста на таа пресметка. 

[Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот «а објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 500 
319 ноември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците И 

воените инвалиди; 
Мара Радиќ, е. р. , 
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Заедница на пензиското и инвалидското , Образец ОФ-1 
осигурување 

Број 

П Р Е Г Л Е Д 
на бројот на уживателите на пензии за чии пензии постои обврска на федерацијата во смисла на чл. 

1 и 14 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците 
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Образец ОФ-2 

Заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување-

Број 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 

на износите на обврските на федерацијата за пензиите на борците за 19 година 
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1073. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 13 на у д е л о т Статисти-
ка на индустријата и занаетчиството од Програма-
та на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1973 до 1977 година што 
е составен дел на Одлуката за донесување програ-
ма на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја, за периодот од 1973 до 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), директорот 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗД СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО 
ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ДЕЈНОСТИТЕ ШТО 
СЕ ВРШАТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО 
СРЕДСТВА ЗА РАБОТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

ГРАЃАНИ 

1. Статистичкото истражување Попис на дејно-
стите што се вршат со самостоен личен труд со 
средства за работа во сопственост на граѓани, ќе се 
спроведе во јануари 1975 година. 

2. Со истражувањето од точ. 1 на ова решение 
ќе се соберат податоци за: дејностите, сопственици-
те, вработениот персонал, учениците, деловните 
простории, финансиското работење, потрошувачка-
та на електричната енергија, погонските машини и 
мотори, техничките и сместувачките капацитети. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, 
што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика во 
соработка со републичките и покраинските заводи. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од 
точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот за-
вод за статистика, републичките и покраинските 
заводи за статистика и собранијата на општините. 

5. Податоците собрани со истражувањето од то-
чка 1 на ова решение ќе служат исклучително за 
статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФ?Ј". 

Бр. 0601-6146 
16 декември 1974 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот * завод за 
статистика, 

Ибрахим Лцтифиќ, е. р. 

1074. 

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

С П О Г О Д Б А : 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЛИН-

ДАН (ХЕКСАХЛОРЦИКЛОХЕКСАН) 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 март 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за линдан (хексахлорциклохексан), 
со тоа што производителската организација на 
здружениот труд да може да ја зголеми својата за-
течена продажна цена, при постој ните_ услрви на 

продажбата, така што највисоката продажна цена 
да изнесува 170 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 446 од 10 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се .применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот ОХИС — Ско-
пје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Зорка" — Шабац, „Плива" — Загреб, „Радо-
ња" — Сисак и ОХИС — Скопје. 

1075. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕД-
НОШИНСКИ И ГРАДЕЖНИ КОНЗОЛНИ ДИ-

ГАЛКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 јуни 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за едношински и градежни конзолни 
дигалки, со тоа што производ ите леќата организа-
ција на здружениот труд да може да ги зголеми 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, во просек до 27%, а според 
Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот -
завод за цени, со решение бр. 919 од 22 ноември 
1974 година. 

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

Претставник на производителот: „Вулкан" — 
Риека. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1076. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците "на производите-
лите, односно на продавачите и претставниците на 
купувачите-потрошувачи склучуваат 

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

ТИЕНИ ОТПАДОЦИ И СТАРА ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите, односно 
на продавачите и претставниците на купувачите* 
-потрошувачи на 27 март 1974 година склучија И 
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потпишаа Спогодба за промена на затечените цени 
за хартиени отпадоци и стара хартија, со тоа што 
организациите на здружениот труд — продавачите 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: ( 

Дин/kg 
1) бели бездрвни хартиени режанки, чисти, 

непечатени, непластифицирани — без 
картон и лепенка 2,40 

2) бели мешани режанки од пишувачки и 
печатарски хартии, непечатени, непла-
стифицирани и холерит картички — без 
картон и лепенка 1,80 

За) режанки од пишувачки и печатарски 
хартии, делумно печатени и бојосани, 
непластифицирани — без картон и ле-
пенка 0,92 

36) бели режанќи добиени со обрежување 
весници и илустрации 0,80 

4) хартија од архивска граѓа, книги без ко-
рици, брошури, стари обрасци — без 
фасцикли, лепенка и картон 0,84 

5) нови индустриски отпадоци од картон, 
чисти, светло бојосани и делумно печа-
тени 0,64 

6) нови мешани индустриски отпадоци, сива 
и амбалажна лепенка, без обичен картон, 
шренц-хартија, текстилни тулци, ролни и 
брановита лепенка 0,56 

7а) весници, црно-бели 0,76 
76) весници во боја и списанија 0,72 
8) мешани хартиени отпадоци, без отпадоци 

од одредбите под 9а, 96, 12а и 126 на оваа 
точка 0,60 

9а) натрон вреќи за пакување на прехранбе-
ни производи, наполно испратени, неби-
Туминизирани, без влошки, вештачки 
маси и пластифициран слој 0,92 

96) натрон вреќи» за пакување на цемент, 
наполно испратени, небитуминизирани, 
без влошки, вештачки маси и пластифи-
циран слој 0,60 

10) текстилни тулци, чисти, без текстилни 
влакна 0,48 

11) хартиени ролни 0,40 
12а) нови отпадоци од брановита лепенка 0,68 
126) стари отпадоци од брановита лепенка 0,60 

Цените од став 1 на оваа точка важат франко 
натоварено во вагон на испратната железничка 
станица на продавачот, односно франко камион на 
складот на продавачот, во бали, рачно или хидра-
улично пресувана, со содржина да влага до 10%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени* со решение бр. 617 од 20 ноември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот на потпишува-
њето на Спогодбата. 

Претставници на производителите, односно про-
давачите Пословно удружење прераѓивача па-
пирних отпадака — Загреб, Претставници на 
продавачите на хартиени отпадоци и Пословно 
удружење „Графоимпекс" — Загреб. 
Претставници ра купувачите-потрошувачи По-
словно удружење „Инот" — Белград и Прет-
пријатието „Папирсервисунија" — Загреб. 

1077. 
Брз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производители-
те односно продавачите и претставникот на купу-
вачите-потрошувачи склучуваат 

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

РА СИВА ОДЛИВКА 

1. Претставникот на производителите односно 
продавачите и претставникот на купувачите-потро-
шувачи нд 31 мај 1974 година склучија и потпишаа 
Спогодба за промена на затечените цени за стара 
сива одливка, со тоа што организациите на 
здружениот труд — продавачи да можат да 
ги зголемат своите затечени продажни цени, 
да ги формираат со примена врз важечката це-
на за хематитно сиво сурово железо 2 вид I група 
(SGH2I), од домашно производство, на следните 
коефициенти, и тоа за: 

1) Парчиња на моторна и машинска одлив-
ка, скршена подготвена за уфрлување во 
печки 0,70 

2) парчиња моторна и машинска сива од-
ливка, кршлива, неподготвена за уфрлу-
вање во печки, годна за кршење 0,60 

3) парчиња трговска одливка — од печки, 
подготвена за уфрлување во печки 0,50 

Цените формирани според одредбата на став 1 
од оваа точка важат франко натоварено во вагон 
на отпремната железничка станица на продавачот. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 82 од 22 ноември 1974 
година. 

