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Врз основа на член 347 точка 11 од Уставот на 
СФРЈ и член 212 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат внатрешната ор-

ганизација и начинот на работата на Сојузниот из-
вршен совет (во натамошниот текст: Советот) и на 
неговите работни тела; начинот на работата и оства-
рувањето на правата на претседателот, на потпрет-
седателите и на членовите на Советот и на генерал-
ниот секретар на Советот; начинот на остварување-
то на правата и должностите на Советот спрема: 
Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции и републичките и покраинските органи; начи-
нот на остварувањето на односите на Советот со 
општествено-политичките организации, со сојузните 
општествени совети, со Стопанската комора на Ју -
гославија, со организациите на здружен труд и со 
други самоуправни организации и заедници и здру-
женија; начинот на остварување јавноста во рабо-
тата на Советот, како и други прашања од значење 
за работата на Советот. 

Член 2 
Во вршењето на своите права и должности, како 

и во остварувањето на одговорноста за состојбата во 
сите области на општествениот живот во рамките на 
правата и должностите на федерацијата, за спрове-
дување на политиката и за извршување на сојузни-
те закони и други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ и за одлучување за други работи од 
своја надлежност што се од пошироко општествено 
значење, Советот остварува најширока соработка со 
надлежните органи на републиките и на автоном-
ните покраини, со општествено-политичките орга-
низации во федерацијата, со организациите на здру-
жен труд и со други самоуправни организации и за-
едници. 

Член 3 
Советот се грижи сојузните органи на управата 

и сојузните организации да ги извршуваат своите 
обврски спрема Собранието на СФРЈ во согласност 
со програмите за работа и со заклучоците на собо-
рите на Собранието на СФРЈ и да остваруваат сора-
ботка со надлежните републички и покраински ор-
гани на управата, со општествено-политичките ор-
ганизации, со организациите на здружен труд и со 
други самоуправни организации и заедници и зара-
ди тоа им дава на сојузните органи на управата и 

на сојузните организации насоки за начинот на из-
вршување на тие обврски и на остварување на таа 
соработка, а особено во подготувањето на сојузни 
прописи и други акти, како и за други прашања што 
се од значење за Советот, за работата на Собранието 
на СФРЈ, како и за органите, организациите и заед-
ниците со кои соработуваат тие. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

НА СОВЕТОТ 

1. Претседател на Советот 

Член 4 
Претседателот на Советот ги врши своите права 

и должности врз основа на Уставот на СФРЈ, зако-
ните и политиката што ја утврдило Собранието на 
СФРЈ. 

Во остварувањето на своите права и должности 
претседателот на Советот постапува во согласност 
со овој деловник. 

Претседателот на Советот го претставува Сове-
тот, ги подготвува и свикува седниците на Советот, 
го предлага дневниот ред за седниците и претседа-
ва на седниците на Советот," ги потпишува прописи-
те и другите акти што ги донесува Советот и се гри-
жи за спроведувањето на тие прописи и акти, се 
грижи за применувањето на Деловникот на Советот, 
за остварувањето на програмата за работа на Сове-
тот и на заклучоците на Советот и ја усогласува ра-
ботата во Советот и работата на работните тела на 
Советот. 

Член 5 
Претседателот на Советот му предлага на Сове-

тот претресување на одделни прашања од надлеж-
ност на Советот и учествува во претресувањето и 
одлучувањето за сите прашања за кои се расправа 
на седници на Советот, ја усогласува работата на 
Советот со работата на другите органи во федераци-
јата и се грижи за остварувањето на политиката на 
Советот. 

Член 6 
Претседателот на Советот се грижи за организи-

рањето на соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и со извршните совети на 
собранијтта на автономните покраини, како и со 
општествено-политичките организации, со самоуп-
равните и други организации и заедници и здруже-
нија во федерацијата. 

Член 7 
Претседателот на Советот се грижи за спрове-

дувањето на начелото за јавноста и одговорноста во 
работата на Советот, како "и за остварувањето на 
начелото за рамноправност на јазиците и писмата 
на народите и народностите на Југославија во рабо-
тата на Советот. 

Претседателот на Советот е одговорен, во рам-
ките на своите права и должности, за законитата 
работа на Советот. 
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Член 8 
Претседателот на Советот се грижи за известу-

вањето на Собранието на СФРЈ за прашањата од 
надлежност на Советот во рамките на правата И 
должностите на федерацијата, а особено за спрове-
дувањето на политиката што ја утврдило Собрание-
то на СФРЈ и за извршувањето на сојузните закони 
и другите прописи и општи акти на Собранието на 
СФРЈ и за состојбата во сите области на општестве-
ниот живот, како и за работата на Советот. 

Претседателот на Советот се грижи за известу-
вањето на Претседателството на СФРЈ и на Прет-
седателот на Републиката за актуелните прашања 
од надлежност на Советот, а особено за прашањата 
од општо политичко значење за кои одлучува Со-
ветот. 

2. Потпретседатели на Советот 

Член 9 
Потпретседателите на Советот му помагаат на 

претседателот на Советот во вршењето на неговите 
права и должности. 

Потпретседателите на Советот се грижат за из-
вршувањето на работите од надлежност на Советот 
во определени области, според заклучок на Советот, 
и ги раководат работните тела на Советот за кои ќе 
ги определи Советот. 

Потпретседателите на Советот остваруваат ра-
ботна координација на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации по прашањата од дело-
кругот на работните тела што ги раководат. 

Претседателот на Советот може да му довери на 
потпретседател на Советот вршење на одделни ра-
боти што произлегуваат од неговата функција за 
претставување на Советот, како и на други работи 
во рамките на неговите права и должности. 

Член 10 
Потпретседателот на Советот го заменува прет-

седателот на Советот во случај на негова отсутност 
или спреченост, според распоредот утврден од стра-
на на Советот. 

Во случајот од став 1 на овој член потпретседа-
телот на Советот ја свикува седницата на Советот, 
го предлага дневниот ред за седницата и претседава 
на седницата на Советот, ги потпишува прописите и 
другите акти што ги донел Советот на седницата 
на која претседава и го заменува во правата и дол-
жностите претседателот на Советот, во согласност со 
законот. 

3. Членови на Советот 

Член 11 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да му предлагаат на Советот претресување на оддел-
ни прашања од надлежност на Советот и да учеству-
ваат во претресувањето и одлучувањето за сите пра-
шања за кои се расправа и се одлучува на седници 
на Советот. 

Членовите на Советот имаат право и должност 
да му даваат иницијативи на Советот за подготву-
вање на сојузни закони и други прописи и општи 
акти за чие предлагање е надлежен Советот и да 
му предлагаат на Советот донесување на прописи и 
други општи акти за чие донесување е надлежен 
тој, да предлагаат претресување и заземање на ста-
вови за други прашања од надлежност на Советот и 
да учествуваат во работата на работните тела на 
Советот во кои се избрани. 

Советот е должен да се изјасни за секоја ини-
цијатива на член на Советот од став 2 на овој член. 

Член 12 
Член на Советот има право да биде известен од 

сојузните органи на управата, од сојузните органи-
зации и од стручните служби на Советот за пра-

шањата од нивниот делокруг, а особено за праша-
њата на спроведувањето на утврдената политика, 
за извршувањето на сојузните закони, како и на 
други прописи и општи акти на Собранието ц ! 
СФРЈ и на Советот, за остварувањето на општес-
твениот план на Југославија и за други прашања 
потребни за вршење на функцијата член на Со-
ветот. 

На член на Советот му се доставуваат, во ро-
ковите утврдени со овој деловник, предлозите за 
донесување на закони, нацртите на закони, предло-
зите на закони, нацртите и предлозите на други 
прописи и општи акти, анализите, извештаите, ин-
формациите, елаборатите, програмите, плановите и 
др. (во натамошниот текст: материјалите), што на 
Советот му ги доставуваат сојузните органи и упра-
вата, сојузните организации, стручните служби на 
Советот и други предлагачи определени со овој 
деловник заради разгледување на седници на Сове-
тот, како и предлозите на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини. 

На член на Советот му се доставуваат и други 
материјали заради информирање односно запозна-
вање. 

Член 13 
Членовите на Советот се одговорни за застапу-

вањето и спроведувањето на ставовите на Советот 
во сите работи што ќе им ги довери Советот. 

Сојузниот секретар, претседателот на сојузен 
комитет односно друг функционер што раководи со 
сојузен орган на управата или со сојузна организа-
ција е одговорен пред Советот за спроведувањето 
на ставовите на Советот во работите од надлежност 
на Советот и во работите од делокругот на органот 
односно на организацијата што ја раководи. 

Членовите на Советот и другите функционери 
од ст. 1 и 2 на овој член му се одговорни на Сове-
тот за навременото давање на иницијатива пред 
Советот за решавање на прашања во рамките 
на задачите што им ги доверил Советот. 

Член 14 
Член на Советот — претседател на меѓурепуб-

лички комитет ти изнесува и застапува ставовите 
на Советот за прашањата што се разгледуваат во 
комитетот и е должен редовно да го известува Со-
ветот за работата на меѓурепубличкиот комитет. 

Ако член на Советот — претседател на меѓуре-
публички комитет побара Советот да заземе став 
за спорно прашање од делокругот на комитетот, 
Советот е должен да заземе став за таквото пра-
шање. 

Член на Советот — претседател на меѓурепуб-
личкиот комитет може, врз основа на заклучок на 
меѓурепубличкиот комитет, од сојузен орган на уп-
равата, од сојузна организација или од соодветна 
стручна служба на Советот да бара, за потребите 
на меѓурепубличкиот комитет, да даде, во рамките 
на својот делокруг, стручна помош, како и подато-
ци што на меѓурепубличкиот комитет му се по-
требни за неговата работа. 

Член 15 
Член на Советот — претседател на работно те-

ло на Советот ги свикува седниците на работното 
тело, претседава на седниците на работното тело и 
се грижи прашањата за кои е предвидено да се раз-
гледуваат на седница на Советот да се разгле-
даат на седница на работното тело, во рамките на 
роковите утврдени со плановите за работа на Со-
ветот, и за нив да се поднесе извештај до Советот. 

Член на Советот — претседател на работно те-
ло на Сојузот може од сојузните органи на упра-
вата, од сојузните организации и од соодветните 
стручни служби на Советот да бара за одделни 
прашања од својот делокруг да дадат мислење и 
предлози. 
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Член 16 
Член на Советот го известува Советот за извр-

шувањето на задачите што ќе му ги довери Сове-
тот. 

Член 17 
Советот може да определи член на Советот да 

го претставува во определени односи со странство 
или во земјата. 

АКО Советот определи член на Советот да го 
претставува во определени односи со странство, 
Советот за тоа му дава овластување односно му ја 
утврдува платформата. 

АКО определи член на Советот да го претставу-
ва во определени односи во земјата, Советот му 
дава овластување и, ако е потребно, му утврдува 
насоки за работа. 

Член 18 
Претседателот, потпретседателите и членовите 

на Советот имаат кабинети за вршење на стручни и 
други работи во рамките на своите права и дол-
жности. 

Член 19 
Член на Советот ужива имунитет според про-

писите за имунитетот на делегатот во Собранието на 
СФРЈ, и тоа од денот кога е избран за член на Со-
ветот до денот на разрешувањето од должноста 
член на Советот. 

За прашањата во врска со имунитетот на член 
на Советот одлучува Советот на седница. 

Член 20 
За барањето од надлежниот орган Советот да 

одобри да се притвори член на Советот односно да 
се поведе против член на Советот кривична пос-
тапка, како и за извештајот на државниот орган за 
притворањето на член на Советот односно за пове-
дувањето на кривична постапка против член на 
Советот кој не се повикал на имунитет, Советот 
решава на првата наредна седница по приемот на 
барањето односно на извештајот, 

По повод на барањето Советот да одобри да се 
притвори член на Советот односно против член на 
Советот односно против член на Советот да се одо-
бри поведување на кривична постапка, Советот од-
лучува дали ќе даде одобрение, а по повод на из-
вештајот за притворањето на член на Советот од-
носно за поведувањето на кривична постапка про-
тив член на Советот кој не се повикал на имуни-
тет, Советот одлучува дали постапката ќе продол-
жи односно дали решението за определување на 
притвор ќе остане во сила. 

Член 21 
На членовите на Советот им се издава легити-

мација. 
Легитимацијата содржи податоци за идентите-

тот на членот на Советот и констатација за имуни-
тетните и други права на членот на Советот. 

Легитимацијата важи за времетраењето на 
мандатот на членот на Советот. 

На замениците на сојузни секретари односно на 
замениците на претседатели на сојузни комитети 
им се издава легитимација. 

Легитимациите од ст. 1 и 4 на овој член ги 
потпишува претседателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за 
издавањето на легитимациите од ст. 1 и 4 на овој 
член и за водењето на евиденција за тие легитима-
ции. 

4. Генерален секретар на Советот 
Член 22 

Генералниот секретар на Советот се грижи, 
според упатствата на Претседателот на Советот и во 
согласност со деловникот на Советот, за подготвува-
њето на седниците на Советот и за доставувањето на 
материјалите потребни за работата на Советот, на 

Координационата комисија на Советот, на другите 
работни тела и на меѓурепубличките комитети; му 
помага на претседателот на Советот во вршењето на 
неговите права и должности во врска со организира-
њето и подготвувањето на седниците на Советот и 
извршувањето на заклучоците на Советот; им 
обезбедува на работните тела помош и соработка 
на стручните, техничките и други служби на Со-
ветот; се грижи за подготвувањето и извршување-
то на програмите и плановите за работа на Советот; 
му одговара на Советот за законитата и ефикасна 
работа на стручната служба што непосредно ја ра-
ководи и врши други работи во врска со работата 
на Советот што ќе му ги довери Советот и претсе-
дателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за 
доставувањето на заклучоците на Советот до сојуз-
ните органи на управата, до сојузните организации 
и до други органи и организации; се грижи за из-
вршувањето на заклучоците на Советот и ги извр-
шува заклучоците на Советот од својот делокруг 
или за кои ќе го задолжи Советот. 

Генералниот секретар на Советот го застапува 
Советот пред другите органи и организации по 
прашањата за кои е овластен од Советот. 

Генералниот секретар на Советот е наредбодавец 
за извршување на претсметката на Советот. 

Член 23 
Генералниот секретар на Советот го известува 

Советот за извршувањето на обврските на Советот 
спрема Собранието на СФРЈ пред секоја седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ, како и за сора-
ботката на стручните служби на Советот и на стру-
чните служби на Собранието на СФРЈ, и предлага 
преземање мерки за извршување на обврските и за 
остварување на соработка (извршување на обврски-
те на Советот од програмите за работа на соборите 
на Собранието на СФРЈ, извршување на заклучо-
ците на соборите на Собранието на СФРЈ, одговори 
на прашања на делегациите односно делегатите, 
присуствување на претставници и повереници на 
Советот на седници на соборите на Собранието на 
СФРЈ и слично). 

Член 24 
Генералниот секретар на Советот присуствува 

на седниците на Советот и на седниците на Коор-
динационата комисија на Советот и има право да 
учествува во разгледувањето на прашањата што се 
однесуваат на организацијата и на начинот на ра-
ботата на Советот и на стручните и други служби 
на Советот. 

Генералниот секретар на Советот обезбедува 
водење на записници, на стенографски белешки и 
магнетофонско снимање на седниците на Советот и 
на Координационата комисија на Советот. 

Генералниот секретар на Советот, по потреба, 
обезбедува водење на стенографски белешки и ма-
гнетофонско снимање на седници на работните тела 
на Советот. 

Член 25 
Генералниот секретар на Советот се грижи за 

чувањето на државниот печат на СФРЈ и е одго-
ворен за неговата употреба. 

Државниот печат се става врз актите определе-
ни во Законот за државниот печат на СФРЈ и за 
печатите на сојузните органи. 