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

Претставник на производителите, односно про-
давачите: Здружение на југословенските леар-
ници — Белград. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: Пос-
ловно удружење „ИНОТ" — Белград. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРЕСМЕТ-
КОВНАТА ЕДИНИЦА ХОТЕЛ „АЛБАТРОС" ОД 
УЛЦИЊ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Основната организација на здружениот труд 
„Интеримпекс-метропол" од Скопје поднесе пред-
лог Уставниот суд да одлучи за спорот настанат по 
повод одлуката на работниците на Хотелот „Алба-
трос" — Улцињ од 11 октомври 1973 година за ор-
ганизирање во основна организација на здружениот 
труд во рамките на Работната организација „Ин-
теримпекс" од Скопје. 

Во предлогот се наведува дека работните луѓе! 
на Хотел „Албатрос" — Улцињ на собирот од 11 
октомври 1973 година долееле одлука Хотелот кој 
дотогаш имал статус на пресметковна единица во 
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составот на предлагачот, да го организираат во ос-
новна организација на здружениот труд во соста-
вот на работната организација „Интеримпекс" од 
Скопје, во чиј состав се наоѓа и предлагачот како 
една од четириве постојни основни организации на 
здружениот труд. 

Во предлогот се истакнува дека одлуката за 
организирање на Хотел* „Албатрос" — Улцињ во 
основна организација на здружениот труд не е до-
несена според пропишаната постапка, бидејќи не е 
заснована врз анализа направена во писмена фор« 
ма која би содржела показатели за тоа дека се 
исполнети условите за организирање во основна ор-
ганизација на здружениот труд, иако е тоа про-
пишано со член 34 од Законот за конституирање 
и запишување во судскиот регистар на организа-
циите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/73) и дека Хотел „Албатрос" не ги 
исполнува условите за тоа, бидејќи не претставува 
работна целост зашто процесот на работата во Хо-
телот е tfecHO поврзан со предметот на работата на 
матичната основна организација на здружениот 
труд, дури и обусловен со нејзината работа. 

Поврзаноста во работата исто така се изразува 
и во постоењето на заеднички административни, 
технички и други служби, а што истовремено при-
донесува за поекономичното работење. 

Во предлогот посебно се истакнува дека усло-
вите за здобивање со доход во Хотел „Албатрос" 
не даваат можност за самостојно економско работе-
ње, бидејќи од почетокот на работата Хотелот по-
кажува негативни деловни резултати, односно до-
ходот што го остварува не е доволен за намирува-
ње на трошоците на работата и за- исполнување на 
договорните и законските обврски, како и дека до-
сега не можел од својот доход да формира фондови 
ниту да обезбеди потребни обртни средства за 
работа. 

Работните луѓе на Хотел „Албатрос" од Улцињ 
во својот одговор наведуваат дека својата волја 
Хотелот да го организираат во основна организаци-
ја на здружениот труд ја изразиле уште порано, 
по повод усогласувањето на организацијата на ра-
ботната организација „Интеримпекс" — Скопје со 
Уставните амандмани XX до XLII. Со оглед на тоа 
дека при утврдуваното на новата организација не 
е обезбедено организирање на Хотел „Албатрос" — 
Улцињ во основна организација на здружениот 
труд, на собирот од 11 октомври 1973 година работ-
ните луѓе на Хотелот донесоа одлука за организи-
рање врз основа на која е Извршена пренотација 
ка ј Окружниот стопански суд во Скопје со решение 
бр. 1152/73 од 26 јануари 1974 година. 

Работните луѓе на Хотел „Албатрос" стојат на 
становиште дека се исполнети условите за органи-
зирање во основна организација на здружениот 
труд со оглед дека тој дел од работната организа-
ција може да се смета како работна целост. * 

При донесувањето на одлуката за организира-
ње во основна организација на здружениот труд, 
работните луѓе на Хотел „Албатрос" тргнаа од по-
датоците од деветмесечната пресметка на остваре-
ниот доход за 1972 година и 1973 година од кои се 
гледа дека Хотелот покажал позитивни деловни 
резултат^, а според нивната оцена тие деловни ре-
зултати даваат гаранција за успешно самостојно 
работење на Хотелот како основана организација 
на здружениот труд во рамките на Работната орга-
низација „Интеримпекс", при што истовремено би 
се создала можност понепосредно да ги оствару-
ваат уставните и законските права од здружениот 
труд. 

II. Врз основа на наводите изнесени на јавната 
расправа, на наводите од предлогот со кој е по-
ведена постапка за решавање на спорот, на одго-
ворот на работните луѓе од Хотел „Албатрос" — 
Улцињ, како и на материјалите што по барање на 
судот странките ги доставиле дополнително, Ус-

тавниот суд на Југославија утврди дека Хотел 
„Албатрос" во Улицињ досега работел како пре-
сметковна единица во составот на основната орга-
низација на здружениот труд „Интеримпекс-адетро-
пол" — Скопје и дека доходот што Хотелот го ос-
тварувал е посебно искажуван и пресметуван. Су-
дот утврди дека предмет на работењето на Хотелот 
е сместување на туристи и давање комплетни уго-
стителски услуги, дека условите на работата овоз-
можуваат создавање доход и распоредување на та-
ка остварениот доход, дека работните луѓе на Хоте-
лот и досега имале определен степен на самостој-
ност во вршењето на работите од својот предмет 
на работење и во уредувањето на односите во здру-
жениот труд и дека ги прифаќаат обврските спре-
ма другите делови на работната организација во 
целост. -

III. Според одредбите на член 36 од Уставот на 
СФРЈ, работниците во дел на работната организа-
ција што сочинува работна целост, во кој резулта-
тот на нивната заедничка работа може самостојно 
да се изрази како вредност во работната органи-
зација или на пазарот и во кој работниците можат 
да ги остваруваат своите општествено-економски и 
други самоуправни права, имаат право и должност 
таквиот дел од работната организација да го орга-
низираат како основна организација на здружениот 
труд. 

Тргнувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ, 
а особено од одредбата на член 14 од Уставот на 
СФРЈ која определува дека положбата на работ-
ниците во Здружениот труд треба да обезбедува 
непосредно и рамноправно одлучување^ со другите 
работници за прашањата значајни за остварување 
на нивните општествено-економски и други само-
управни права, како и тргнувајќи од тоа дека ос-
новната организација на здружениот труд пред-
с т а в к а оној основен облик на здружување низ 
кој се остваруваат уставните и законските права 
на работниците во здружениот труд, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека се исполнети условите 
Хотел „Албатрос" — Улцињ да се организира во ос-
новна организација на здружениот труд. Така фор-
мираната основна организација на здружениот 
труд „Албатрос", со оглед на својата материјална 
база, доходот што го остварува, бројниот состав и 
друго, им дава можност на работниците, во неа -да 
можат да ги остваруваат своите општествено-еко-
номски и други самоуправни права. 

Со оглед на тоа дека е во прашање организи-
рањето на Хотел „Албатрос" во основна организа-
ција на здружениот труд во рамките на Работната 
организација ,чИнтеримпекс", со самоуправната 
спогодба за здружувањето ќе можат да се уредат и 
сите други прашања и односи заради остварување 
на задачите и целите на Работната организација 
„Интеримпекс" во областа^ на туризмот. 

IV. Врз основа на изложеното, согласно со член 
375 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 22 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ, по одржаната јавна расправа Уставниот суд 
на Југославија на 7 ноември 1974 година донесе 

О д л у к а 

Се утврдува дека пресметковната единица Хо-
тел „Албатрос" во Улцињ, во составот на Основна-
та организација на здружениот труд „Интеримпекс-
-метропол" од Скопје, ги исполнува условите за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд во составот на Работната организација 
„Ин^геримпекс" од Скопје. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот, 
Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Мило-
рад Достанић Радивое Главиќ, Арпад Хорват, Ди-
мо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, 
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д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Боривое Ро-
миќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 191/74 
7 ноември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, . 

Блажо Јовановиќ, е. p. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 192 ДО 195 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ НА ШУМСКО-ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ „МАГЛИЋ", ОД ФОЧА ЗА УРЕДУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

I. По повод претставката на Дракул Влада од 
Фоча, Уставниот суд на Југославија, со решението 
У бр. 185/73 од 24 октомври 1973 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите 'на чл. 192 до 195 од Правилникот на 
Шумско-индустриското претпријатие „Маглиќ" од 
Фоча за уредување на работните односи, од 3 ноем-
ври 1970 година. 

Во наведените одредби на Правилникот е регу-
лирана одговорноста на работниците за штета по-
ради неоправдан изостанок од работа. Пропишано е 
дека секој работник, што неоправдано ќе изостане 
од работа, ќе задоцни на работа или ќе го напушти 
работното место без потреба во време на редовното 
работно време, и работникот што со своја вина не 
работи, му сторува штета на претпријатието, која 
е утврдена во фиксен износ според називите на ра-
ботните места. Спрема тоа, одговорноста на работ-
никот за штета во определен износ постои секогаш 
кога се исполнети условите пропишани во Правил-
никот, без оглед на нејзиното фактично постоење. 

Врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 
339 став 1 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на 
Југославија, на седницата одржана на 3 април 1974 
година, донесе решение во кое утврди дека е над-
лежен да одлучува дали наведениот правилник е 
во согласност со Уставот на СФРЈ, откако републи-
чкиот уставен суд ќе ја оцени согласноста на пред-
метниот општ акт со републичкиот устав, односно 
со републичкиов закон и со сојузниот закон за чие 
извршување се одговорни органите во републиките 
и во автономните покраини. 

Уставниот суд на Босна и Херцеговина, на сед-
ницата одржана на 23 јули 1974 година, донесе ре-
шение за запирање на претходната постапка за оце-
на на законитоста на наведените одредби од Пра-
вилникот. Ова затоа што учесникот во постапката 
— Шумско-индустриското претпријатие „Маглиќ" 
од Фоча — на 11 јанз^ари 1974 година донесе Само-
управна спогодба за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд, врз основа на која пре-
стана важењето и применувањето на предметниот 
правилник, а во Самоуправната спогодба не се пре-
земени одредбите од Правилникот, чија оцена се 
врши. 

По тоа, Уставниот суд на Југославија ја продол-
жи поведената претанка затоа што во Самоуправа 
ната спогодба не се предвидени можности за отстра-
нување на последиците што се создадени со приме-
ната на одредбите од Правилникот чија оцена се 
врши. Основот за продолжување на постапката е 
содржан во одредбата на член 375 став 2 од Уставот 
на СФРЈ, според која Судот може да ја оценува 
уставноста и законитоста на самоуправните општи 
акти што престанале да важат, ако од престанува-
њето на важењето до поведувањето на постапката 
не поминало повеќе од една година. Во конкретниот 

предмет претставката е поднесена на 28 мај 1973 го-
дина, а Правилникот престанал да важи во текот 
на веќе поведената постапка. Затоа во овој предмет 
се исполнети условите потребни за продолжување 
на поведената постапка и донесување мериторна од-
лука и по престанувањето на важењето на предмет-
ниот правилник. 

II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
одредбите на чл. 192 до 195 од Правилникот, Устав-
ниот суд на Југославија утврди дека тие не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека се во 
спротивност со Законот за меѓусебните односи на 
работнинците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/73). 

Според одредбата на член 14 од Уставот на 
СФРЈ, му се гарантира на секој работник во здру-
жениот труд со средства во општествена сопстве-
ност, остварувајќи го правото на труд со општестве-
ни средства, во основната организација на здруже-
ниот труд во која работи и во сите други облици на 
здружување на трудот и на средствата, да управу-
ва, заедно и рамноправно со другите работници, со 
трудот и со работењето на организацијата на здру-
жениот труд и со работите и средствата во цело-
купноста на односите на општествената репродук-
ција, да ги уредува меѓусебните односи во трудот, 
да одлучува за доходот што ќе го оствари во раз-
лични облици на здружување на трудот и на сред-
ствата и да се здобива со личен доход. 

Основната организација на здружениот труд е 
основен облик на здружениот труд во кој работни-
ците непосредно и рамноправно ги остваруваат сво-
ите општествено-економски и други самоуправни 
права и одлучуваат за други прашања на својата 
општествено-економска положба. 

Противуставен е секој акт и дејствие со кои се 
повредуваат наведените права на работниците. За-
тоа оспорените одредби на Правилникот, што ја ре-
гулираат надоместа на штетата на работниците по-
ради неоправдано изостанување од работа, а што е 
донесен од страна на работничкиот совет, не беше 
повеќе во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Освен тоа, во одредбта на член 47 став 2 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд е предвидено дека работникот -ѕ 
должен да ја надомести штетата, ако со,неизвршу-
вањето на своите обврски намерно или од крајна 
невнимателност предизвикува намалување на дохо-
дот. Значи, основ за одговорноста на работник за 
штетата во намалувањето- на доходот, според Зако-
нот, е постоењето наопричинска врска помеѓу неиз-
вршувањето на обврските на работникот и намалу-
вањето на доходот, и тоа ако неизвршувањето на об-
врската е сторено намерно или од крајна невнима-
телност, а тоа е одговорност за фактичната штета. 
Таквата смисла на наведената одредба од Законот 
произлегува и од одредбата на член 49 од тој закон, 
според која постоењето на штета и околностите под 
кои настанала штетата, висината на штетата и кој 
ја предизвикал штетата се утврдуваат во основната 
организација на здружениот ТРУД. Ако работникот 
одбие да ја надомести штетата утврдена во смисла 
на став 1 од тој член, основната организација на 

.здружениот труд надомешта на штетата може да ја 
Оствари со тужба пред надлежниот суд. 