За ставањето на државниот печат врз актите 
се составува записник. Записникот го потпишува 
генералниот секретар на Советот и лицето овласте-
но од органот што го донесува актот врз кој се ста-
ва државен печат. 

Член 26 
На функционерите и на раководните работници 

што ги назначува Советот им се издава службена 
легитимација. 

Легитимацијата од став 1 на овој член ја пот-
пишува генералниот секретар на Советот. 
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Генералниот секретар на Советот се грижи за 
издавањето на легитимациите од став 1 на овој 
член и за водењето на евиденција за тие легити-
мации. 

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 
1. Заеднички одредби 

Член 27 
За разгледување на одделни прашања од над-

лежност на Советот, за давање мислења и предлози 
по тие прашања и за извршување на определени 
задачи и работи од надлежност на Советот, се фор-
мираат работни тела на Советот. 

Работните тела на Советот разгледуваат пра-
шања од надлежност на Советот во рамките на де-
локругот утврден со овој деловник. 

Работните тела на Советот разгледуваат и од-
делни прашања во врска со усогласувањето на ра-
ботата во одделни области од надлежност на Сове-
тот, со обезбедување на соработка и усогласување 
на ставовите на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, даваат иницијативи за 
разгледување и донесување на определени акти и 
за преземање на определени мерки по прашањата 
од својот делокруг. 

Работното тело на Советот може да разгледува 
и прашања од делокругот на друго работно тело 
на Советот ако тоа прашање се однесува и на него-
виот делокруг или ако е тоа од интерес за извршу-
вањето на неговите задачи. 

Член 28 
Работните тела на Советот разгледуваат, во 

рамките на својот делокруг утврден со овој делов-
ник, и прашања од областа на народната одбрана и 
општествената самозаштита. 

Член 29 
Работните тела на Советот, во вршењето на ра-

ботите од својот делокруг, меѓусебно соработуваат 
и остваруваат соработка со соодветните работни те-
ла на извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и на извршните совети на собранијата на 
автономните покраини. 

Работните тела на Советот остваруваат сора-
ботка, според потреба, со соодветните тела на оп-
'штествено-политичките организации во федераци-
јата, на Стопанската комора на Југославија и со 
самоуправните организации и заедници во федера-
цијата, особено во врска со позначајни прашања. 

Член 30 
Работните тела на Советот се должни меѓусебно 

да ја усогласуваат својата работа по прашањата што 
се однесуваат на нивниот делокруг и кои се од инте-
рес за извршувањето на нивните задачи, а при 
планирањето на својата работа да ги утврдуваат 
прашањата од интерес за две или повеќе работни 
тела и по тие прашања да планираат одржување 
на заеднички седници. 

Член 31 
Претседателите на работните тела на Советот 

меѓусебно соработуваат во подготвувањето и пла-
нирањето на работата на работните тела на кои 
претседаваат, како и по сите други прашања од 
значење за работата на тие работни тела. 

Претседателите на работните тела на Советот 
договорно ги решаваат спорните прашања настана-
ти во работата на работните тела на Советот со 
одржување на заеднички состаноци, а по потреба 
— со консултација со претседателот на Советот или 
во рамките на Координационата комисија на Со-
ветот. 

Член 32 
Член на Советот има право да учествува во ра-

ботата на работното тело на Советот чијшто не е 
член и да изнесува свое мислење и предлози за 
прашањата што се разгледуваат во односното ра-
ботно тело. 

Член 33 
Работните тела на Советот можат да донесу-

ваат заклучоци по прашањата во врска со доработ-
ката или надополнувањето на материјалите за сед-
ница на Советот. 

Работното тело на Советот утврдува, кога е тоа 
со овој деловник определено, предлози за донесу-
вање на определени поединечни акти од надлеж-
ност на Советот. 

Член 34 
Ако сојузниот орган на управата односно сојуз-

ната организација во постапката за подготовка на 
определен материјал побара од работното тело на 
Советот да заземе став за определено начелно пра-
шање, работното тело на Советот е должно, во 
рамките на својот делокруг, да го разгледа тоа 
прашање и за својот став односно мислење да го 
извести подносителот на барањето. 

Член 35 
Работните тела на Советот посебно водат смет-

ка дали материјалот е изготвен во согласност со 
одредбите од овој правилник, а 4 ако се работи за 
'прашања за кои одлучува Собранието на СФРЈ — 
со деловникот на Собранието на СФРЈ и со делов-
ниците на соборите на СФРЈ, односно дали ги со-
држи сите елементи потребни за разгледување и 
одлучување. 

Ако работното тело на Советот установи дека 
се работи за прашања кои не спаѓаат во надлеж-
ност на Советот, тие прашања нема да ги земе во 
разгледување и за тоа ќе го предупреди подноси-
телот на материјалот. 

АКО подносителот на материјалот, и покрај 
предупредувањето од став 2 на овој член, бара ма-
теријалот да се разгледува на седница на Советот, 
работното тело на Советот ќе го извести за тоа Со-
ветот и ќе предложи тие прашања да не се разгле-
дуваат на седница на Советот од причина што не 
спаѓаат во негова надлежност. 

Член 36 
АКО при разгледувањето на материјалот на 

седница на работното тело на Советот претставни-
кот на сојузен орган на управата односно на сојуз-
на организација изјави дека ги прифаќа предлози-
те на работното тело за измена или дополнение на 
материјалот, или предлозите на заклучоци што му 
се поднесуваат на Советот заради усвојување, со-
јузниот орган на управата односно сојузната орга-
низација е должна да постапи според предлозите 
на работното тело во рокот што ќе го определи ра-
ботното тело. 

АКО претставник на сојузен орган на управата 
односно на сојузна организација на седница на ра-
ботното тело на Советот изјави дека не ги прифа-
ќа предлозите на работното тело за измена или до-
полнение на материјалот, таквата изјава се внесу-
ва во извештајот за разгледувањето на материја-
лот што работното тело му го поднесува на Советот. 
Во извештајот се внесуваат и причините поради 
кои претставникот на сојузен орган на управата 
односно на сојузна организација не го прифаќа 
предлогот на работното тело на Советот. 

Член 37 
АКО ВО работното тело на Советот постојат раз-

лични мислења за начелните или други битни пра-
шања, во извештајот за разгледувањето на мате-
ријалот се внесуваат и такви мислења на одделни 
членови на работното тело на Советот, ако тие го 
побараат тоа. 

2. Постојани работни тела на Советот 
а) К о о р д и н а ц и о н а к о м и с и ј а 

Член 38 
Координационата комисија, во извршувањето на 

задачите утврдени со закон, ги врши работите што 
се однесуваат на остварувањето на тековната коор-
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динација на работата на постојните и други работ-
ни тела на Советот и на тековната координација 
на работата на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации. 

Координационата комисија ја координира и на-
сочува работата во постапката за изработка и до-
несување на програмата за работа на Советот и за 
нејзино усогласување со програмите за работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ и на Претседател-
ството на СФРЈ; ги утврдува предлозите на програ-
ми и планови за работа на Советот и го следи нив-
ното остварување; ја координира и насочува рабо-
тата во врска со подготовките на седниците на Со-
ветот и му помага на претседателот на Советот во 
подготвувањето и утврдувањето на предлогот на 
дневен ред на Советот. 

Координационата комисија разгледува праша-
ња во врска со остварувањето на со Уставот на 
СФРЈ утврдените односи и соработка на Советот со 
другите органи и организации во федерацијата, со 
општествено-поЛитичките организации, со самоуп-
равните и други организации и заедници и здруже-
нија во федерацијата, а особено: ја координира и 
насочува работата во Советот заради обезбедување 
соработка на Советот со Собранието на СФРЈ, ин-
формирање на Собранието на СФРЈ за сите фази на 
подготвувањето на прописи и општи акти и спрове-
дување на политиката и извршување на прописите 
и општите акти на Собранието на СФРЈ; се грижи 
за остварувањето на соработка на Советот со Прет-
седателството на СФРЈ по прашањата од надлеж-
ност на Советот и дава иницијатива за одржување 
заеднички седници на Претседателството на СФРЈ 
и на Советот; ги подготвува седниците на Советот 
што се свикуваат по барање на Претседателството 
на СФРЈ, како и заедничките седници на Советот 
и на Претседателството на СФРЈ за прашањата од 
општо општествено и политичко значење, а посеб-
но од областа на народната одбрана и државната 
безбедност, на општественото уредување и меѓуна-
родните односи; обезбедува координација на рабо-
тата и соработка на сојузните органи на управата и 
сојузните организации во врска со спроведувањето 
на ставовите и извршувањето на одлуките на 
Претседателството на СФРЈ за прашањата од над-
лежност на Советот; се грижи за остварувањето на 
постојана соработка со органите на огаптествено-по-
литичките заедници во федерацијата, како и на 
политичка консултација на Советот со овие органи 
за позначајните прашања од надлежност на Сове-
тот и на сојузните органи на управата и сојузните 
организации; се грижи за остварувањето на коор-
динација во работата и за соработката по праша-
њата од надлежност на Советот и на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации со други 
самоуправни организации и заедници и здруженија 
во федерацијата и обезбедува соработка и учество 
на Советот во работата на сојузните општествени 
совети; разгледува прашања во врска со остварува-
њето на програмата за соработка со научните и 
стручните институции. 

Координационата комисија ги врши работите 
што се однесуваат на организирањето и обезбеду-
вањето на соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и со извршните совети на 
собранијата на автономните покраини и, во рамки-
те на тоа, ја иницира и програмира соработката на 
Советот со извршните совети на собранијата на 
републиките и со извршните совети на собранијата 
на автономните покраини и се грижи за остварува-
њето на таа соработка, го насочува остварувањето 
на таа соработка и разгледува прашања во врска 
со одржувањето на седници на Советот и седници 
на Координационата комисија со учество на прет-
седателите на извршните совети на собранијата на 
републиките и на извршните совети на собранијата 
на автономните покраини; ја следи работата на ме-
ѓурепубличките комитети во постапката за усогла-

сување на ставовите со надлежните републички и 
покраински органи; дава иницијативи и обез-
бедува пошироки општествени консултации заради 
забрзување на процесот на усогласување на ставо-
вите и изнаоѓањето на решенија за неусогласените 
прашања во врска со актите од надлежност на Со-
ветот што ги донесува тој врз основа на согласност 
на надлежните републички и покраински органи. 

Координационата комисија разгледува прашања 
во врска со остварувањето на соработка на Советот 
со извршните совети на собранијата на републики-
те и со извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини при предлагањето закони и дру-
ги прописи и општи акти на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ што се 
донесуваат врз основа на согласност на надлежните 
републички и покраински органи. 

Координационата комисија ги утврдува и пред-
лозите на поединечни акти од надлежност на Со-
ветот кога тоа Советот ќе го определи. 

Член 39 
Седниците на Координационата комисија ги 

свикува претседателот на Координационата коми-
сија по своја иницијатива, врз основа на заклучок 
на Советот или по предлог од членови на Коорди-
национата комисија. 

Секој член на Советот може да даде иниција-
тива за свикување на седници на Координационата 
комисија. 

Член 40 
Координационата комисија ја сочинуваат прет-

седателот на Советот и потпретседателите на Сове-
тот, како и членови на Советот што Советот ќе ги 
определи од редот на своите членови избрани со-
гласно со начелото за рамноправна застапеност на 
републиките и за соодветна застапеност на авто-
номните покраини. 

Претседател на Координационата комисија е 
претседателот на Сојузниот извршен совет. 

Сојузните секретари, претседателите на сојузни 
комитети и функционерите што раководат со други 
сојузни органи на управата и со сојузни организа-
ции учествуваат во работата на Координационата 
комисија кога на дневниот ред на седницата на 
Комисијата се прашања од делокругот на сојузните 
органи на управата или на сојузните организации 
што тие ги раководат. 

Кога Координационата комисија разгледува оп-
ределени прашања во врска со остварувањето и 
унапредувањето на соработката со извршните сове-
ти на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
на седницата на Комисијата се повикуваат и прет-
седателите на извршните совети на собранијата на 
републиките и претседателите на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини. 

Во работата на Координационата комисија мо-
жат да учествуваат и претставници на други сојуз-
ни органи, претставници на општествено-политич-
ките организации и на други самоуправни органи-
зации и заедници и здруженија во федерацијата. 

б) К о м и с и и на С о в е т о т 

Член 41 
Комисии на Советот се: 
1) Комисија за нуклеарна енергија; 
2) Комисија за прашања на општественото уре-

дување; 
3) 'Комисија за општествено планирање и раз-

вој; 
4) Комисија за тековна економска и социјална 

политика; 
5) Комисија за економски односи со странство; 
6) Комисија за општествено-политички и орга-

низациони прашања; 
7) Комисија за надворешни работи; 
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В) Комисија за одбранбени подготовки и оп-
штествена самозаштита; 

9) Комисија за координација на соработката 
меѓу Југославија и Советот за заемна економска 
помош (SEV); 

10) Комисија за координација на економската 
соработка меѓу Југославија и Европската заедница 
(EZ) и Европското здружение на слободната трго-
вија (EFTА); 

11) Комисија за соработка меѓу Југославија и 
Организацијата за економска соработка и развој 
(OECD); 

12) Комисија за соработка со земјите во развој.; 
13) Комисија за мирољубиво користење на кос-

мосот; 
14) Комисија за кадровски прашања; 
15) Комисија за буџетски прашања; 
16) Комисија за прашања на производството и 

прометот на вооружување и воена опрема; 
17) Комисија за односи со верските заедници. 

Член 42 
Комисијата за нуклеарна енергија разгледува 

прашања што се однесуваат: на потребите и мож-
ностите на земјата во областа на применувањето и 
развојот на нуклеарната енергија и технологија, 
како и на проблемите на заштитата од јонизи-
рачки зрачења; на програмите и плановите 
за развој на нуклеарната енергија и технологија 
во републиките и автономните покраини во поглед 
на нивната усогласеност со развојот на енергет-
ските потенцијали на земјата во целина и со дого-
ворените основи за долгорочна политика на разво-
јот на нуклеарната енергетика; на состојбата на ну-
клеарните суровини и на нуклеарното гориво и на 
плановите за истражување на нуклеарните сурови-
ни и за други нуклеарни истражувања, како и на 
други начини на обезбедување нуклеарни суровини 
и гориво; на условите и модалитетите за трансфер 
на нуклеарната технологија од странство заради 
оспособување на домашното производство и наука 
за самостоен технолошки развој на земјата; на 
производствените истражувачки програми и проек-
ти, на состојбата на кадрите за работа во областа 
на нуклеарната енергија и на програмите за нивно 
образование, како и на усогласувањето на тие прог-
рами и проекти со договорените долгорочни програ-
ми за развој на нуклеарната енергија и технологија 
во земјата; на сојузните закони и други прописи од 
областа на нуклеарната енергија; на договорите за 
развој и користење на нуклеарната енергија; на 
здужувањето на трудот и средствата за изградба и 
користење на нуклеарните капацитети; на регули-
рањето на односите меѓу производителите и корис-
ниците на нуклеарна енергија, и на други прашања 
во врска со користењето и развојот на нуклеарната 
енергија. 

Комисијата за нуклеарна енергија разгледува и 
прашања во врска со остварувањето на соработката 
на Југославија со другите држави и со меѓународ-
ните организации во областа на нуклеарната енер-
гија и технологија, како и на обврските што про-
излегуваат од меѓународните договори. 

Комисијата за нуклеарна енергија го опреде-
лува составот на делегациите за водење на прего-
вори со странските држави и со меѓународните ор-
ганизации и за склучување на договори со тие др-
жави и меѓународни организации по прашањата за 
кои Советот има заземено став. Комисија го раз-
гледува и одобрува одржувањето во Југославија на 
меѓународни конференции, симпозиуми и други 
стручни состаноци на експертно ниво, го одобрува 
учеството на претставниците на државните органи 
на такви состаноци и ги утврдува ставовите што 
тие претставници ќе ги застапуваат на тие сос-
таноци. 

Комисијата дава у п а т с т в а за водење на инфор-
мативно-стручните разговори на југословенските 

експертни групи со странските партнери за меѓу-
себната соработка и го определува составот на та-
квите југословенски делегации. 

Претседател на Комисијата за нуклеарна енер-
гија е претседателот на Сојузниот извршен совет. 

Претседателот на Комисијата имЗ заменик, што 
го именува Советот од редот на потпретседателите 
на Советот. 

Составот на Кохмисијата го утврдува Советот. 
Во рамките на Комисијата се формира Потко-

мисија за тековни прашања. 
Поткомисијата за тековни прашања ги разгле-

дува материјалите упатени до Комисијата за нукле-
арна енергија и за нив му дава мислења и предло-
зи на Советот, ако до седницата на Советот за тие 
материјали не се изјасни Комисијата. 

Со деловникот на Комисијата за нуклеарна 
енергија поблиску се утврдуваат работите што ќе 
ги врши Поткомисијата за тековни прашања, како 
и начинот на работата на Поткомисијата. 

Член 43 
Комисијата за прашања на општественото уре-

дување разгледува прашања што се однесуваат на: 
остварувањето и на натамошниот развој на со Ус-
тавот на СФРЈ утврдено општествено-економско 
уредување и на единствените основи на општестве-
но-политичкиот систем; остварувањето на уставната 
позиција на здружениот труд; натамошниот развој 
на правниот систем; остварувањето на основите на 
системот на општественото информирање; изград-
бата на системот на државната управа, а посебно 
на сојузната управа; остварувањето на уставните 
начела за правосудниот систем; развојот и изград-
бата на самоуправувањето во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации, 

Член 44 
Комисијата за општествено планирање и развој 

разгледува прашања што се однесуваат на: оства-
рувањето на системот на општественото планира-
ње; подготвувањето и остварувањето на долгороч-
ните концепции и програми на развојот, на догово-
рите за основите на плановите, на долгорочните и 
среднорочните планови, како и други прашања во 
врска со планирањето и остварувањето на општес-
твено-економскиот развој; годишните резолуции и 
одлуките за остварувањето на општествениот план 
на Југославија; вкупниот обем на расходите на фе-
дерацијата; политиката на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоно-
мни покраини; финансирањето на федерацијата; 
следењето на остварувањето на општествениот план 
за развој во тековната година, на материјалните, 
енергетските и други биланси на Југославија. 

Член 45 
Комисијата за тековна економска и социјална 

политика разгледува прашања што се однесуваат 
на: подготвувањето на прописите и мерките во об-
ласта на стопанството во целина, а особено во обла-
ста на пазарот и цените, извозот и увозот, кредит-
но-монетарната политика, заедничката девизна по-
литика и политика на курсот на динарот, банкар-
ството, цанирската и вонцаринската заштита, даноч-
ната политика и буџетот на федерацијата; спрове-
дувањето на резолуциите за политиката на оствару-
вањето на општествениот план на Југославија во 
тековната година; следењето на остварувањето на 
прописите од областа на општествените дејности о Д 
гледна точка на нивната материјална положба. 

Член 46 
Кг мисијата за економски односи со странство 

разгледува прашања што се однесуваат на: вкупно-
ста на економските односи со странство и на еко-
номските односи со одделни земји; движењето на 
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надворешнотрговската размена; следењето на ос-
тварувањето на надворешнотрговскиот и девиз-
ниот систем; политиката на курсот на динарот 
и на кредитните односи со странство; изградбата 
на новиот меѓународен економски поредок; сле-
дењето на остварувањето на општествениот план 
во тековната година; подготвувањето и спроведу-
вањето на прописите и мерките во областа на еко-
номските односи со странство, како и на оствару-
вањето на меѓународната научна, просветно-култу-
рна и техничка соработка со другите држави и со 
меѓународните организации од гледиштето на својот 
делокруг. 

Комсијата остварува соработка со комисиите 
од чл. 50 до 53 на овој деловник по прашањата што 
спогодбено ќе ги утврдат претседателите на тие 
комисии. 

Комисијата разгледува и прашања што се од-
несуваат на работата на југословенскиот дел на 
мешовитите комитети, одбори и комисии за стопан-
ска и научно-техничка соработка на Југославија 
со одделни земји. 

Член 47 
Комисијата за општествено-политички и орга-

низациони прашања разгледува прашања што се 
однесуваат на: организацијата и начинот на ра-
ботата на Советот и на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации; состојбата и 
движењето' на кадрите во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации и политика-
та на личните доходи во тие органи и организации; 
остварувањето на самоуправнита и дохбдовните 
односи во сојузните органи на управата и во соју-
зните организации; општествено-политичките и 
организационите прашања од областа на опште-
ствените дејности; остварувањето на јавноста на 
работата во Советот и во сојузните органи на упра-
вата и во сојузните организации; средствата во оп-
штествена сопственост што ги користат органите 
на федерацијата, како и други прашања од областа 
на внатрешната политика од надлежност на Со-
ветот. 

Комисијата остварува соработка со комисиите 
од чл, 55 и 58 на овој деловник по прашањата што 
спогодбено ќе ги утврдат претседателите на тие 
комисии. 

Комисијата за општествно-политички и орга-
низациони прашања ги утврдува следните предлози 
на поединечни акти од надлежност на Советот; 

1) за давање согласност на општите акти за 
внатрешната организација и за работата на соју-
зните органи на управата и сојузните организации 
и на општите акти за систематизација на задачите 
и работите во тие органи и организации, како и на 
општите акти за внатрешната организација и за 
работата и на општите акти за систематизација 
на задачите и работите во стручните, техничките 
и другите служби на Советот; 

2) за располагање со средствата во општестве-
на сопственост што ги користат органите на фе-
дерацијата; 

3) по повод приговорите на сојузните органи 
на управата и сојузните организации во поглед на 
користењето на просториите за работа, на опремата 
и на инвентарот на тие органи и организации. 

Комисијата за општествено-политички и орга-
низациони прашања ги утврдува и предлозите на 
решенијата во управна постапка од надлежност 
на Советот. 

Член 48 
Комисијата за надворешни работи ги разгледува 

прашањата од областа на политичките односи на 
Југославија со други држави и меѓународни орга-
низации и од областа на меѓународната научна, про-
светно-културна и техничка соработка со други др-

жави и меѓународни организации; програмите за ме-
ѓународна соработка и извештаите за остварување-
то на таа соработка; платформите за водење прегово-
ри и за склучување меѓународни договори; праша-
њата во врска со планирањето и усогласувањето 
на меѓународните активности на Советот и на со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции; прашањата во врска со информативно-пропа-
гандната дејност на Југославија спрема странство; 
прашањата на кадровската политика во областа 
на надворешната политика. 

Комисијата за надворешни работи дава мисле-
ње за давањето материјална и друга помош на не-
врзаните земји, на земјите во развој и на ослобо-
дителните движења од гледиштето на политичките 
односи со тие земји и движења. 

Претседател на Комисијата за надворешни ра-
боти е сојузниот секретар за надворешни работи. 

Претседателот на Комисијата има заменик што 
го именува Советот од редот на членовите на Со-
ветот. 

Член 49 
Комисијата за одбранбени подготовк,и и оп-

штествена самозаштита разгледува прашања кои 
се однесуваат на одбранбените подготовки и на 
остварувањето на општествената самозаштита од 
надлежност на Советот, а особено спроведувањето 
на основите на плановите и на подготвителните 
мерки за одбрана на земјата и на основите на под-
готовката на стопанството и на општествените деј-
ности за функционирање во војна; спроведување 
на одбранбени подготовки и мерки на општествена-
та самозаштита на Советот, на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, како и други пра-
шања од областа на одбранбените подготовки и на 
општествената самозаштита од делокругот на Со-
ветот. 

Член 50 
Комисијата за координација на соработката 

меѓу Југославија и Советот за заемна економска 
помош (SEV) разгледува прашања што се однесу-
ваат на: економската и научно-техничката сора-
ботка помеѓу Југославија и SEV и друга соработка 
со SEV; давање предлози на Советот за спроведу-
вање на единствена политика во областа на еко-
номската и научно-техничката соработка помеѓу 

Југославија и SEV и билатералната соработка што 
произлегува од склучените мултилатерални спо-

годби и договори потпишани со SEV; давање пре-
длози на Советот за составот на делегацијата на 
Југославија на заседанијата на Извршниот комитет 
и на Советот на SEV. Комисијата, врз основа на 
усвоените ставови на Советот, го разгледува уче-
ството во работата на другите органи на SEV, го 
определува составот на делегацијата од редот на 
членовите на постојаните делегации на СФРЈ за 
соработка со органите на SEV, на државните ор-
гани и на самоуправните организации, а по потре-
ба определува и експерти од тие органи и органи-
зации и дава согласност за учество и упатства за 
работа. 

Член 51 
Комисијата за координација на економската 

соработка меѓу Југославија и Европската заедни-
ца (EZ) и Европското здружение на слободната 
трговија (EFTА) разгледува прашања кои се од-
несуваат на: економската соработка помеѓу Југо-
славија и EZ и EFTА и дава предлози до Советот 
за спроведување на единствена политика во обла-
ста на економската соработка на нашата земја и 
на тие организации; даваше предлози на Советот 
за составот на југословенската делегација на засе-
данието на Мешовитата комисија на СФРЈ — EZ 
и на Мешовитиот комитет на СФРЈ — EFTA на 
министерско ниво. Кога се во прашање заседанија-
та на заедничките поткомисии, поткомитети работ-
ни групи и други работни тела формирани во рам-



Страна 1000 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, в јули 1970 

ките на мешовитите комитети и комисии, Комиси-
јата го определува, врз основа на ставовите на Со-
ветот, составот на делегацијата од редот на пос-
тојните членови на Комисијата, на државните ор-
гани и на самоуправните организации, а по потреба 
определува и експерти од тие органи и организации 
и им дава упатства за работа. 

Член 52 
Комисијата за соработка меѓу Југославија и 

Организацијата за економска соработка и развој 
(OECD) разгледува прашања од областа на сора-
ботката помеѓу Југославија и OECD, дава предлози 
на Советот за унапредување на соработката и обе-
збедува спроведување на единствена политика 
спрема OECD; ги обезбедува активностите на но-
сителите на соработката во СФРЈ со OECD и пред-
лага на Советот програма на активностите на 
СФРЈ со OECD; дава предлози на Советот за сос-
тавот на делегацијата на Југославија на заседание-
то на Советот на OECD и на Комитетот на OECD 
на министерско ниво; го определува за заседанија 
на другите органи и тела на OECD, врз основа на 
ставовите на Советот, составот на делегацијата 
од редот на постојаните членови на Комисијата, на 
државните органи и на самоуправните организа-
ции, а по потреба и експерти на тие органи и орга-
низации, и им дава упатство за работа. 

Член 53 
Комисијата за соработка со земјата во развој 

разгледува прашања што се однесуваат на: еко-
номската соработка на Југославија со земјите во 
развој: соработката со соодветни организации на 
земјите во развој што се занимаваат со прашањата 
на економскиот развој на земјите во развој; пра-
шањата во врска со користењето на средствата на 
Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со 
земјите во развој; следење на остварувањето на еко-
номските одлуки усвоени на собирите на неврза-
ните земји и на земјите во развој; дава предлози 
на Советот за составот на делегацијата за заседа-
ние на меѓународните организации што се занима-
ваат со прашањата на економскиот развој на зем-
јите во развој. Кога се во прашање други органи 
и тела во рамките на тие организации, Комисијата 
го определува, врз основа на ставовите на Советот, 
составот на делегацијата од редот на постојаните 
членови на Комисијата, на државните органи и на 
самоуправните организации, а по потреба, и екс-
перти од тие органи и организации и им дава упа-
тства за работа 

Член 54 
Комисијата за мирољубиво користење на кос-

мосот разгледува прашања што се однесуваат на: 
потребите и можностите на земјата во областа на 
мирољубиво^ користење на космосот; политички-
те, правните, техничките, економските и одбран-
бено-безбедноените прашања во оваа област; про-
грамите и плановите за развој и координирањето 
на интересите на републиките и автономните по-
краини во врска со можностите за мирољубиво 
користење на космосот; состојбата и актуелноста 
на научноистражувачките проекти и нивното усо-
гласување со развојот на технологијата во оваа 
област; здружувањето на трудот и средствата во 
проектите од сите видови што се однесуваат на 
космичките истражувања и на користењето на 
сателитите за мирољубиви цели. 

Ком,исијата за мирољубиво користење на кос-
мосот разгледува и прашања во врска со оства-
рувањето на соработката на Југославија со други 
држави и меѓународни организации во областа на 
мирољубивото користење на космосот. 

Член 55 
Комисијата за кадровски прашања разгледува 

прашања што се однесуваат на спроведувањето на 
кадровската политика од надлежност; на Советот и 

му предлага на Советот начелни ставови и насоки 
за спроведувањето на кадровската политика во 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, во стручните и во други служби на Советот. 

Комисијата за кадровски прашања му дава 
на Советот мислења: за предлозите за назначување" N  
и разрешување на функционери и на раководни 
работници во Советот, во сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации; во стручните и 
во други служби на Саветот од надлежност на 
Советот; за предлозите за давање согласност на 
Советот за именување на старешини на сојузните 
организации, на заедници во федерацијата и на 
директори на заеднички стопански претставништва 
во странство; за предлозите за назначување и раз-
решување на други функционери и на раководни 
работници за кои тоа е определено со закон; за 
именување планови на југословенскиот дел на ме-
шовитите комитети, одбори и комисии за соработка 
со други земји и со меѓународни организации. 

Комисијата за кадровски прашања му пред-
лага на Советот: именување на претседатели и на 
членови на стручните совети, на претседатели и на 
членови на други колегијални тела; определување 
постојани претставници на Советот во работните 
тела и во соборите на Собранието на СФРЈ, како 
и во општествено-политички организации во фе -
дерацијата; заземање ставови во врска со иму-
нитетните права на членовите на Советот. 

Комисијата за кадровски прашања разгледува 
и иницијативи за одликувања на функционери, 
на раководни работници и на работници во сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации, 
во стручните и во други служби на Советот од над-
лежност на Советот, како и иницијативи за одлику-
вања на раководители на установи што вршат 
работи од интерес за остварувањето на функциите 
на федерацијата и на другите органи и организации 
за кои е предвидено со закон да Ги назначува и 
разрешува Советот, односно да дава согласност за 
нивното назначување односно разрешување, и за 
тоа му дава мислења и предлози на Советот. 

Член 56 
Комисијата за буџетски прашања разгледува 

прашања од областа на подготвувањето и извршу-
вањето на буџетот на федерацијата, на завршната 
сметка за извршувањето на буџетот на федераци-
јата и на користењето на тековната буџетска резер-
ва и на постојаната буџетска резерва на федераци-
јата. 

Комисијата за буџетски прашања му дава на 
Советот мислење за обезбедувањето на средства за 
извршување на одлуки и други акти предложени 
до Советот. 

Комисијата за буџетски прашања ги утврдува 
предлозите за користење на средствата на теков-
ната буџетска резерва и на резервата на девизи 
за потребите на федерацијата во согласност со 
утврдените ставови на Советот и до износот утвр-
ден со заклучок на Советот. За вкупната состојба 
на тие средства Комисијата поднесува до Советот 
извештај секои три месеци. 

Член 57 
Комисијата за прашања на производството и 

прометот на вооружување и воена опрема раз-
гледува прашања од областа на развојот и на 
планирањето на производството на индустријата 
на вооружување и воена опрема во мир; праша-
ња на планирањето и на оспособеноста на ос-
новните и на дополнителните капацитети наменети 
за производство на вооружување и воена опрема 
во војна; системски прашања и мерки и праша-
ња на тековната економска политика од об-
ласта на производството и прометот на вооружу-
вање и воена опрема, како и прашања на економ-
ската и научно-техничката соработка со други зе-
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мји во областа на вооружувањето и воената опре-
ма. 