Правилникот во оспорените одредби го претпо-
ставил постоењето на штетата и однапред ја утвр-
дил надоместа на Штетата во фиксен износ. Затоа е 
во спротивност со Законот. 

III. Врз основа на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд 
на Југославија донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите од Правилникот за 

уредување на работните односи во Шумско-ин-
дустриското претпријатие „Маглиќ" — Фоча, од 3 
ноември 1970 година, чл. 192 до 195 што важел до 
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11 јануари 1974 година а во кои е регулирана одго-
ворноста на работниците за штетата поради неоп-
равдан изостанок од работа, не биле во согласност 
со Уставот на СФРЈ, односно биле во спротивност 
со Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73). 

Оваа одлука на Судот има, во поглед на поеди-
нечните акти, исто правно дејство како одлука со 
која се поништува општ акт. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав: Блажо Јовановиќ, претседател 
на Судот и членови на Судот Ненад Петровиќ, 
Милорад Достанић Иван Божичевиќ, Радивое Гла-
вић Димо Кантарџиски. Радојка Катиќ, Гуро Ме-
деница, д-р Стане Павлич, Боривое Ромиќ, д-р Иво 
Сунариќ, Таип Таипи, Јоже -Земљак и Арпад Хор-
ват. 

У бр. 229/74 
7 ноември 1974 година 

Белхрад 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Законот за 
средствата и за финансирањето на Југословенска-
та народна армија, објавен во. „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/74, се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Во член 32 ст. 2 и 3, на почетокот на реченица-
та, наместо зборот: „Правото" треба да стојат збо-
ровите: „Преносот на правото". 

Од Секретаријатот за законодавство нз Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 16 декември 1974 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 ч)д Законот за едликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Башлић Јована Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Константина Душко, Богдановић Ла-
зара Милорад, Милошевић Ђорђа Живојин, Петро-
вић Јове Јанко, Такач Александра Андрија, Вркић 
Мате Анте, Вукмировић Николе Ђока; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Дебељак, Игњаца Милан, Грубиша Томе Давид, 
Илић Митра Момир, Јеловац Јована Ђорђе; Маглов-
ски Јанков Винко, Петровић Данила Цвија, Радо-
сављевић Стевана Лазар, Ријавец Алојза Алојз; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цветић Стевана Петар, Чоловић Лазара Петар, 
Човић Блаже Петар, Игњатовић Нике Драган, Кош-
ћал Ота Ото, Павлић Ђуре Стеван, Радуловић Или-
је Коста, Секулић Пане Срећко," Тапаи Ивана Иван, 
Жабић Боже Живко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Саве Петар, Бахат Ђуре Петар, Бар-
цал Михаља Иван, Величка Михајла Бранко, Цве-
нић Ивана Иван, Цветичанин Симе Живојин, Ђако-
вић Глиге Ђура, Ђука Маријана Анђелко, Ферић' 
Фрање Божидар, Ферић Фрање Здравко, Гајић Че-
де Петар, Грбић Ђорђа Васа, Каблар Јосипа Слав-
ко, Кларић Ивана Та де, Маленица Пашке Милан; 

Николић Жарка Сава, Новачић-Стругар Ивана 
Катица, Пејковић-Горењак Штефана Терезија* 
Перкушић Јуре Марко, Половина Стојана Никола, 
Поповић Стевана Душан, Савић Стојадина Станис-
лав, Сливњак Алексе Бела, Смагин Стевана Иван, 
Смиљанић Марка Митар, Сопренић Милорада Дра-
га, Шабић Сулејмана Јусуф, Турчец Виктора Јосип, 
Величковић Ђоке Стеван, Величковић-Мандић 
Илије Војка, Весковић Тоше Петар; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ранковић Жарка Илија; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бебић-Марас Антона Штефица, Белоцић Алек-
се Милорад, Глигорић Живојина Раденко, Јерчић 
Косте Ђорђе, Миловац Милана Раде, Обрадовић 
Томе Ђура, Пејовић Вукашина Момчило, Савић 
Петра Гојко, Стегић Ристе Петко, Вајукић Остоје 
Вид, Варга Јожефа Јожеф, Живковић-Пушењак 
Кристијана Вера. 

Бр. 78 
11 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. Џц 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија н 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да Се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Ирак 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Sadam Husein, потпретседател на Советот на 
револуционерната команда на Ирак. 

Бр. 80 
12 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија И 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Икић Ивана Милорад; 

— за особени заслуги во ширењето па братство-
то меѓу нашите народи*и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Га лечић Жарка Светозар; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во , 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕрГ НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цвијановић Миливоја Душан, Козић Дмитра 
Дане, Мандић Милана Вељко, Мартинов Димитрија 
Петар, Милићев Љубе Александар, Милошевић 
Манета Драган, Милошевић Обрада Ратко, Милова-
новић Станислава Зоран, Мишељић Јефте Душан, 
Сантовац Миливоја Сима, Смиљанић Ђуре Душан, 
Смиљанић Ђуре Тодор, Свиленгаћин Живе Алекс-
андар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Маројевић Бошка Радмило, Мркић Марка Мијо. 
Потребић Илије Ђура; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката4 изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арсовић Владимира Александар, Белеуц Божи-
дара Ђока, Божовић Милоша Миладин, Џодан Пе-
тра Љубомир, Гартнер Фрање Петар, Јаблан Божи-
дара Слободан, Јагодић Симе Душан, Кирћански 
Витомира Р1ван, Кораћ Мила ђДилан, Козић Димит-
рија Јово, Краиновић Рада Никола, Леринц Павла 
Драгослав, Лојовић Јована Блажо, Миљковић Ми-
ладина Ђура, Миљковић Миладина Новак, Муш-
киња Манета Мирко, Опачић Милована Никола, 
Пајевић Симе Милан, Покос Стевана Антон, Симић 
Михаила Велимир, Симоновић Недељка Радивој, 
Суботички Владимира Бранислав, Трењи Михаља 
Михаљ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Николе Милан, Антић Владана Све-
товид, Атанасовић Живе Ђорђе, Бекоња Мила 
Живојин, Бенгин Драгољуба Чедомир, Берден Луд-
вига Павел, Блажић Радивоја Миливој, Блонд Карла 
Стеван, Буђевац Драгољуб, Бурић Рада Ђоко, 
Црњаковић Стипана Роко, Чех Јаноша Леополд, 
Чеман Мише Миша, Чичаи Андраша Андраш, 
Даников Ђурице Вукашин, Дејановић Ђуре Мирко, 
Денић Милана Момчило, Димитриј ев ић-Мичић Ра-
дована Радмила, Дудок Ђуре Самуел, Ђорђевић 
Лазара Иван, Фаркаш Јаноша Јован, Гаћиновић 
Миће Миливоје, Грујић' Живка Никола, Грујић 
Томе Стеван, Гутеша Марка Никола, Јанковић Ра4 
домира Велибор, Јокић Трифуна Љубисав; 