Член 58 
Комисијата за односи со верските заедници 

разгледува прашања што се однесуваат на: оства-
рувањето на политиката од областа на односите 
помеѓу државата и верските заедници; усогласува-
њето и договарањето на мерки и прописи на ре-
публиката и автономните покраини со кои се обе-
збедуваат основите и единството на политиката во 
односите помеѓу државата и верските заедници; 
остварувањето на меѓународна соработка со соо-
дветни органи на други држави во оваа област; 
претставувањето на Југославија во односите со 
меѓународните верски организации, со органите и 
со сојузите и врши други работи што се од значе-
ње за унапредувањето на развојот на односите по-
меѓу државата и верските заедници. 

Член 59 
Предлог на поединечен акт од надлежноста 

на Советот, што го утврдува комисијата овластена 
со овој деловник, ќе се смета дека е утврден, ако 
за него се изјаснат мнозинството членови на Советот 
што се членови на односната комисија. 

Член 60 
Работните тела на Советот од чл. 42 до 47 на 

овој деловник разгледуваат, во рамките на својот 
делокруг, и прашања од значења за координација-
та и насочувањето на работата на сојузните органи 
на управата и сојузните организации. 

Член 61 
Комисиите од чл. 50 до 53 на овој деловник 

го известуваат Советот за составот на делегациите 
и за определувањето на експертите во тие делега-
ции кои, во согласност со својот делокруг, ги опре-
делиле за работа во органите или во телата на 
односни меѓународни организации. 

Член 62 
Претседателите и членовите на комисиите од 

член 41 на овој деловник ги именува Сојузниот 
извршен совет. 

Претседателите на комисиите од член 41 точ. 
2 до 6 на овој деловник ги именува Советот од ре-
дот на потпретседателите на Советот, а членовите 
на тие комисии од редот на членовите на Советот, 
на функционерите што раководат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации, како 
и на други функционери и раководни работници 
што ќе ги определи Советот. 

Претседателите на комисиите од член 41 точ. 8 
до 17 на овој деловник ги именува Советот од редот 
на членовите на Советот а членовите на тие коми-
сии - од редот на членовите на Советот, на ф у н к -
ционерите и на раководните работници во сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации, 
во чи ј делокруг спаѓаат прашањата за кои се ф о р -
мирани комисиите, како и на функционерите и на 
раководните работници во Советот, односно на 
раководните работници во стручните и други служби 
на Советот. 

Член 63 
За членовите на комисиите од член 41 точ. 1, 9 

до 13 и 17 на овој деловник, Советот именува и прет-
ставници од републиките и автономните покраини, 
на предлог од тие општествено-политички заедници, 
а другите комисии можат да повикуваат претстав-
ници ол републиките и автономните покраини зара -
ди учество во нивната работа. 

Претставниците од републиките и автономните 
покраини, што се повикани заради учество во рабо-
тата на комисијата, имаат права и должности на 
членови на комисијата. 

Член 64 
Општествено-политичките организации, самоуп-

р а в и т е организации и заедници и здруженија во 

федерацијата заинтересирани за прашањата од де-
локругот на комисиите од член 41 точ. 1 до 5, 8 до 
13 и 17 на ,овој деловник делегираат, во спогодба 
со Советот, свои претставници во тие комисии, а 
другите комисии можат да повикаат претставни-
ци на тие организации, заедници и здруженија за -
ради учество во нивната работа. 

Член 65 
Ако сојузниот секретар односно претседателот 

на Сојузниот комитет односно неговиот заменик е 
спречен да присуствува на седница на работното 
тело чиј е член, го заменува овластениот раководен 
работник од органот со кој раководи членот на ра -
ботното тело, со тоа што овластениот раководен ра -
ботник да ги изнесува и застапува ставовите на ор-
ганот во врска со материјалите што се предмет на 
разгледувањето на седницата на работното тело. 

в) Н а ч и н н а р а б о т а н а п о с т о ј а н и т е р а -
б о т н и т е л а н а С о в е т о т 

Член бб 
Работните тела на Советот работат во седници. 
Претседателот на работното тело на Советот се 

грижи за организирањето и за подготвувањето на 
седницата на работното тело, свикува седници на 
работното тело и им претседава, предлага дневен 
ред на седницата и се грижи за извршувањето на 
заклучоците на работното тело. 

Претседателот на работното тело свикува сед-
ници на работното тело во согласност со планот за 
работа на Советот и на работното тело на Советот, 
врз основа на заклучок на Советот, на предлог од 
претседателот на Советот или од членовите на ра-
ботното тело и по своја инцијатива. 

Секој член на Советот и функционер кој рако-
води со сојузен орган на управата, односно со со-
јузна организација може да даде иницијатива за 
свикување на седницата на работното тело и да 
предложи ставање на определено прашање на дне-
вен ред на седницата на работното тело. 

Член 67 
Ако претседателот на работното тело на Советот 

е спречен да присуствува на седницата на работното 
тело, на седницата и претседава членот на работно-
то тело на Советот од редот на членовите на Сове-
тот кого ќе го определи претседателот на работното 
тело. ч 

Член 68 
За текот на седницата на работното тело на Со-

ветот се води записник. 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на записникот на седницата на Советот согласно се 
применуваат и врз записниците на седниците на пос-
тојаните работни тела на Советот. 

Член 69 
За денот, местото и времето на одржување на 

седницата на работното тело на Советот се известу-
ваат членовите на. работното тело на Советот. 

Кон известувањето за одржување на седницата 
на работното тело на Советот, на членовите на ра -
ботното тело им се доставува предлог на дневниот 
ред и материјалите што се на дневен ред на седни-
цата на работното тело. 

Членовите на Советот редовно се известуваат за 
денот, часот и местото на одржување на седниците 
на работЕШте тела на Советот чии членови не се и 
им се доставуваат предлози на дневните редови и 
записници од седниците на тие работни тела. 

Предлогот на дневниот ред и материјалите од 
став 2 на овој член се доставуваат и до сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на законо-
давството и до сојузната организација надлежна за 
работите на општественото планирање. 

Член 70 
На седниците на работните тела на Советот, ако 

тоа го бара природата на материјалот што се раз-
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гледува, се повикуваат и претставници од сојузните 
органи на управата и сојузните организации, прет-
ставници од извршните совети и собранијата на ре-
публиките и од извршните совети од собранијата на 
автономните покраини. Претставниците од заинте-
ресираните организации на здружен труд, од само-
управните организации, од заедниците и здружени-
јата и претставниците од општествено-политичките 
организации и од други организации во федераци-
јата, како и поединци од редот на стручњаците и на 
научните работници, можат да се повикуваат на 
седниците на работните тела на Советот заради да-
вање мислења за материјалот што се разгледува на 
седницата. 

Член 71 
Предлозите на одделни акти, заедно со потреб-

ната документација, што ќе ги утврдат комисиите 
на Советот врз основа на овластувањата од член 47 
ст. 3 и 4, и од член 56 став 3 на овој деловник, се 
доставуваат до сите членови на Советот. 

Ако во рок од два дена од денот на доставува-
њето на предлог-актот од став 1 на овој член ниту 
еден член на Советот не изјави дека е несогласен 
со предлог-актот, ќе се смета дека актот е донесен 
на седница на Советот. Како ден на донесување на 
актот, ќе се земе денот кога предлогот е утврден во 
работното тело на Советот од став 1 на овој член. 

Ако во рокот од став 2 на овој член еден или 
повеќе членови на Советот изјават несогласност со 
предлог-актот или ако бараат предлог-актот да се 
разгледа на седница на Советот, за предлог-актот 
ќе се одлучи на седница на Советот. 

Член 72 
За материјалите што ги разгледувале работните 

тела на Советот се поднесува извештај до Советот 
со мислење и со предлози на заклучоци. 

Извештајот на работното тело особено содржи 
констатации и оцени на разгледуваниот материјал и 
предлози на работните тела во обликот во кој Сове-
тот треба да ги усвои и предлози на евентуални ра-
ботни заклучоци, што треба да ги донесе Советот. 

Во извештајот се констатира дали предлагачот 
се согласил со утврдените ставови и со заклучоците 
на работното тело, односно се изнесуваат причините 
поради кои предлагачот не се согласил со ставовите 
и со заклучоците. 

Извештајот на работното тело на Советот за 
разгледувањето на материјалот се доставува до чле-
новите на Советот заедно со поканата за седница 
на Советот на која ќе се разгледува тој материјал. 
По исклучок, извештајот на работните тела на Сове-
тот се доставува најдоцна 48 часа пред часот опре-
делен за одржување на седницата на Советот. 

Ако материјалот се однесува на прашањата на 
системот или на други посложени прашања, работ-
ните тела на Советот се должни извештаите за раз-
гледувањето на таквите материјали да ги достават до 
Советот најдоцна седум дена пред денот на одржу-
вањето на седницата на Советот. 

На дневен ред на седницата на Советот не може 
да се стави материјал за чие разгледување во ра-
ботното тело на Советот не е доставен извештај до 
СоЕетот. ако со овој деловник не е определено пои-
наку. 

Член 73 
Постојано работно тело на Советот може да до-

несе деловник за својата работа. 
Координационата комисија, Комисијата за нук-

леарна енергија и Комисијата за односи со верските 
заедници донесуваат деловници за својата работа. 
Советот може да определи и други работни тела да 
донесуваат деловници за својата работа. 

Со деловникот на работното тело особено се про-
пишува начинот на вршење на работите од дело-
кругот на работното тело и начинот на остварувањето 
на сопрПитката на работното тело во вршењето на 
т е работи. 

Ако работните тела на Советот од член 41 на 
овој деловник, освен работните тела од став 2 на 
овој член, не донесат деловници за својата работа, 
во поглед на подготвувањето и свикувањето на нив-
ните седници, на утврдувањето на дневниот ред на 
седниците и на работата на тие седници согласно 
се применуваат одредбите на овој деловник што се 
однесуваат на работата на седниците на Советот. 

Член 74 
Вршење на стручни и административни работи 

за потребите на Координационата комисија и на дру-
гите работни тела на Советот, обезбедува генерал-
ниот секретар на Советот. 

По исклучок од, одредбата на став 1 од овој член 
стручните и административните работи за потребите 
на Комисијата за општествено-политички и органи-
зациони прашања (член 47 став 4) и на Комисијата 
за кадровски прашања ги врши стручната служба 
на Советот за персонални работи, а стручните и ад-
министративните работи за потребите на Комисијата 
за одбранбени подготовки и за општествена само-
заштита — стручната служба на Советот за одбран-
бени подготовки. 

Член 75 
Работното тело на Советот има секретар. 
Секретарот на работното тело на Советот: под-

готвува. според упаствата на претседателот на ра-
ботното тело на Советот, седници на работното тело. 
извештаи, записници и други материјали од седни-
цата на работното тело; подготвува и го следи из-
вршувањето на програмите и на плановите ^а рабо.та 
на работното тело:; го следи извршувањето на зак-
лучоците на Советот во однос на работното тело; 
организира и врши други стручни работи за потре-
бите на работното тело и на претседателот на ра-
ботното тело. 

Секретарот на работното тело на Советот учес-
твува во подготвувањето и го следи извртувањето 
на програмите и на плановите за работа на Советот, 
како и на дневните редови на седниците на Советот 
во рамките на делокругот на односното работно 
тело. 

Секретарот на работното тело на Советот за 
својата работа му одговара на претседателот (на ра-
ботното тело и на генералниот секретар на Советот. 

Член 76 
Советот може да основа нови, да спојува и да 

укинува постојни работни тела и да го менува нив-
ниот делокруг. 

г) Ј у г о с л о в е н с к и д е л о д м е ш о в и т и к о -
м и т е т и, о д б о р и и л и к о м и с и и з а с о р а -
б о т к а с о д р у г и д р ж а в и и с о м е ѓ у н а -

р о д н и о р г а н и з а ц и и 
Член 77 

Заради унапредување и развој ка соработката 
со одделни земји и за следење на извршувањето на 
меѓународните договори во областа на стопанската, 
на научно-техничката и на друга соработка со дру-
ги држави и меѓуиародЕШ организации, со кои се 
предвидува формирање на мешовити тела Советот, 
согласно со одредбите на меѓународните договори, 
именува југословенски дел на мешовит комитет, 
одбор или комисија, како постојани работни тела 
на Советот. 

Организацијата, работата, составот и другите 
прашања од значење за работата на југословенски^ 
дел на мешовитите комитети, одбори или комисии 
за соработка со други држави и со меѓународни оо-
ганизации се уредуваат со посебна одлука на Со-
ветот. 

3. Повремени работни тела на Советот 
Член 78 

За вршење на определени задачи или работи од 
својата надлежност Советот, односно претседателот 
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на Советот може, по потреба, да формира повремени 
работни тела (повремени комисии, работни групи и 
други повремени работни тела). 

Задачите, составот и начинот на работата на 
работните тела од став 1 на овој член се определу-
ваат со актот за нивното формирање. 

IV. СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 

Член 79 
Како советодавен тела на Советот постојат ко-

мисии и совети. 
Член 80 

Заради остварување на соработка на Советот со 
соодветни меѓународни организации, како советодав-
но тела на Советот постојат југословенски комисии. 

Делокругот, составот, овластувањата и одговор-
ностите на телата од став 1 на овој член се уреду-
ваат со одлука на Советот. 

Член 81 
За разгледување на определени правни односно 

економски пршања од надлежност на Советот и на 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции, кој се од интерес за работата на тие органи и 
организации постојат, како советодавни и стручни 
тела на Советот, Сојузргиот правен совет и Сојуз-
ниот економски совет. 

Советот може да побара од Сојузниот правен 
совет, односно од Сојузниот економски совет, во 
рамките на својот делокруг утврден со пропис на 
Советот, да разгледа определено правно односно еко-
номско прашање од надлежност на Советот и на 
сојузниот орган на управата и сојузната организа-
ција и за тоа прашање да му даде мислење. 

V. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

I. Подготвување на седниците на Советот 
Член 82 

За организацијата на работите во врска со под-
готвувањето и со организирањето на седниците но 
Соѕетот се грижи генералниот секретар на Советот 

Член 83 
Предлозите за ставање на материјал на дневен 

ред на седниците на Советот се доставуваат до 
генералниот секретар на Советот. 

Предлог за ставање на материјал на дневен ред 
на седница на Советот поднесуваат сојузните органи 
на управата, сојузните организации, Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство, самоуправните интересни заедници и дру-
ги заедници во федерацијата, самостојните стручни 
служби на Советот, Народната банка на Југославија, 
Стопанската комора на Југославија, Службата на 
општественото книговодство на Југославија, Коорди-
национиот одбор за организациите на здружен труд 
што вршат работи на надворешнотрговскиот промет, 
општествеко-политичките организации во федера-
цијата, извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини (овластени предлагачи). 

Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, 
Сојузното јавно правобранителство и Сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето можат 
на Советот да му предлагаат разгледување на пра-
шања од нивниот делокруг, ако разгледувањето на 
тие прашања спаѓа во надлежност на Советот. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации во состав на сојузните секретаријат^ од-
носно на сојузните комитети, пред доставувањето на 
материјалот до Советот, прибавуваат и со материја-
лот доставуваат мислења од сојузните секретарија-
ни, односно од сојузните комитети во чиј состав се. 

Предлогот за ставање на определен материјал 
на дневен ред на седница на Советот го потпишува 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на 

управата, односно со сојузната организација од дојб 
произлегува предлогот односно неговиот заменик. 

Член 84 
Материјалите што се предлагаат заради разгле-

дување на седница на Советот, а не произлегуваат 
од сојузните органи на управата или од сојузните 
организации, ќе се стават на дневен ред на седница 
на Советот само ако за тие материјали дале мис-
лење сојузните органи на управата или сојузните 
организации формирани за областите во кои спа-
ѓаат прашањата на кои се однесуваат тие матери-
јали. 

Генералниот секретар на Советот, веднаш по 
приемот на материјалите од став 1 на овој член, ќе 
побара мислење од надлежниот сојузен орган на уп-
равата односно од сојузната организација од став 1 
на овој член. 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
се должни бараното мислење да го достават во рок 
од 15 дена од денот на приемот на материјалите. 

Член 85 
Интшитетива за ставање на определени прашања 

од надлежност на Советот на дневен ред на седница 
на Советот можат да дадат граѓани, организациите 
на здружен труд, самоуправни и други организации, 
општествени организации, заедници и здруженија. 

Иницијативите на граѓаните, на организациите, 
на заедниците, односно на здруженијата од став 1 
на овој член за ставање на прашања на дневен ред 
на седница на Советот, генералниот секретар на 
Советот ги доставува до сојузните органи на упра-
вата, односно до сојузните организации во чиј дело-
круг спаѓаат прашањата што се предмет на иници-
јативата. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации се должни за дадената иницијатива да под-
несат мислење и предлози до Советот во рок од пе-
тнаесет дена ^од денот на приемот на барањето. 

Советот по прибавеното мислење од органите, 
односно од организациите од став 2 на овој член ја 
прифаќа дадената иницијатива или ја отфрла, за 
што се известува подносителот на иницијативата. 

Член 86 
Материјалите, чие ставање на дневен ред на 

седници на Советот се предлага, мораат да бидат 
целосни, документирани, јасни, збиени и обработени 
така што Советот да може за нив да одлучува. 

Ако материјалот има повеќе од дваесет чукани 
страни, предлагачот е должен кон него да даде 
резиме од најмногу пет чукани страни во кое се дава 
збиен приказ на материјалот со предлог-заклучоци. 

Ако спроведувањето на сојузен пропис, на друг 
општ акт или на мерки бара материјални издатоци 
или преземање на организациони и други решенија 
предлагачот кон прописот односно кон другиот општ 
акт или кон мерката ќе поднесе податоци за висо-
чината на средствата потребни за спроведувањето на 
тие прописи, акти или мерки, ќе ги предложи 
изворите од кои ќе се обезбедат потребните 
средства и ќе укаже на организационите и на други 
мерки што треба да се преземат. 4 

Член 87 
Кон предлогот за давање согласност за водење 

преговори за склучување на меѓународни договори 
со други држави и со меѓународни организации, 
предлагачот е должен да го наведе уставниот основ, 
оцената на состојбата на односите со односната 
странска држава или со меѓународната организаци-
ја, причините поради кои се предлага поведувањето, 
односно склучувањето на меѓународните договори, 
основните прашања за кои ќе се водат преговори; 
да приложи нацрт, односно конечен текст на меѓу-
народниот договор чие склучување, односно рати-
фикација се предлага; да ги прикаже фжансискит^ 
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средства потребни за реализација на договорот и 
начинот на нивното обезбедување; да укаже на по-
требата од измена односно од дополнение н а . в а ж е ч -
киот закон, односно на потребата од донесување на 
нови закони; да приложи ставови и мислења на 
заинтересираните органи за оправданоста на 'склу-
чувањето на договорот; да у к а ж е дали од меѓу-
народниот договор произлегуваат посебни обврски 
за една или повеќе републики односно автоном-
ни покраини, како и да приложи предлог на 
составот на делегацијата за водење на прего-
ворите и претсметка на трошоците за работата на 
делегацијата. 

Член 88 
Пред водењето на преговорите и пред склучува-

њето на меѓународните договори Советот соработува 
со надлежните органи во републиките односно во ав-
тономните покраини и со други заинтересирани орга-
ни и организации. 

Ако е во прашање водење преговори и склучува-
ње на меѓународни договори што ги ратификува 
Собранието на СФРЈ, Советот претходно ќе побара 
мислење од соодветни собори на Собранието на 
СФРЈ за прашањата што се уредуваат со меѓународ-
ниот договор. 

Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 
ги утврди насоките за работа на Советот за склучу-
вање на односниот меѓународен договор, Советот ќе 
постапи според тие насоки. 

Член 89 
Ако се работи за прашања на системот или за 

други посложени прашања, што треба да се уредат со 
закон или со општ акт на соборот на Собранието на 
СФРЈ, Советот може, под условите пред,видени со 
деловникот на соодветниот собор на Собранието на 
СФРЈ, по своја иницијатива или на предлог од соју-
зен орган на управата или од сојузна организација 
да поднесе до соодветниот собор на Собранието на 
СФРЈ тези за изработка на законот, односно на 
преднацрт"актот или тези заради претходна раз-
мена на мислења во работните тела на соборот на 
Собранието на СФРЈ за односните прашања. 

Ако со програмата за работа на соборот на Соб-
ранието на С Ф Р Ј е предвидено спроведување на 
претходна постапка за одделни прашања односно 
ако соборот на Собранието на СФРЈ заклучил дека 
треба да се спроведе претходна постапка за одделни 
прашања, Советот е должен, ако со програмата за 
работа односно со заклучокот на односниот собор на 
Собранието на С Ф Р Ј е определено, да обезбеди под-
готовка на тезите за изработка на законот односно 
на преднацрт-актот заради претходна размена на 
мислења за односните прашања. 

Член 90 
Ако сојузниот орган на управата или сојузната 

организација предложи Советот, во рамките на свои-
те овластувања, да поднесе до Собранието на С Ф Р Ј 
предлог за донесување на закон, нацрт-закон, пред-
лог-закон. нацрт односно предлог на друг пропис 
или на општ акт или ако Советот му довери на 
сојузен орган на управата или на сојузна организа-
ција, Јна стручна служба односно на посебна комиси-
ја или работна група изработка на предлог за доне-
сување на закон, на напрт-закон, предлог-закон или 
нацрт односно предлог на друг пропис или општ акт, 
сојузниот орган на управата односно сојузната орга-
низација, стручната служба, посебна комисија од-
носно работна група предлогот за донесување на 
закон, нацрт-закон, предлог-закон, нацрт, односно 
предлог на друг пропис или на општ акт ќе го из -
работи согласно со одредбите на деловникот на Соб-
ранието на СФРЈ , на деловникот на соодветниот со-
бор на Собранието на С Ф Р Ј и на овој деловник, 

Член 91 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации доставуваат^ пред поднесувањето до Сове-
тот, предлози за донесување на закони, нацрт-закони 
односно предлози-закони и нацрти, односно предло-
зи на други прописи и општи акти или мерки на 
мислење до заинтересираните сојузни органи на уп-
равата и до сојузните организации. 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
што подготвуваат нацрти, односно предлози на про-
писи се должни претходно да ги достават на мисле-
ње до сојузниот срган на управата надлежен за ра-
ботите на законодавството, како и до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на финансиите 
— ЕО случај на член 86 став 3 на овој деловник, а ко-
га се во прашање предлози на прописи, на акти и на 
други мерки со кои се обезбедува остварувањето на 
општествениот план на развојот во тековната година 
— и до сојузната организација надлежна за работите 
на општественото планирање. 

Органите, односно организациите од став 2 на 
ОЕОЈ член се должни побараното мислење да го дос-
тават во рок од 15 дена од денот на приемот на ба-
рањето, 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
ако се во прашање предлози за донесување на за -
кони, нацрт-закони односно предлози на закони или 
на други сојузни проп.иси или општи акти со кои се 
уредуваат прашањата на системот или други посло-
жени прашања, органите, односно организациите од 
став 2 на овој член се должни побараното мислење, 
да го достават во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на барањето. 

Барањата на сојузните органи на управата, на 
сојузните организации и на други корисници на 
средставата на буџетот на федерацијата за доделу-
вање средства од тековната буџетска резерва, се 
доставуваат непосредно до сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите кој, со 
свое мислење и предлог, ги доставува до Советот 
на одлучување. 

Член 92 
Предлагачот е должен, со предлогот за донесу-

вање на закон, на нацрт-закон, предлог-закон или 
нацрт односно предлог на друг сојузен пропис или 
општ акт, да му у к а ж е на Советот дали прописот, 
односно другиот општ акт согласно со Уставот на 
С Ф Р Ј подлежи на усогласување на ставовите со над-
лежните републички и покраински органи, односно 
дали го донесува Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на С Ф Р Ј врз основа на соглас-
ност на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини. 

Предлагачот е должен на Советот да му у каж е 
на начелните или на други поважни прашања за 
кои постојат различни мислења на заинтересирани-
те органи и организации, а кои предлагачот не ги 
прифатил и да ги изнесе причините поради кои тие 
мислења не ги прифатил. 

Член 93 
Кога Советот поднесува До Собранието на С Ф Р Ј 

предлог за донесување на закон, на нацрт-закон, 
предлог-закон или на друг општ акт на разгледува-
н а н а односно на усвојување, го известува Собра-
нието на С Ф Р Ј за своите претставници и повере-
ници. 

Член 94 
Предлозите за донесување на закони, на нацрт-

-закони, предлог-закони и нацрти и предлози на 
други сојузни прописи или општи акти, што до Со-
ветот ги доставува на мислење Собранието на С Ф Р Ј 
или нацрти и предлози на сојузни прописи и на дру-
ги општи акти, што до Советот ги доставуваат н а д -
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лежните републички и покраински органи и другите 
овластени предлагачи од член 83 став 2 на овој де-
ловник, освен сојузните органи на управата и со-
јузните организации, генералниот секретар на Сове-
тот ги доставува, пред седницата на Советот и на 
неговите работни тела, на мислење до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на законо-
давството и до другите заинтересирани сојузни ор-
гани на управата и сојузни организации. 

Советот е должен за нацртите и за предлозите 
на законите и за другите прописи и општи акти 
од став 1 на овој член да му даде мислење на Со-
бранието на СФРЈ и на надлежните републички и 
покраински органи. 

Органите и организациите од став 1 на овој 
член се должни побараното мислење да го доста-
ват во роковите од член 91 ст. 3 и 4 овој деловник. 

Мислењето од став 2 на овој член генералниот 
секретар на Советот го доставува со материјалот 
за седницата на Советот. 

Член 95 
Сојузните орган на управата, сојузните органи-

зации и стручните служби на Советот, за разгле-
дување на седница на Советот, доставуваат и ма-
теријали во форма на информации, анализи, из-
вештаи и друго. 

Сојузниоте органи на управата, сојузните орга-
низации и стручните служби на Советот се должни 
материјалите од став 1 на овој член да ги подго-
тват на начинот пропишан со овој деловник. 

Член 96 
Со информација Советот се известува за опре-

делени прашања, односно проблеми, Информаци-
јата треба да бќде збиена, прегледна, да ги оп-
фати податоците што овозможуваат оцена на оп-
ределено прашање, односно на проблем и, по пра-
вило, да содржи и предлог-заклучоци. 

Информацијата која не садржи предлог-заклу-
чоци, генералниот секретар на Советот, ја доста-
вува до членовите на Советот заради запознавање. 

Член 97 
Во анализа, врз основа на следење и проучу-

вање на состојбата, на појавите и проблемите во 
одделни области, се дава приказ и оцена на постој-
ната состојба и се укажува на причините и на 
последиците од таквата состојба. 

Анализата треба да содржи предлог-заклучоци 
во поглед на преземањето потребни мерки или 
донесувањето на општи акти и може да биде пот-
крепена со соодветен документационен материјал. 

Член 98 
Во извештајот се прикажува работата, пробле-

мите во работата и резултатите постигнати во одд-
елни области во определен временски период, а осо-
бено во поглед на спроведувањето на утврдената по-
литика и извршувањето на сојузните закони, други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и про-
писи на Советот, како и спроведувањето на насо-
ките и начелните ставови на овие органи и се дава 
оцена на постигнатите резултати. 

Извештајот се поднесува и заради известување 
на Советот за извршувањето на определена задача. 

Извештајот содржи и предлог-заклучоци, 
Извештајот од став 1 на овој член се поднесува 

во рокови определени со прописи, со програмата 
за работа на Советот, по заклучок на Советот или 
по иницијатива на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации. 

Член 99 
Врз материјалот од доверлива природа пред-

лагачот го означува со посебна видна ознака сте-
пенот на доверливоста. Зависно од природата на 
материјалот, предлагачот го определува начинот 
на неговото користење во согласност со прописите. 

Генералниот секретар на Советот, во спогодба 
со предлагачот, може да го менува степенот на до-
верливоста на одделен материјал. 

Ако само одделни делови од материјалот се 
од доверлива природа, подносителот на материја-
лот е должен да ги издвои во посебна целина и врз 
нив да го означи степенот на доверливоста на тој 
материјал. 

За строго доверливите материјали и за мате-
ријалите што претставуваат државна тајна се води 
посебна евиденција и тие материјали по користе-
њето му се враќаат на генералниот секретар на 
Советот, ако на материјалот е означено дека мо-
раат да се вратот или се уништуваат по постапка 
предвидена со посебен акт на Советот. 

Член 100 
Генералниот секретар на Советот цени дали 

материјалите се подготвени во согласност со од-
редбите од овој деловник, па ако се, веднаш ги 
доставува до работните тела на Советот. 

Ако генералниот секретар на Советот оцени 
дека материјалите не се подготвени во согласност 
со одредбите од овој деловник, ќе побара од пред-
лагачот да ги отстрани недостатоците во матери-
јалот и, во согласност со овој деловник и со про-
грамата за работа на Советот, ќе определи рок зк 
тоа. Ако предлагачот не ги отстрани тие недоста-
тоци во оставениот рок, генералниот секретар на 
Советот за тоа ќе го извести Советот. 

Член 101 
АКО генералниот секретар на Советот оцени 

дека разгледувањето на определен материјал не 
спаѓа во надлежност на Советот ќе го извести за 
тоа подносителот на материјалот. 

АКО подносителот на материјалот и покрај 
предупредувањето од став 1 на овој член бара 
материјалот да се изнесе на. седница на Советот, 
генералниот секретар на Советот, при доставува-
њето на материјал, ќе го извести за тоа работното 
тело на Советот и Советот. 

Член 102 
Ако претседателот на Советот свика седница 

на Советот со претседателите на извршните совети 
на собранијата на републикате и на извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
за седницата се доставува материјал по сите точки 
од предложениот дневен ред најдоцна седум дена 
пред денот определен за одржување на седницата. 

Член 103 
Материјалот предложен за дневен ред на сед-

ницата на Советот се разгледува пред седницата 
на Советот во надлежните работни тела на Сове-
тот. 

Ако материјалот бара итно разгледување, Со-
ветот може таквиот материјал по исклучок да го 
внесе во предлогот на дневниот ред на седницата 
на Советот и без претходно разгледување во над-
лежното работно тело на Советот. 

Член 104 
Во предлогот на дневниот ред на седницата 

на Советот нема да се внесат оние материјали за 
кои не се извршени потребни консултации со за-
интересираните сојузни органи на управата, со-
јузни организации или со други заинтересирани 



Страна 1006 - Број 3?! СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, в јули 1979 

организации, или во поглед на кои не се испол-
нети други услови неопходни за одлучување или 
За кои постојат други оправдани причини да не 
се разгледуваат на седницата на Советот. 

Во предлогот на дневниот ред на седницата 
на Советот не ќе се внесат нацрти на закони или 
на други општи акти што ги донесува Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
односно Советот врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, ако 
надлежниот сојузен орган на управата, односно 
оојузна организација во постапката на подготву-
вање на нацртот на закон или на друг општ акт 
не остварила соработка со надлежните републички, 
односно покраински органи на управата. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член генерал-
ниот секретар на Советот за тоа го известува пр-
длагачот пред одржувањето на седницата на Со-
ветот или на самата седница. Ако предлагачот и 
покрај тоа бара Советот да го разгледува мате-
ријалот, за таквото барање одлучува Советот на 
седницата. 