Кардош Јанеза Александар, Кечкеш Јанош] 
Иштван, Келовић Властимира Миломир, Клај* 
бранка Светозар, Косановић Исе Бранко, К г 
Драгољуба Љубинко, Крајновић Јована Bd 
Крстановић Драгомира Ђорђе, Лакатуш Исе Iftr ^ 
Лазин Стевана Бранко, Личинић Радослава Душан, 
Лукенић Јожефа Иштван, Мандић Милорада Ми-
лан, Марјаш Јована Станко, Марковић Добросава 
Вера, Михајлов Дине Димитрије, Михајловић Симе 
Тугомир, Милановић Драгоја Милан, Милић Михај-
ла Ђорђе, Милинковић Радивоја Иван, Милошевић 
Мане Ђуро, Миљуш Петра Ђура, Митровић Ради-
сава Величко, Мој син Владе Милан, Мухи Михаља 
Михаљ, Недецки Фрање Михајло, Оргован Јожефа 
Јако, Орлић Дмитра Гојко, Перић Петра Милан, 
Пиперски Ђоке Драгомир, Познић Дана Ђура, Пре-
нтић Риста Вуксан. Прокин Живе Жарко; 

Рац Михаља Калман, Радосављевић-Шокица 
'Лазара Ружица, Радовић Јанка Милорад, Ракић 
Манојла Душан, Ралић Мане Ф#лип, Савичић Симе 
Лазар,. Смиљкин Арсе Живојин, Спасовски Вели-
чка Петар, Станић Обрада Станко, Станишић Дам-
љана Вељко, Ст ј елаковић Јована Цвеја, Стојановић 
Атанасија Александар, Шегрт Рада Војислав, Ши-
ђанин И^ана Милоје, Шош Пала Пал, Шош Петра 
Петар, Шпрингељ Јана Јано, Шуваков 'Јована Сте-
ван, Тадић Ж и к е Милош, Танасијевић-Ђаковић 
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Васе Стана, Томечек Паља Паљо, Т у т у н о в и ћ Глише 
Момчшш, Варга Јосипа Ференц, Вјештица Миле 
Ђуро, Врачар Косте Никола, Вранешевић Петра 
Јован, Вујошевић Јефте Бранко, Вујовић Шпире 
Гојко, Вукадиновић Радована Адам, Волк Фридриха 
Франц, Живковић Александра Томислав; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бобић Ђуре Вајо, Кртинић Милоша Никола, 
Мега Јана Јано, Новинић Андрије Јосип, Оцокољић 
Богољуба Глишо, Шћерба Андрије Андрија, Зенгал 
Рудолфа Виктор; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимаш Матрона Јанош, Антић Радоша Милоје, 
Анжур Алојза Иван, Апић-Кнежевић Димитрија 
Стојанка, Бањанин Јована Недељко, Барачков Ве-
лимира Димитрије, Варна Пала Иштван, Бертошан 
Симе Трајан, Бижић Богдана Недељко, Билић Сти-
не Јуре, Блитва Милоша Душан, Богојевић Љупка 
Слободан, Божић Божидара Владислав, Бојовић 
Мирослава Радиша, Ботић Јована Радомир, Бркић-
-Милошевић Панте Нада, Бу буљ Илије Раде, Бу-
димир Николе Богдан, Буква Николе Марко, Буо-
вац Јожефа Стеван, Буруцки Јаноша Јанош, Цвејић 
Николе Лазар, Цветичанин Дана Ђуро, Чешко Ми-
ше Јано, Чуровић Мирослава Драгољуб, Ћеклић 
Максима Радивоје, Ћук Ђуре Миле, Дакић Иле 
Мирко, Даниловић Илије Мирко, Даутовић Мила 
Драган, Декањ Антала Антал, Делић Мане Ђорђе, 
.Ђукић Душана Бошко, Ердељан Бранка Миладин; 

Гајић Славка Ђорђе, Гајић Тодора Стеван, 
Гартнер-Воркапић Мана Марија, Гетејанц Симе 
Коста, Гријак Николе Јован, Гроза Драгомира Душ-
ан, Гусман Мирка Имре, Хохбан Михаља Михаљ, 
хорњак Драгољуба Душан, Хорват Петра Ирена, 
Хриб Јована Миша, Јеличић Јове Божо, Јеринић 
Љубомира Војислав, Јездимировић Љубомира Сте-
ван, Јовић Тодора Радисав, Јонаш Еве Миша, Јури-
шић Ивана Иван, Јухас Андраша Андраш, Када-
н»ец Зуле Павел, Калужић-Џигурски Срете Катица, 
Капор-Тадић Ж и к е Милена, Керкез Силѓе Мирко, 
Кецман Ву је Милан, Кинђин Јездимира Васа, Колар 
^ушана Александар, Комњеновић Цветка Иван, 
£онцулов Ивана Петар, Кончек Јована Јован, Ко-

Јћ Ђорђа Радојка, Ковачевић Васе Озрен, Ковал-
и Беле Стеван, Лацко Иштвана Јене, Лекић-Ђур-

ков Мате Ева, Лубурић Николе Мирко, Мајер 
Јозефа Карло, Младеновић Светозара Данило, 
Лангер Антона Иван, Марек Мише Јано, Марковић 
Стевана Јован, Марковић Рада Саво, Марић Блаже 
Блажа, Мате Антала Ђула, Мега Паља Јано, Мила-
нов Лазара Милан, Милев Петра Сава, Миленковић 
Добросава Мирко, Милиновић Ђура Жарко, Миље-
вић Лазара Јован, Миљуш Ђуре Бранко, Мирков 
Жарка Војислав, Мирков Корнелија • Љубомир, 
Михајловић Николе Милорад, Младеновић Миодра-
га Милан, Младеновски Стацојка Данило, Мојси-
ловић-Павловић Душана Мирјана, Молнар Терезе 
Јосип; 