2. Свикување Седници на Советот и утврдување на 
дневниот ред 

Член 105 
Претседателот на Советот свикува седници на 

Советот по своја иницијатива, на барање од Прет-
седателот на Републиката, односно од Претседа-
телството на СФРЈ или на предлог од најмалку 
пет членови на Советот. 

Претседателот на Советот може да свика сед-
ница на Советот на иницијатива од извршните 
совети на собранијата на републиките, извршните 
со-вети на собранијата на автономните покраини, 
општествено-политичките организации во феде-
рацијата и сојузните општествени совети. 

При давањето на иницијатива за одржување 
на седница на Советот подносителот на иниција-
тивата од став 2 на овој член предлага дневен 
ред и доставува материјал за секоја предложена 
точка од дневниот ред. 

Член 106 
Предлогот на дневниот ред на седницата на 

Советот го утврдува претседателот на Советот. 
Предлозите за донесување на закони, нацртите 

на закони, предлозите на закони и нацртите, од-
носно предлозите на други прописи и општи акти 
што ги донесува Собранието на СФРЈ, како и 
материјалите што се однесуваат на системските и 
други поважни прашања, ќе се внесат во предло-
гот на дневниот ред, ако му се поднесени на Со-
ветот најдоцна на дваесет дена пред денот на одр-
жувањето на седницата на Советот на која треба 
да се разгледуваат, а другите материјали — ако се 
поднесени најдоцна на петнаесет дена пред денот 
на одржувањето на седницата на Советот. 

Член 107 
Седниците на Советот се одржуваат, по прави-

ло, вФ Определен ден во неделата. 
денот, местото и времето на одржувањето на 

седницата на Советот генералниот секретар на Со-
ветов ги известува членовите на Советот и функцио-
нерите поканети да присуствуваат на седницата на 
Советот. 

Кон известувањето за одржување седница на 
Советот, до членовите на Советот се доставуваат 
предлогот на дневниот ред и материјалите што се 
на дневен ред на седницата на Советот. 

Материјалите од став 3 на овој член се до-
ставуваат и до замениците на сојузните секретари 
и до замениците на претседателите сојузните ко-
митети. 

Член 108 
Покана за седница на Советот, заради учество 

во работата на Советот по определен материјал, се 
доставува до функционерите што раководат со со-
јузен органи на управата и со сојузни организации 
а не се членови на Советот, кога на дневен ред на 
седницата на Советот се наоѓаат материјали што се 
однесуваат на областа од делокругот на органите, 
односно организациите со кои раководат, како и на 
функционерите во Советот и на други овластени 
предлагачи од член 83 став 2 на овој деловник. Кон 
поканата до тие функционери и до другите овласте-
ни предлагачи се доставува и материјалот кој се 
однесува на соодветната точка од дневниот ред. 

Член 109 
Во случај на спреченост на сојузен секретар, на 

претседател на сојузен комитет, односно на функци-
онерот од член 108 на овој деловник, на седницата 
на Советот присуствува неговиот заменик. 

Функционерите од став 1 на овој член можат во 
особено оправдани случаи да бараат на седницата 
на Советот да присуствуваат и нивните соработници, 
и тоа само за време на разгледувањето на определе-
ни прашања. Генералиот секретар на Советот одо-
брува тие лица да присуствуваат на седницата на 
Советот, го определува времето на нивното доаѓање 
на седницата на Советот и за тоа претходно го за-
познава претседателот на Советот. 

Кога тоа ќе го одобрат претседателот и генерал-
ниот секретар на Советот, на седницата на Советот 
присуствуваат и определени раководни работници 
и работници на стручните служби на Советот кои 
вршат определени задачи во врска со работата на 
седницата на Советот. 

Член 110 
Претседателот на Советот може на седницата 

на Советот да повика, заради давање мислења и 
предлози за определени прашања, претставници на 
извршните совети на собранијата на републиките 
и на извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини и претставници на општествено-по-
литичките организации во федерацијата. 

Претседателот на Советот може на седницата 
на Советот да повика и претставници на организа-
циите на здружен труд, на други самоуправни орга-
низации, заедници, општествени организации и 
здруженија, како и истакнати јавни работници и 
стручњаци, кои со своите предлози можат да придо-
несат за решавање на соодветни прашања. 

Член 111 
Предлогот на дневниот ред, со материјалите за 

седницата на Советот, се доставува до Претседател-
ството на СФРЈ, Претседателството на Собранието на 
СФРЈ, до општествено-политичките организации во 
федерацијата, до извршните совети на собранијата 
на републиките и до извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, до Стопанската 
комора на Југославија, до Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство, 
до Народната банка на Југославија и до Службата 
на општественото книговодство на Југославија, како 
и до други сојузни органи, функционери и раково-
дни работници за кои тоа Советот ќе го определи со 
заклучок. 

Член 112 
Известувањето на членовите на Советот за одр-

жување седница на Советот, односно поканата за 
седница на Советот се доставува до сојузните фун-
кционери со материјалите, најдоцна на седум дена 
пред денот определен за седницата на Советот. 

Ако материјалите се однесуваат на прашања за 
системот или на други посложени прашања, таквите 
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материјали им се доставуваат на членовите на Сове-
тот најдоцна на четиринаесет дена пред денот опре-
делен за одржување на седницата на Советот. 

Во оправдани случаи претседателот на Советот 
може да свика седница на Советот заради разгледу-
вање на прашања по кои материјалот не е доставен 
до членовите на Советот во рокот од став 1 на овој 
член. 

Член 113 
Во итни случаи член на Советот и други фун-

кционери што раководат со сојузен орган на упра-
вата, односно сојузни организација можат, најдоцна 
на дваесет и четири часа пред почетокот на седница-
та на Советот, да предложат во дневниот ред на сед-
ницата да се внесе материјал што не бил предвиден 
за разгледување на таа седница, а таков предлог 
може да стави и на седницата на Советот при у т в р -
дувањето на дневниот ред (итна постапка). 

Предлогот за разгледување на материјалот по 
итна постапка мора да биде образложен Во образло-
жението на предлогот се укажува во вистинските 
и неодложни потреби од негово итно решавање, како 
и на штетните последици што би можеле да настапат 
ако тој материјал не се разгледува на седницата. 

За предлогот определено прашање да се разгле-
дува по итна постапка одлучува Советот при ут-
врдувањето на дневниот ред. 

Во случајот од став 1 на овој член Советот, по 
правило, определува во текот на седницата време за 
запознавање на членовите на Советот со содржина-
та на материјалот. 

Материјалите за кои бара да се разгледуваат 
по итна постапка, предлагачот е должен да ги под-
готви на начинот предвиден со одредбите од овој 
деловник, за подготвување на материјали за седни-
ци на Советот и да ги умножи во потребен број при-
мероци и да му ги предаде на генералниот секретар 
на Советот пред седницата на Советот. 

Член 114 
Членовите на Советот, како и функционерите 

што раководат со сојузни органи на управата, од-
носно со сојузни организации а кои не се членови на 
Советот, можат, пред седницата на Советот, да под-
несуваат предлози за измени и дополненија на на-
цотпт, односно предлогот на сојузен пропис или на 
друг општ акт и да даваат мислења и предлози и 
по л а г и т е материјали што се на дневен ред на сед-
н и ц ^ а на Советот. 

Предлогот за измени и дополненија на нацрт, 
односно на предлог на сојузен пропис или на друг 
општ акт, членот на Советот или друг функционер 
од став 1 на овој член им го доставува на предлага-
чот и на Советот, а мислењето и предлозите по ма-
теријалите' - на генералниот секретар на Советот. 
Предлозите и мислењето се даваат во писмена фор-
ма. 

Член на Советот кој е спречен да присуствува 
на седницата на Советот може своето мислење и 
предлозите по материјалите што се на дневен ред 
на седницата на Советот да му ги достави на 
гениталниот секретар на Советот писмено пред по-
четокот на седницата на Советот. 

3. Работа на седниците на Советот 

Член 115 
На седниците на Советот претседава претседате-

лот - а Советот. 
К га претседателот на Советот не присуствува 

на се "жицата на Советот, на седницата претседава 
еден оц потпретседателите на Советот. 

Член 116 
По отворањето на седницата на Советот се при-

стапува кен усвојување на записникот од претход-
ната седница. 

Член на Советот има право да стави забелешки 
на записникот. 

Членот на Советот забелешките на записникот, 
по правило, ги доставува писмено до генералниот 
секретар на Советот пред наредната седница на Со-
ветот. 

Функционерите што раководат со сојузни органи 
на управата, односно со сојузни организации, кои не 
се членови на Советот, а по покана присуствувале на 
седницата на Советот, ги доставуваат своите забе-
лешки на записникот писмено до генералниот сек-
ретар на Советот пред наредната седница. 

За забелешките ставени на записникот Советот 
одлучува при усвојувањето на записникот. 

Член 117 
Ако член на Советот, односно функционер од 

член 109 став 1 од овој деловник стави забелешки 
на одделни заклз^чоци од записникот на Советот 
што го усвоил Советот, генералниот секретар на Со-
ветот ќе ги достави тие забелешки со извод од запис-
никот на Советот, до членовите на Советот за првата 
наредна седница на Советот. 

Ако забелешките од став 1 на овој член се од 
суштински карактер, генералниот секретар на Сове-
тот ќе ги достави на претходно разгледување до 
надлежното работно тело на Советот, со податоци за 
материјалот што бил основа за усвојување на оспо-
рениот заклучок. 

Член 118 
По усвојувањето на записникот од претходната 

седница, Советот го утврдува, врз основа на предло-
гот од претседателот на Советот, дневниот ред на 
седницата на Советот. 

Советот е должен во дневниот ред на седницата 
на Советот да ги внесе и прашањата по заклучокот 
на соборите на Собранието на СФРЈ, како и предло-
зите на Претседателот на Републиката и на Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 119 
Ако на седницата на Советот не присуствува 

предлагачот, разгледувањето на материјалот што 
тој го предложил се-одлага, но Советот може да од-
лучи материјалот да се разгледа во отсуство на 
предлагачот. 

Член 120 
Пред разгледувањето на материјалот, предлага-

чот е должен, ако тоа Советот го бара, да даде крат-
ко усно образложение. 

Советот може, ако е тоа потребно, да го огра-
ничи времето на излагањето за одделни материјали. 

Член 121 
Советот одлучува за материјалот врз основа на 

предлозите дадени од предлагачот, извештаите од 
работните тела на Советот за разгледувањето на ма-
теријалот и мислењата изнесени на седницата на 
Советот. 

Советот може со заклучок да определи одделна 
задача или работа во врска со материјалот што се 
разгледува да ја изврши член на Советот, работно 
тело на Советот, сојузен орган на управата, сојузна 
организација или стручна слух^ба на Советот. 

Советот може да го определи начинот на извр-
шувањето на своите заклучоци. 

Член 122 
За предлог за донесување на закон, за нз.црт-

-закон, предлог-закон или за нацрт, односно предлог 
на друг пропис или општ акт што Советот му го 
предлага на Собранието на СФРЈ по своја иниција-
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тива или врз основа на заклучок на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, се води претрес во начело и во 
поединости, ако Советот не одлучи да се води един-
ствен претрес. 

Член 123 
Членовите на Советот и другите функционери 

што учествуваат во работата на Советот можат пи-
смено или усно, за време на претресувањето на ма-
теријалот на седницата на Советот, да предлагаат 
негови измени и дополненија, или за нив да даваат 
мислења и предлози. 

Претседателот на Советот може да бара членот 
на Советот, односно функционерот од став 1 на овој 
член писмено да ги формулира предлозите и мисле-
њата што усно ги изнел на седницата на Советот. 

За предлозите и мислењата се изјаснува пред-
лагачот. 

Член 124 
Советот посебно одлучува за секоја одредба, од-

носно за дел од предлогот за донесување на закон, 
од нацрт-законот, предлог-законот или нацртот, од-
носно предлогот на друг пропис или општ акт, чија 
измена или дополнение предложил член на Советот 
или функционер кој учествува во работата на Со-
ветот. 

По завршеното претресување на текстот на про-
пис или на друг општ акт, Советот го утврдува 
предлогот за донесување на закон, нацрт-законот, 
предлог-законот или нацртот, односно предлогот на 
друг пропис или општ акт што Советот му го подне-
сува на Собранието на СФРЈ, или донесува пропис 
или друг општ акт за чие донесување е надлежен. 

Член 125 
Прописот, односно општиот акт што го донел 

Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ" во 
текстот што е прифатен на седницата на Советот. 

Советот може со заклучок да определи сојузни-
от орган на управата надлежен за работите на за-
конодавството, во соработка со надлежниот сојузен 
орган на управата, односно сојузна организација, по 
седницата на Советот да изврши стилска и јазичка 
редакција на прописот, односно општиот акт од став 
1 на овој член. 

Одредбата од став 2 на овој член се применува 
и врз нацртите, односно предлозите на прописи и 
општите акти што Советот ги поднесува до Собра-
нието на СФРЈ на разгледување и усвојување. 

Член 126 
Ако се работи за прашање чие решавање не 

трпи одлагање, Советот конечниот текст на заклу-
чокот за тоа прашање ќе го утврди на седницата на 
која го донесува заклучокот. 

Член 127 
Предлозите за донесување на закони, нацртите 

на закони, предлозите на закони, нацртите, односно 
предлозите на други прописи и општи акти, како и 
други материјали, Советот ги доставува до Собра-
нието на СФРЈ на јазиците и писмата на народите 
на Југославија утврдени со републичките устави, и 
на јазиците на албанската и унгарската народност 
(на албански јазик и на унгарски јазик). 

Прописите за кои тој е надлежен, Советот ги 
донесува на јазиците и писмата на народите на Ју -
гославија утврдени со републичките устави. 

Член 128 
Советот одлучува на седница со мнозинство гла-

сови на присутните членови на Советот. 
Советот донесува деловник за својата работа оо 

мнозинство гласови на сите членови на Советот. 

Советот одлучува со мнозинство гласови на сите 
членови на Советот и за прашањата за имунитет на 
член на Советот. 

Прописот со кој се утврдува привремена мерка, 
врз основа на согласност од Претседателството на 
СФРЈ, Советот го донесува со мнозинство гласови на 
сите членови на Советот. 

Гласањето е јавно. 
Резултатите од гласањето ги утврдува претседа-

телот на Советот. 

Член 129 
Во оправдани случаи чие решавање не трпи од-

лагање Советот може, на предлог од претседателот 
на Советот, да одлучи за одделни прашања кои не 
произведуваат материјални обврски, врз основа на 
прибавена согласност од членовите на Советот, со 
тоа што на првата наредна седница на Советот тоа 
да се констатира записнички. 

4. Постапка за поднесување оставка и за поставу-
вање на прашањето за доверба 

Член 130 
Ако Советот од причините утврдени во Уставот 

на СФРЈ одлучи да поднесе колективна оставка или 
да го постави прашањето за својата доверба, остав-
ката ја поднесува, односно прашањето за доверба го 
поставува, од името на Советот, претседателот на 
Советот. 

Текстот на оставката, односно текстот на пра-
шањето за доверба го утврдува Советот на седница. 

Член 131 
Ако еден од соборите на Собранието на СФРЈ 

или Претседателството на СФРЈ пред Собранието на 
СФРЈ го постави прашањето за доверба на Советот 
или на одделен член на Советот, ставот на Советот 
за прашањата поради кои е поставено прашањето за 
неговата доверба, го утврдува Советот на седница. 

Ако во еден од соборите на Собранието на СФРЈ 
е поднесена интерпелација за претресување на оп-
ределено политичко прашање во врска со работата 
на Советот, ставот на Советот за праша?вето поради 
кое е поднесена интерпелацијата го утврдува Сове-
тот на седница. 

Член 132 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ по повод 

поднесувањето на колективна оставка на Советот, 
поставувањето на прашањето за доверба на Советот 
или подигањето на интерпелација во врска со рабо-
тата на Советот отворат претрес, Советот ќе опре-
дели свој претставник кој на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ, од и?лето на Советот, ќе 
дава потребни известувања и објасненија. 

5. Постапка за назначување и разрешување на функ-
ционери и на раководни работници 

Член 133 
Предлозите за назначување и разрешување од 

должноста на функционерите и на раководните ра-
ботници за чие назначување, односно разрешување 
од должноста е надлежен Советот, се поднесуваат 
до Советот. 

Член 134 
Предлозите за назначување и разрешување на 

функционерите што раководат со сојузен орган на 
управата и сојузни организации и на нивните заме-
ници, з^ чие. назначување, односно разрешување е 
Надлежен Советот, ги поднесува претседателот на 
Советот. 



Петок, в јули 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
? ^ 

јврој 31 — Страна 1009 

Претседателот на Советот поднесува предлози и 
за назначување, односно за разрешување од долж-
носта на генералниот секретар на Советот, на сојуз-
ните советници, на старешините што раководат со 
самостојните стручни служби на Советот, на пот-
секретарите во Советот и на шефот на кабинетот на 
претседателот на Советот. 

Предлогот за назначување, односно разрешува-
ње од долдсноста на функционер кој раководи со со-
јузен орган на управата, односно сојузна организа-
ција во составот на сојузен секретаријат, односно 
сојузен комитет, го поднесува сојузниот секретар, 
односно претседателот на сојузниот комитет во чиј 
состав е односниот сојузен орган на управата, од-
носно сојузна организација. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата, односно сојузна организација поднесува 
предлог за назначување на раководни работници во 
сојузниот орган на управата, односно сојузната ор-
ганизација со која раководи, а старешината на 
стручната служба на Советот — предлог за назна-
чување, односно разрешување на раководните ра-
ботници во тие служби. 

Претседателот на Советот и членовите на Сове-
тот избрани согласно со начелото за рамноправна 
застапеност на републиките и соодветна застапеност 
на автономните покраини, можат да поднесуваат 
предлози до Советот за назначување, односно раз-
решување на советниците на претседателот на Со-
ветот и на советниците на тие членови на Советот. 

Предлог за назначување, односно разрешување^ 
од должноста на раководните работници во Гене-
ралниот секретаријат на Советот поднесува гене-
ралниот секретар на Советот. 

Член 135 
Предлозите за назначување и разрешување од 

должноста на функционерите и на раководните ра-
ботници од член 133 од овој деловник ги разгледува 
Комисијата за кадровски прашања. 

Комисијата за I кадровски прашања претходно 
прибавува мислење од надлежните републички, од-
носно покраински органи за предлозите за назначу-
вање и разрешување на функционерите, односно на 
раководните работници од став 1 на овој член и му 
поднесува на Советот извештај со мислење за пред-
лозите за назначување, односно разрешување од 
должноста на функционерите и раководните ра-
ботници. 

6. Записник и стенографски белешки на седниците 
на Советот 

Член 136 
За текот на седницата на Советот се води запи-

сник. 
Записникот го содржи името на претседавачот 

на седницата, имињата на присутните и отсутните 
членови на Советот, имињата на лицата што по по-
кана учествуваат на седницата, дневниот ред на 
седницата, прашањата што биле на дневен ред на 
седницата и заклучоците донесени за тие прашања. 

Записникот се усвојува на наредната седница на 
Советот. Записникот го заверуваат претседателот на 
Советот, односно потпретседателот на Советот што 
претседавал на седницата на која се усвојува запи-
сникот и генералниот секретар на Советот, 

Препис од записникот им се доставува на сите 
членови на Советот и на лицата за кои Советот тоа 
ќе го одлучи, 

Заклучокот што се однесува на прашање од де-
локругот на определен сојузен орган на управата 
или сојузна организација, му се доставува, во рок од 
два дена од денот на верификацијата на записни-
кот, на функционерот кој раководи со соодветниот 

сојузен орган на управата, односно сојузна органи-
зација, ако Советот не определи поинаку. 

За водењето на записникот се грижи генерал-
ниот секретар на Советот. 

Записниците од седниците на Советот се сметаат 
како строго доверлив материјал, ако Советот за 
одделни случаи не определи поинаку. 

Член 137 
На седниците на Советот се водат стенографски 

белешки или работата на седницата се снима маг-
нетофонски. 

Стенографските белешки, односно магнетофон-
ските снимки од седниците на Советот, ако Советот 
за одделни случаи не определи поинаку, се сметаат 
како строго доверлив материјал. 

Стенографските белешки, односно магнетофон-
ските снимки можат да се користат само во согла-
сност со заклучоците на Советот, а по одобрение од 
генералниот секретар на Советот. 

За записниците и стенографските белешки е од-
говорен генералниот секретар на Советот, кој ја 
обезбедува тајноста на тие документи. 

Генералниот секретар на Советот пропишува 
поблиски упатства за начинот на користење и чува-
ње на записниците и стенографските белешки. 

VI. ПРОГРАМА И ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА 
СОВЕТОТ 

Член 138 
Заради остварување на с в о т ^ функции Советот, 

во согласност со програмата за работа на собопмте 
на Собранието на СФРЈ, донесува програма и пла-
нови за својата работа. 

Со програмата за работа на Советот се утврду-
ваат основните задачи на Советот за периодот за 
кој програмата се донесува, како и времето и начи 
нот на извршување на задачите утврдени со програ-
мата. / 

Програмата за работа на Советот се состои од 
тематски дел, законодавен дел и дел со кој се утвр-
дуваат посетите и средбите на ниво на членови на 
влади со соодветни органи од други држави и меѓу-
народни организации. 

Советот може да утврди и програма за работа за 
одделни области и по одделни поважни прашања од 
надлежноста на Советот. 

Програмата за работа на Советот ги содржи си-
те закони и други материјали што се предвидени со 
програмите за работа на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ и на Соборот на републиките и пок-
раините на Собранието на СФРЈ, како и на Претсе-
дателството на СФРЈ, а за кои како носител на под-
готовката е определен Сојузниот извршен совет. 

Програмата за работа на Советот се утврдува за 
време од една година, а може да се утврдува и за 
подолг период. 

Ако програмата за работа на Советот се доне-
сува за една година, периодот од една година тече 
од 1 јануари до 31 декември тековната година. 

Член 139 
Советот врз основа на својата програма за ра-

бота донесува тримесечни и месечни планови за ра-
бота. 

Со тримесечниот план за работа на Советот поб-
лиску се разработуваат задачите од програмата за 
работа на Советот и се определуваат начинот на из-
вршување на тие задачи, роковите за извршување 
на одделни задачи, носителите на одделни задачи, 
времето за решавање на прашањата од тековната 
проблематика на Советот и носителите на подготов-
ката на материјалите по одделни задачи. 
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Со тримесечниот план за работа поблиску се 
разработуваат и обврските спрема соборите на Собра-
нието на СФРЈ и Претседателството на СФРЈ . 

При поднесувањето на тримесечниот план за р а -
бота, генералниот секретар на Советот го известува 
Советот за извршувањето на планот за работа во 
претходното тримесечје. 

Член 140 
Со месечниот план за работа на Советот се утвр-

дуваат предлозите на дневните редови на седниците 
на Советот за тој месец. 

Член 141 
Тримесечните и месечните планови за работа на 

Советот се донесуваат најдоцна на петнаесет дена 
пред почетокот на периодите за кои се донесуваат 
тие планови. 

Член 142 
Во согласност со програмата и плановите за ра-

бота на Советот; работните тела на Советот ги утвр-
дуваат, по потреба, своите програми и планови за 
работа, со кои ги определуваат своите задачи заради 
остварување на програмната и плановите за работа 
на Советот. 

Член 143 
Предлогот на делот од програмата за работа на 

Советот, со кој се утврдуваат посетите и средбите на 
ниво на членови на влади, го подготвува сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи 
во соработка со соодветните сојузни органи на уп-
равата и сојузни организации. 

Пред утврдувањето на делот од програмата за 
работа на Советот за посетите и средбите на ниво 
на членови на влади Советот соработува со другите 
сојузни органи, со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, со извршните органи на 
општествено-политичките организации во федераци-
јата и со други самоуправни организации и заед-
ници во федерацијата. 

Член 144 
При изработката на нацрт-програмата за работа 

на Советот се земаат предвид: задачите и работите 
што произлегуваат од обврските на Советот да се 
грижи за спроведувањето на утврдената политика и 
извршувањето на сојузните закони и други сојузни 
прописи и општи акти, од правото да предлага утвр-
дување па политиката и донесување на сојузни за-
кони и други сојузни прописи и општи акти; зада-
чите и обврските што произлегуваат од програмата 
за работа и од заклучоците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, а особено задачите и работите што 
произлегуваат од општествените планови за развој 
и од политиката на федерацијата што ја утврдило 
Собранието па СФРЈ; ставовите на Претседателство-
то на СФРЈ; предлозите од работните тела на Со-
ветот. од мсѓурзпубличките комитети, сојузните ор-
гани ма у п р а в н а , сојузните организации, сојузните 
општествени совети и стручните служби на Советот. 

При изработката на нацрт-програмата за рабо-
та на Советот се земаат предвид и предлозите и ми-
слењата на извршните совети на собранијата на ре-
публиките и на извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, како и на општествеко-по-
литичките и други организации и заедници во феде-
рацијата. 

Нацрт-програмата за работа на Советот мора да 
се подготви најдоцна до 31 октомври тековната го-
дина за наре^"^"^ година. 

Член 145 
Нацрт-прогрзггата за работа на Советот се 

доставува на мислење до Претседателството на С Ф Р Ј 
Претседателството на Собранието на С ^ Р Ј , до извр-

шните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономната пок-
раина, до Сојузната конференција на Социјалисти-
чкиот сојуз на работниот народ на Југославија, до 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југослави-ја, 
до Стопанската комора на Југославија, до сојузните 
органи на управата и сојузните организации и до 
сојузните општествени совети. 

Предлозите и мислењата на органите и органи-
зациите од став 1 на овој член на нацрт-програмата 
за работа на Советот се зехмаат предвид при изра-
ботката на предлог-програмата за работа на Советот. 

Член 146 ^ 
Предлог-програмата за работа на Советот ја под-

готвува, во согласност со заклучоците на Советот, 
генералниот секретар на Советот во соработка со 
претставниците на сојузните органи на управата и 
сојузните организации и му го поднесува на Советот 
на разгледување и усвојување најдоцна до 15 де-
кември тековната година. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за 
изработката на плановите за работа на Советот. 

Член 147 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации се должни веднаш да го известат Советот 
за неизвршените обврски од програмата за работа 
на Советот и по заклучоците на Советот и да ги на-
ведат причините поради кои не ги извршиле во ут-
врдените рокови. 

Член 148 
Програмата за работа и плановите за работа на 

Советот се доставуваат до органите, односно орга-
низациите од член 145 на овој деловник. 

Програмите за работа и плановите за работа на 
Советот се објавуваат во информативниот билтен 
или како посебни публикации, ако Советот не опре-
дели поинаку. 

VII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА Ф У Н К Ц И И -
ТЕ НА СОВЕТОТ ВО ОДНОС НА РАБОТАТА НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 149 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации се должни редовно да го известуваат Со-
ветот за својата работа и за состојбата во областите 
за кои се формирани, во рокови што Советот ќе ги 
определи. 

Во остварувањето на своите функции Советот 
може од функционерите кои раководат со сојузни 
органи на управата, односно со сојузни организации 
да бара по пат на повремени извештаи за работата, 
со поднесување на информации, анализи или на 
друг погоден начин навремено и потполно да го из -
вестуваат за работата" на органите, односно органи-
зациите со кои раководат и за состојбата во обла-
стите за кои органите, односно организациите се ос-
новани, како и за појавите и прашањата од значење 
за работата на Советот. 

Редовните извештаи на сојузниот орган на уп-
равата, односно на сојузната организација содржат 
податоци за извршувањето на сите задачи и работи 
од надлежноста на органот, односно организацијата, 
а особено: за спроведувањето на утврдената поли-
тика, извршувањето на сојузните закони и други 
прописи и општи акти во односната област на опш-
тествениот живот, извршувањето на програмата за 
работа и за извршувањето на задачите и работите 
доверени од страна на соборите на Собранието на 
С Ф Р Ј и од Сојузниот извршен совет, за организа-
цијата, кадровската оспособеност и опременоста на 
сојузниот орган на управата, односно сојузната ор-
ганизација, за состојбата и појавите во соодветната; 
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област на општествениот живот, како и за други 
поважни прашања што се од посебно значење или 
интерес за работата на органот, односно организаци-
јата што го поднесува извештајот. 

Функционерите кои раководат со сојузни органи 
на управата или сојузни организации во составот на 
сојузен секретаријат, односно сојузен комитет, до-
ставуваат до Советот извештај за работата на орга-
нот со кој раководат согласно со одредбите од ст. 1 
и 2 на овој член. Сојузниот секретар, односно прет-
седателот на сојузниот комитет, кој раководи со 
секретаријатот, односно комитетот во чиј состав се 
наоѓа сојузниот орган на управата или сојузната ор-
ганизација, должен е кон таквиот извештај за рабо-
тата да го достави до Советот и своето мислење. 

V Член 150 
По повод разгледувањето на извештаите на со-

јузните органи на управата, односно на сојузните 
организации од член 149 на овој деловник, Советот 
зазема ставови за прашањата на кои се однесува 
извештајот и за тоа, како и за мерките што треба 
да се преземат за решавање на прашањата, доне-
сува заклучоци. 

Ако во извештајот се прикажува работата, проб-
лемите во работата и резултатите постигнати во 
одделни области во определен период, а особено во 
поглед на спроведувањето на утврдената политика 
и извршувањето на сојузните закони, други прописи 
и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописи на 
Советот, како и насоките и начелните ставови на 
овие органи и се дава оцена на постигнатите резул-
тати, Советот може да ги утврди насоките и начел-
ните ставови за сојузниот орган на управата, одно-
сно за сојузната организација за начинот на спрове-
дување на утврдената политика и на извршувањето 
на тие закони, прописи и општи акти и да определи 
органот, односно организацијата во определен рок 
да преземе, односно предложи мерки за кои е ов-
ластен?. 

Член 151 
Ако одлучи извештајот на одделен сојузен ор-

ган на управата или на сојузна организација од 
член 149 на овој деловник да го достави до надлеж-
ниот собор на Собранието на С Ф Р Ј заради разгле-
дување, Советот за таквиот извештај ќе го достави 
и своето мислење. 

Советот ќе достави свое мислење до надлежниот 
собор на Собранието на С Ф Р Ј и за извештајот на 
сојузниот орган на управата, односно на сојузната 
организација, кој тој орган, односно организација, 
согласно со законот, го доставува непосредно до над-
лежниот собор на Собранието на СФРЈ . 

Ако со законот е предвидено самоуправната ор-
ганизација, заедница или здружение во федераци-
јата да поднесува извештај за својата работа до 
Собранието на СФРЈ, Советот ќе го разгледа и та-
квиот извештај и за тој извештај ќе достави свое 
,мислење до Собранието на СФРЈ. 

Член 152 
Функционерите што раководат со сојузни органи 

на управата, односно со сојузни организации можат 
на Советот да му даваат иницијативи и да предла-
гаат мерки во врска со спроведувањето на полити-
ката и извршувањето на сојузни закони, други про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ, и мо-
жат од Советот да бараат ставови за начелни пра-
шања на спроведувањето на политиката и извршу-
вањето на сојузни закони, други прописи и општи 
акти ца Собранието на СФРЈ, како и на прописите 
и општите акти на Советот. 