Николајевски Стефана Александар, Нука Ва-
тира Асан, Обрадовић Драгољуба Миленко, Обрадо-
вић Милорада Светозар, Опачић Мирка Михајло, 
Пајчин Марка Божидар, Париповић Михајла ВФ* 
жидар, Паројчић Цветка Божидар, Паунић-Зани-
новић Јосипа Динка, Пејић Драгутина Дмитар, 
'Петровски Стојана Риста, Пшпкорић-Поповић Јанк£ 
Љубица, Планић Јездимира Радован, Поповић Ј а н -
ѓ а Милић, Потребић-Мајсторовић Петра Јелена, 
Почуч Недељка Милан, Прстојевић Алексе Божи-
дар, Радановић Душану Стоја**, ЈРадека Никол* 

Миле, Радин Чедомира Драгомир, Рајановић Драго-
мира Љубомир, Раставац Петра Стеван, Ристик 
Мита Цвета, Ристић Димитрија Петар, Ристовски 
Павла Донче, Роквић Милана Бошко; 

Сарић Радука Драгутин, Сворцан Јована Вука-
шин, Слобода Антала Јошко, Словић Стевана Радо-
ван, Спасић Лончета Благоје, Срданов Миливоја 
Миливој, Срдић-Мрђанов Жарка Нада, Стањо Јана 
Миша, Стојић Миливоја Светозар, Шћерба Јана 
Јано, Шулић Петра Нинослав, Т а н а з е в и ћ Драгу-
тина Жарко, Тапавички Обрада Душан, ТапалагЅ 
Петра Павел, Трескавица Ђуре Милан, Урбан Анд-
рије Јано, Урбан Паља Јано, Васиљевић Драгомира 
Јеленка, Ваштаг Михаља Михаљ, * Весков Ивана 
Милан, Видић Бранимира Јелисавка, Видовић Ми-
лете Бранко, Винер-Гринер Карла Мила, ВишњејИ 
Јожефа Ђерђ, Влашки Петра Светозар, Волошкшј 
Антонија Братислав, Воркапић Мане Раде, Врачар 
Стевана Милорад, Врба Паља Јано, Вучковић Дра? 
гољуба Живко, Васић Недељка Спасоје, Вујиќ 
Властимира Олга, Вујичић Димитрија Милога, 
Вујков Драгомира Јасмина, Вукоје Спасоја Воја, 
Живковић Матије Гојко, Жунац Дане Милка. 

Бр. 81 
12 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

иа Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ' 

врз основа на член 337 од Уставот, на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
член 4 од Законот за одликуваната на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 8 0, Б е л г р а д 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарот: Грачнер Ивана Бранко; 
војниците: Церовски Фрање Винко, Дађаи Зсј-

нела Саит, Марјановић Милувана Милета; 
— за особено истакнување во познавањето и 

вршењето на војничките должности И 33 примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Андрић Данила Велимир, Цуцули!* 
Андрије Драган, Ђорђевић Радивоја Радослав, Га-
вриловић Дане Бранко, Хорват Петра Имбро> 
Илић Живка Раде, Ленић Ивана Петар, Кекез Ив^-
на Маријан, Матић Николе Ђуро, Миличевић Сла-
вомира Слободан, Нинковић Р а ј к а . Јаков, Пајагић 
Бранка Бранко, Решетар Иванке Данијел; 

разводниците: Габрић Ивана Јозо, Салопек Ни-
коле миле; 

војниците: Алексић Његомира Петар, Алијаг*& 
Хасана Фикрет, Ђаконовић Стеве Никола, ђ ш и р ш 
Милутина Томислав, Хамер Ивана Иван, Кљајић 
Ј а к о в а ' ЦавД Кумалић Ибрахима Ифет, Лаврим 
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Албина Албин, Марковић Милана Пантелија, Ма-
шић Ибра Зајко, Панић Јована Милан, Салихи 
Сулејмана Ејуп, Шуљак Миће Мирко, Зарубац 
Стевана Продан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1912 , Н и ш 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажисти: Димчевски Сазде Андре-

{а, Поцрнић Миле Никола, Ратковић Драгољуба 
раденко; 

десетарите: Медвед Антона Антон, Павлов Јо-
вана Мића, Туру Вилмоса Силвестер; 

разводникот: Божић Фрање Станко; 
војниците: Крањц Карла Франц, Крањц Карла 

Карл, Нађ Пала Лајош; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење " 

СО МЕДАЛ' ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Бећаревић Душана Владимир, В и -
даковић Ратка Лука /Брадашић Драге Мирослав, 
Дуцан Јане Драган, Ђорђевић Томислава Родољуб, 
ђуришић Милорада Светислав, Фодор Стјепана 
Стјепан, Грба Милана Данило, Југ Ивана Стјепан, 
Кланц Дује Стипан, Кнежевић Миће Саво, Ковар 
Драгутина Владимир, Костић Марјана Иво, Мицић 
Тодора Станоје, Мукановић Мухамед Фадил, Пет-
мина Франца Антон, Поповић Светислава Љубиша, 
Ристић Данила Зо^ан, Седлар Антона Павел, Сеј-
диновић Фехима Мујо, Стевановић Јована Драган, 
Турсић Беге Фикрет, Вујчић Крсте Велимир; 

разеодниците: Хасовић Сабрије Јусуф, Хутински 
фрање Стјепан, Јакшић Милоша Драган, Јакупо-
ви Амета Хамдија, Јанушић Ивана Иван, Кешељ 
Митре Томислав, Копић Антуна Стјепан, Лазић 
бладе Младен, Маргетић Валента Иван, Машић 
flepe Неђо, Николић Миодрага Радомир, Сертић 
Дане Брацо, Шолар Јакоба Иван; 

војниците: Алибеговић" Јусуфа Тахир, Балент 
Мишка Славко, Бандука Светозара Никола, В е ј н о -
вић Адема Фахрудин, Бирк Аугуста Бранко, Блат-
рик Јоже Јоже, Бошковић Милована Радослав, 
Вујанић Мије Иван, Пековић Веље Дарко, Чорић 
Станоја Војин, Чорлука Јакова * Сл оба дан, Ћорић 
Цвитана Здравко, Фетахај Рамиза Хакија, Грданов-
ски Симона Ђоко, Ханџић Ибрахима Муниб, Хорват 
јосипа Боро, Ибрахимагић Шевка Шефик, Ивеко-
вић Ивана Маријан, Јакуповић Хајдера Фахрудин, 
Колар Франца Славко, Кос Ивана Мирослав, Краљ 
Антона Станислав, Кундовић Ра јка Драгојло, Лах 
Рожета Јоже; 

Максић Драгутина Томо, Максимовић Ратка 
Раденко, Мандић Љубомира Симо, Марић Иванке 
јЈБуђо, Марковић Вујадина Љубиша, Марковић 
Стаменка Зоран, Мартиновић Јоша Мирко, Мику-
лић Петра Срећко, Мирковић Слободана Душан, 
Мирт Јосипа Љубомир, М у т и ја Хамида Адем, Лађ 
Иштвана Иштван, Насковски Ангеле Димче, Немец 
Стјепана Стјепан, Пејовић Видана Цветко, Перишкић 
Јакше Никола, Пруговечки Винка" Стјепан, Радо-
|ављевић Аце Слободан, Рашкетић Јусуфа Авду-
лах, Разингер Јожа Драго, Симић Адрије Креши-
мир, Сјауш Кузмана, Томислав, Смољанић Мила 
Милан, Стевановић Анђела Војислав, Стојилковски 

Христи јана Јово, Шокчевић Душана Владо, Швр-
љуга Франца Емил, Тамбић Уроша Сретко, Татоми-
ровић Душана Миленко, Тежак Марјана Звонко, 
Товиловић Живорада Милосав, Трајанов Методија 
Јордан, Трглавчник Бранислава Драгослав, Трп-
ковски Славка Трајче, Вахтер Франца Бранко, 
Влајић Живана Добрица, Заверник Станка Владо, 
Земан Антуна Славко, Зевник Карла Марјан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7250 , З а г р е б 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажисти: Бјелановић Стеве Никола, 
Лепара Сабита Мехо, Милаковић Ђоке Драган; 

десетарот: Змејковски Благоја Марјан; 
војниците: Гугец Стјепана Стјепан, Поповић 

Василија Милисав; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Прелог Франца Мирко; 
десетарите: Атанасијевић Божидара Милан, Бо-

дор Карла Габор, Борјан Станка Никола, Гашпарић 
Ивана Иван, Говедарица Ристе Радован, Грујић 
Борисава Милан, Јаковљевић Боривоја Душан, 
Јанковић Сти ја дина Зоран, Кос Мартина Стјепан, 
Ковачевић Дамњана Драган, Кузмановић Мирка 
Здравко, Лакић Владе. Слободан, Ловрић Станка 
Стеван, Марсовић Јакова Иван, Манојловић Чеде 
Војин, Мајсторовић Ђуре Никола, Мишковић Кон-
стантина Драган, Митић Божидара Живко, Муха-
медагић Сулејмана Фикрет, Ристић Стевана Зоран, 
Шкара Јована Миле, Штокавац Јацента Иван, То-
цић Гвоздена Драгиша, Тополовец Антуна Жарко, 
Тошић Душана Вукадин* Весељи Ђона Мираш, Ви-
шњевац Јована Милорад, Видас Јосипа Шиме, 
Влашић Роке Шиме; 

разводниците: Башић Омера Смаил, Чанчар Мар1, 
јћна Фрањо, Хаџић Мехмеда Есад, Хладник Јож& 
Милан, Јојарт Иштвана Бела, Кушеник Ернест: 
Јанко, Лајовић Алојза Славко, Милосављевић Р и , 
досава Топлица, Мусић Милутина Јован, Мустафи 
Нашита Сауби, Николић Владимира Вјекослав, 
Павловић Радивоја Раде, Петровић Радојка Ж и -
ворад, Смиљић Милоша Мирко, Шереш Иштвана 
Карољ; 

војниците: Алексић Јордана Велибор, Андреје-
вић Драгољуба Жикица, Авдијај Исуфа Бајрам, Б а -
бић Петра Веселин, Баша Силвија Алојзиј, Бјелобаба 
Спасе Браиако, Боканић Веселина Бранислав, Бу -
димир Анте Драган, Бугарин Маријана Радомир, 
Демировић Дервиша Зулфе, Докић Лазара Душан, 
Дулкановић Боривоја Васо, Ђерек Ивана Марко, 
Ђокић Милете Милан, Ђорђевић Радојка Васиљко, 
Ђошић Цветка Слободан, Фејђи Јана Владимир, 
Гаши Зенеља Рахим, Гламатовић Јуре Илија,- Гру-
бишић Б а р и т е Мате, Харамбашић Едхема Хусејин, 
Ипавец Леополда Данило, Ивановић Живадина Ра -
диша, Јонаш Павао Зоран, Јуринчић Анреја Алдо, 
Кнежевић Драгана Чедомир, Књур Матије Јосо, 
Кукол> Момчила Милан; 

Леовац Бранка Вукадин, Миливојевић Миодра-
га Благоје, Митић Стојана Милорад, Мурати Муслиа 
Екрем, Николић Милана Александар, Пасковски 
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Ристе Крсте, Павловић Василија Спасоје, Пехар 
Илије Јозо, Потрата Ернеста Иван, Радосављевић 
Милутина Мирослав, Радуловић Душана Борислав, 
Рудин Ференца Атила, Сонц Јанеза Рудолф, Сте-
вовић Илије Марко, Стојчић Градимира Љубисав, 
Сулејмановски Синана Сулејман, Швеигл Бранка 
Душан, Величковић Светомира Мирослав, Злата-
новић Војислава Драган, Зоретић Ивана Вељко, 
Зустовић Љубе Бранко, Живојиновић Миодрага 
Милош; 

О д В о е н а т а п о ш т а 3 9 4 5, С а р а е в о 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и вој ничките- особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарот: Ђорђевић Драгољуба Момир; 
војниците: Ивковић Китана Добросав, Крајно-

вић Петра Милорад, Симурдић Милорада Зоран, 
Зековић Милана Петар; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Дедовић Шерифа Ибрахим, Којић 
Бранислава Душко, Миладиновић Симе Маноило, 
Ризнић Јована Милан, Вранић Анте Крешимир; 

развод цицате: Балихоџић Садика Асим, Бодро-
шки Ђуре Мирољуб, Џин Ибрахима Едхем, Хаћи-
мић Му је Мухамед, Курчелић Миломира Милош, 
Пракс Рудолфа Нандор; 

војниците: Бан Миливоја Крешимир, Брешчић 
Мустафе Ахмет, Димитри јевић Јакова Милош, Дујић 
Анте Звонко, Гргуревић Милоша Зорак, Милорадо-
вић Милорада Ненад, Никодијевић Берислава Љу-
биша, Смаилагић Нурије Мустафа; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7 3 4 5, С п л и т 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Пашагић Мустафе Сенад, Перић 
Стојана Зоран; 

разводникот: Арамбашић Филипа Душан; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Антониј евић Милорада Божидар, 
Божовић Јове Драган, Дамјановић Светолика Влат-
ко, Драшковић Тоша Милош, Ђорђевић Владимира 
Драгослав, Грујичић Рајка Мирко, Кнежевић Сто-
јана Винко, Колић Шабана Смајо, Кријан Луке 
Илија, Ловрић Миленка Маринко, Лукач Илије 
Душан, Лукша Ђуре Маринко, Марковић Ђорђа 
Андрија, Марковић Дојчила Жарко, Микосављевић 

Јове Божо, Опшић Јована Љубомир, Попов Радоми-
ра Иван, Рахмановић Мехмеда Зијад, Раусављевић 
Николе Миле, Садики Весеља Куртиш, Ука Ахмет 
Бео, Вицо Лазара Милош, ВуЈић Крсте Бошко; 

разводникот: Черанић Петра Милан; 
војниците: Савић Радомира Славољуб, Белаја 

Косте Анђелко; 
морнарите: Јурчевић Ивана Марко, Опачић Ни-

коле Душан, Самарџић Новице Радослав; 

О д С о ј у з н и о т с е к р е т а р и ј а т з а н а р о д -
н а о д б р а н а 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажисти: Мачковић Александра 
Александар, Мрковић Новице Јово; 

десетарите: Аџић Миливоја Момчило, Бенић 
Танасија Душан, Ковачевић Вукајла Новица, Ку-
руц Павла Никола, Пиштало Мирка Здравко; 

разводниците: Билић" Николе Младен, Глумац 
Ђуре Милован, Хоџић Мује Џевад, Островршник 
Рихарда Рихард; 

војниците: Кахримановић Шабана Зијад, Ми-
лошевић Бранка Радомир; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажисти: Дејановић Велимира Ми-
лан, Голуб Стјепана Стјепан; 

десетарите: А Орам Едварда Митјан, Богићевић 
Маринка Тихомир, Бојовић Боје Горден, Церовац 
Момчила Јовица, Ђокић Видоја Неђо, Филиповић 
Бранка Ранко, Илић Светомира Радован, Јерковић 
Мирка Ивица, Лазовић Радојка Љубомир, Мешевић 
Неџиба Рашид, Нединић Миленка Боро, Раковић 
Сафета Енес, Ражић Станоја Бранко, Симић Ж и -
вка- Радосав, Спица Шабана Јусуф, Шмехил Стје-
пана Иван; 

разводниците: Бабић Цвитка Јозо, Благус Анту-
на Станислав. Бурсаћ Миле Брацо, Цекић Слободана 
Љубиша, Цветковић Светомира Миодраг, Димитри-
јевић Луке Јован, Главич Јоже Франц, Илић Саве 
Славко, Јанковић Петра Драгољуб, Јовић Милана 
Бранко, Каралић Анте Мухамет, Кардош Фрање 
Иван, Кидишевић Гаврила Драгољуб, Милетић 
Сретка Бошко, Милић Радивоја Болшдар, Миловић 
Живка Љуба, Мујкић Мује Ћазим, Мујкић Ибра-
хима Џевада Панџић Стјепана Венцо, Панов Бориса 
Алекса, Росић Љубана Сава, Стјепановић Јована 
Војин, Бутер Фрање Иван, Живовић Јована Ве-
либор; 

војниците: Апостоловски Стојана Цветан, Бан-
ковић, Радомира Радиша, Божнар Јанеза Јанез, 
Дамљановић Јанка Младен, Феризај. Садрије Хади, 
Грахорник Јожефа Милан, Јеркић Павла Ђорђе, 
Јевтић Раде Милован, Јорданов Раденка Саве, Ка-
лоци Ладисава Иван, Кајовић Петра Витомир, Ко-
зар Ана Штефан, Лукачевић Ђуре Мирослав, 
Мавер Јоже Антон, Мујић Ахмета Салих, Пејић 
Стипе Мато, Петрић Ивана Алојз, Петровски Блаже 
Цане, Петрушевски Генев Звонко, Пеулић Луке 

Бартол, Плешко Ђуре Стјепан, Подунавац Војина 
Милутин, Појата Му је Мустафа; 
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Ристовић Синише Милоје, Салај Карела Карел, 
Самарџић Ђуре Зденко, Снедец Франца Марјан, 
Солдат Петра Небојша, Стојковић Томислава Ра -
дослав, Шеговић Фрање Драгутин, Тасић Радисава 
Драган, Тепеш Драгутина Драгутин, Тошић Косте 
Крста, Трифуновић Радоја Душко, Урошевић Бо-
ривоја Величко, Вучемловић-Алегић Николе Мате, 
Жижек Франца Јожек. 

Бр. 82 
17 Јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
ћ А СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВР1ЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и цри-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Сојузна Република 
Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Dr Gustav Walter Heineman — претседател на 
Сојузна Република Германија. 

Бр. 83 
18 јуни 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одлукуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските" односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Сојузна Република 
Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Annemarie Renger — претседател на Сојузниот 
парламент на Бундестаг; 

Hans Dietrich Genscher — вицеканцелар и ми-
нистер за надворешни работи на Сојузна Републи-
ка Германија. 

Бр. 84 
18 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1064. Одлука за дополнение на Одлуката за 
плаќање одредени трошоци во стран-
ство од страна на организациите на 
здружениот труд — — — — — — 1913 

1065. Одлука за формирање на заедничка 
служба за водење на цивилни и воени 
ваздухоплови — — — — — — — 1913 

1066. Одлука за установување Плакета на ца-
ринската служба — — — — — — 1913 

1067. Наредба за измени на- Наредбата за ви-
сочината и за начинот на плаќање на 
надоместокот за преглед на земјоделски 
производи наменети за 'извоз — — — 1914 

1068. Наредба за измени на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — 1914 

1069. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1914 

1070. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Ргеѕѕе" — 1915 

1071. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Zeit" — 1915 

1072. Правилник за утврдување на евиденци-
јата и методологијата за пресметување 
на обврските на федерацијата за пен-
зиите на борците — — — — — — 1915 

1073. Решение за спроведување на статистич-
кото истражување Попис на дејностите 
што се вршат со самостоен личен труд 
со средства за работа во сопственост на 
граѓани — — — — — — — — 1919 

1074. Спогодба за промена на затечените цени 
за линдан (хексахлорциклохексан) — 1919 

1075. Спогодба за промена на затечените цени 
за едношински и градежни конзолни ди-
галки — — — — — — — — — 1919 

1076. Спогодба за промена на затечените цени 
за хартиени отпадоци и стара хартија 1919 

1077. Спогодба за промена на затечените цени 
за стара сива одливка — — — — — 1920 

Одлука за спорот за организирање на прес-
метковната единица Хотел „Албатрос" 
од Улцињ во основна организација на 
здружениот труд — — — — — — 1920 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 192 до 195 од Пра-
вилникот на Шумско-индустриското 
претпријатие „Маглиќ", од Фоча за уре-
дување на работните односи — — — 1922 

Исправка на Законот за , средствата и за ф и -
нансирањето на Југословенската народ-
на армија — — — — — — — — 1923 

Одликувања — — — — — — — — — 1923 
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