Советот е должен во случаите од став 1 на овој 
член да заземе став, и за тоа да го извести функ-
ционерот кој дал иницијатива, предложил мерка, 
односно побарал заземање на ставови. 

Член 153 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации подготвуваат, во рамките на својот дело-
круг, по своја иницијатива или врз основа на заклу-
чоците на Советот, предлози за донесување на за-
кони, нацрт-закони, предлог-закони, нацрти, односно 
предлози на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ, како и предлози на прописи и опш-
ти акти што ги донесува Советот. 

Советот може да определи прописите, односно 
општите акти од став 1 на овој член, да ги подготви 
стручна служба на Советот, работна група или ко-
мисија. 

Ако прописите, односно Други општи акти се 
подготвуваат по заклучокот на Советот, Советот, по 
потреба, го утврдува начинот на нивното подготву-
вање и роковите за подготовката. 

Член 154 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, ако сметаат дека не можат да ги извршат 
обврските утврдени со програмите за работа на со-
борите на Собранието на С Ф Р Ј или со посебни зак-
лучоци на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
нивните работни тела, или дека тие обврски не мо-
жат да ги извршат во предвидениот рок, должни се 
за тоа навремено да го известат Советот и надлеж-
ните собори на Собранието на СФРЈ, односно нивни-
те работни тела, и да ги наведат причините поради 
кои тие обврски не можат да ги извршат. 

Член 155 
Ако со сојузен закон се определи Законодавно-

п р а в н а т а комисија на соборот на Собранието на 
С Ф Р Ј да утврди пречистен текст на закоЦ, сојузниот 
орган на управата, односно сојузната организација, 
во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат 
со законот, ќе подготват пречистен текст на затконог, 
ако односниот закон Советот му го предложил на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 156 
Кога функционер кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата, односно со сојузната организација 
ќе побара мислење од Советот или заземање наче-
лен став на Советот заради давање иницијатива во 
Собранието на СФРЈ или предлагање мерки за од-
делни позначајни прашања од делокругот на орга-
нот, односно на организацијата со која раководи, 
Советот ќе даде мислење, односно ќе заземе наче-
лен став по повод таква иницијатива, односно 
предлог на мерки. 

Член 157 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации прописите и општите акти, што ги донесу-
ва Советот во рамките на својата надлежност и 
прописите и општите акти чие донесување Советот 
му предлага на Собранието на СФРЈ, а кои тие ги 
изработуваат во рамките на својот делокруг, ги до-
ставуваат до Советот на јазиците и на писмата на 
народите на Југославија утврдени со републичките 
устави. 

Член 158 
Генералниот секретар на Советот се грижи за 

преведувањето на јазиците и на писмата на наво-
дите на Југославија утврдени со републичките ус-
тави, на прописите и општите акти што ги доставу-
ваат до Советот на разгледување или усвојуврг^е 
Народната банка на Југославија, Стопанската ко-
мора на Југославија, Координациониот одбор за ор-
ганизациите на здружен труд што вршат работи на 
надворешнотрговскиот промет, Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија, извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
како и органите на општествено-политичките ор-
ганизации, на самоуправните интересни заедници 
ц на други заедници и здруженија во федераци-
јата. 
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Генералниот секретар на Советот се грижи за 
преведувањето на прописите што Советот ги доста-
вува до Собранието на СФРЈ или што ги донел тој, 
на јазиците на албанската и унгарската народност 
(на албански јазик и на унгарски јазик). 

Член 159 
Заради остварување на функцијата на Советот 

во врска со надзорот над законитоста на прописите 
^што ти донесуваат функционерите што раководат 

со сојузните органи на управата, односно со сојуз-
ните организации, сојузниот орган на управата над-

. лежен за работите на законодавството ги разгледу-
ва тие прописи од гледиштитето на нивната соглас-
ност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон, и со 
друг пропис и општ акт на Собранието на СФРЈ и 
со прописи на Советот, како и од гледиште на 
единството на правниот систем и на методолошкото 
и стручното единство и за тоа му дава на Советот 
свое мислење. 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на законодавството најде дека пропис, од-
носно општ акт од став 1 на овој член или одделни 
одредби на тој пропис, односно општ акт, не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и 
со друг пропис, односно со општ акт на Собранието 
на СФРЈ или со пропис на Советот, должен е да 
му укаже на Советот на таа несогласност. 

Претседателот на Советот, односно член на Со-
ветот може да поднесе до Советот предлог за уки-
нување, односно поништување на пропис на ф у н -
кционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата, односно со сојузната организација, ако сме-
та дека тој пропис не е во согласност го Уставот на 
СФРЈ или со пропис на Советот. 

VIII. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТА-
ВОВИТЕ И СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ОРГАНИ 

Член 160 
Советот преку меѓурепубличките комитети обез-

бедува усогласување на ставовите за прашањата за 
кои, согласно со уставот на СФРЈ и со законот, до-
несува прописи за извршување на закони и други 
прописи и општи акти, врз основа на согласност на 
надлелшите републички и покраински органи. 

Член 161 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, подготвуваат нацрти на прописи како 
основа за усогласување на ставовите со надлежните 
републички и покраински органи. 

Во подготвувањето на прописите од став 1 на 
овој член, сојузните органи на управата и сојузни-
те организации соработуваат со соодветните репуб-
лички и покраински органи ,на управата. Тие орга-
ни, односно организации го известуваат Советот за 
начелните и други позначајни забелешки на репуб-
личките и покраинските органи на управата што не 
ги прифатиле, како и за причините поради кои не 
ги прифатиле. 

Советот го утврдува текстот на нацрт-прописот 
како основа за усогласување на ставовите со над-
лежните републички и покраински органи во соод-
ветниот меѓурепублички комитет. 

Нацрт-прописот од став 3 на овој член може да 
има и алтернативни решенија за определени пра-
шања. 

Член 162 

накво решение за определено прашање, претседате-
лот на меѓурепубличкиот комитет за тоа ќе го и з -
вести Советот. 

Ако ВО случајот од став 1 на овој член заклучи 
дека треба да се продолжи постапката за усогласу-
вање, Советот му дава на претседателот на меѓуре-
публичкиот комитет насоки за натамошна работа во 
тој комитет, или ќе побара Координационата коми-
сија на Советот да изврши пошироки општествени 
консултации, заради забрзување на процесот за усо-
гласување на ставовите и за изнаоѓање на соодвет-
ни решенија во меѓурепубличкиот комитет. 

Член 163 
Ако во меѓу републичкиот комитет не се постиг-

не согласност со надлежЕште републички и покра-
ински органи за предлог на пропис за извршување 
на законот, односно на друг пропис или општ акт 
за чие донесување е надлежен Советот, тој ќе му 
предлол^и на Претседателството на С Ф Р Ј донесува-
ње на пропис за привремени мерки под условите 
утврдени со Уставот на СФРЈ . 

Член 164 
Ако Претседателството на СФРЈ, по повод пред-

логот на Советот да се донесе пропис за привреме-
на мерка, одлучи да се продолжи постапката за 
усогласување на ставовите со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Советот ќе ја продол-
ж и постапката за усогласување на ставовите за 
предлог на пропис за извршување на законот, од-
носно на друг пропис или општ акт за чие донесу-
вање тој е надлежен, и за резултатите на усогласу-
вањето ќе го извести Претседателството на СФРЈ . 

АКО донел пропис за привремени мерки, Сове-
тот ќе ја продолжи постапката за усогласување на 
ставовите со надлежните републички и покраински 
органи за прашањата што се уредени со тој пропис 
и за тоа ќе го извести Претседателството на СФРЈ. 

Член 165 
Во рамките на меѓурепубличките комитети Со-

ветот остварува сорабтка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини во предлага-
њето закони и други прописи и општи акти што 
Советот му ги предлага на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои Собо-
рот на републиките и покраините ги донесува врз 
основа на согласност на собранијата на републики-
те и на собранијата нат автономните покраини, ако 
Советот и извршните совети н а собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини спогодбено не утврдат друг 
начин на оваа соработка. 

Се смета дека е остварена соработка од став 1 
на овој член ако извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранија-
та на автономните покраини дале мислење за зако-
нот, односно за друг пропис или општ акт. 

Кон законите, односно другите прописи или оп-
шти акти од став 1 на овој член Советот им доста-
вува на соборите на Собранието на С Ф Р Ј извештај 
за остварената соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини. Во изве-
штајот за остварената соработка Советот е должен 
да ги наведе мислењата и забелешките што не ги 
прифатил и причините поради кои не ги прифатил. 

Член 166 
Советот обезбедува редовно доставување до со-

борите на Собранието на С Ф Р Ј извештаи од седни-
ците на меѓурепубличките комитети на кои се врши 
усогласување на ставовите во постапката за доне-
сување прописи за извршување на закони и други 
општи акти што ги донесува Соборот на републи-

Ако во^ постапката за усогласување на ставо-
вите во меѓу републичкиот комитет дојде до различ-
ни мислења за одделни прашања кои се предмет на 
усогласувањето или не можело да се постигне пои-
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ките и покраините на Собранието на СФРЈ и од 
седниците на меѓурепубличките комитети на кои се 
остварува соработка во предлагањето закони и дру-
ги општи акти што се донесуваат врз основа на со-
гласност на надлежните републички и покраински 
органи. Кон извештаите на меѓурепубличките ко-
митети се доставуваат и материјалите што се раз-
гледувани на седниците на меѓурепубличките ко-
митети. 

Член 167 
Заради остварување на соработка на Советот со 

извршните совети на собранијата на републиките и 
со извршните совети на собранијата на автономни-
те покраини по прашањата од заеднички интерес, 
Советот ги известува извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини за својата работа 
со доставување на материјали подготвени за седни-
цата на Советот и со повикување претставници на 
тие совети на седниците на Советот и на работните 
тела на Советот и на други состаноци во Советот. 

Советот може да остварува соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и со 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини и по пат на консултации за програмите 

-за работа и за другите прашања што се од заедни-
чки интерес, со размена на информации и искуства 
и на друг начин. 

Член 168 
Ако Советот остварува соработка со извршните 

совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини во 
рамките на заеднички органи (тела), што тие извр-
шни совети договорно ги формираат, Советот е дол-
жен да ги земе во постапка иницијативите и пред-
лозите на тие органи, да ги разгледува извештаите 
на тие органи и да им изнесува свои предлози и 
мислења од значење за нивната работа. 

Член 169 
Ако извршниот совет на собранието на репуб-

ликата, односно извршниот совет на собранието на 
автономната покраина му предложи на Советот 
разгледување на одделни прашања или преземање 
на мерки, таквиот предлог генералниот секретар на 
Советот веднаш го доставува до надлежниот соју-
зен орган на управата, односно до сојузната орга-
низација на мислење и до членовите на Советот за-
ради запознавање. 

Сојузниот орган односно организација за пред-
логот од став 1 на овој член доставува до Советот 
мислење во рок од петнаесет дена од денот на при-
емот на предлогот, а во итни случаи — и во покра-
ток рок што ќе го определи генералниот секретар на 
Советот. 

Предлогот на извршниот совет на собранието 
на републиката, односно на извршниот совет на со-
бранието на автономната покраина, со мислењето 
на надлежниот сојузен орган на управата, односно 
на сојузната организација, се внесува во предлогот 
на дневниот ред на првата наредна седница на Со-
ветот по поднесувањето мислење" од страна на тој 
орган, односно организација. 

За ставот на Советот веднаш се известува из-
вршниот совет на собранието на републиката, од-
носно извршниот совет на собранието на автоном-
ната покраина што предлогот го поднел. 

IX. ОДНОСИ НА СОВЕТОТ СПРЕМА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ 

Член 170 
Советот го известува Собранието на СФРЈ за 

спроведувањето на политиката, за извршувањето 
на сојузните закони и други сојузни прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ, за остварување-
то на среднорочниот план за развој на земјата и на 
годишните резолуции, за извршувањето на буџетот 

на федерацијата, за состојбата и развојот во оддел-
ни или во сите области на општествениот живот од 
рамките на правата и должностите на федерација-
та, за својата работа и за работата на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации, како и 
за другите прашања во рамките на своите права и 
должности. Советот го известува Собранието на 
СФРЈ за овие прашања во роковите утврдени со 
сојузен закон, со друг пропис, или со општ акт на 
Собранието на СФРЈ, со програмите за работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ или кога тие тоа 
ќе го побараат, како и по сопствена иницијатива. 

Член 171 
Извештаите на Советот треба да бидат подгот-

твени така што на соборите на Собранието на СФРЈ 
да им се овозможи остварување на нивната уста-
вна функција, а особено во поглед на вршењето на 
нивната политичка контрола над работата на Со-
ветот; утврдување мерки за уредување на односите 
во одделни области на општествениот живот; утвр-
дување на политиката на извршувањето на сојуз-
ните закони и други прописи и општи акти, што ги 
донесува Собранието на СФРЈ и обврските во из-
вршувањето на тие функции, како и давање насо-
ки за работа на Советот. 

Член 172 
Советот може да го известува Собранието на 

СФРЈ за својата работа и со поднесување на експо-
зе, односно со давање изјави од општо политичко 
значење. Експозе, односно изјава од став 1 на овој. 
член, поднесува, односно му дава на Собранието на 
СФРЈ претседателот на Советот или член на Сове-
тот, што ќе го определи Советот. 

Текстот на експозето, односно на изјавата го 
одобрува Советот. 

Советот навремено го известува Собранието на 
СФРЈ дека ќе поднесе експозе, односно дека ќе да-
де изјава. 

Член 173 
Советот може заради претходна размена на ми-

слења со делегатите и делегациите во работните 
тела на Собранието на СФРЈ, тие тела да ги извес-
тува за определени прашања од својата надлеж-
ност во текот на нивното подготвување и разгледу-
вање во Советот. 

Член 174 
Советот може да поднесува до Собранието на 

СФРЈ информации за позначајните прашања од 
својата надлежност заради запознавање на делега-
циите и делегатите со тие прашања и за ставовите 
на Советот за нив, и кога тоа не е предвидено со 
програмите за работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 175 
Советот се грижи за изработка на предлози за 

донесување на закони, нацрт-закони предлог-зако-
ни и нацрти, односно предлози на прописи или на 
други општи акти на Собранието на СФРЈ. чија 
изработка ќе му ја довери Собранието на СФРЈ. 

Член 176 о 
АКО смета дека од објективни причини ќе може 

да изврши одделни обврски од програмата за рабо-
та на соборите на Собранието на СФРЈ во роковите 
утврдени со тие програми, Советот е должен 
за тоа веднаш да го извести соодветниот собор на 
Собранието на СФРЈ, да ги изнесе причините пора-
ди кои не е ЕО можност да ја изврши обврската во 
утврдениот рок и да предложи рок во кој односна-
та обврска ќе ја изврши. , 

Ако Советот не извршил одделна обврска од про-
грамата за работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ, должен е за тоа веднаш да го извести соод-
ветниот собор на Собранието на СФРЈ и да ги из-
несе причините поради кои таа обврска не ја из-
вршил во утврдениот рок. 
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Член 177 
Претседателот на Советот го претставува Сове-

тот во соборите на Собранието на СФРЈ и на з а е д -
ничката седница на тие собори. 

Потпретседателите на Советот го претставуваат 
Советот, во согласност со заклучоците на Советот 
или врз основа на овластување на претседателот на 
Советот, во соборите на Собранието на СФРЈ или 
на заедничката седница на тие собори. 

Член 178 
При утврдувањето на предлогот за донесување 

на закон, нацрт-закон, предлог-закон и нацрт, од-
носно предлог на пропис или на друг општ акт што 
му го предлага на Собранието на СФРЈ, Советот 
определува свој претставник кој ќе учествува во 
работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Советот определува свои претставници и кога 
до Собранието на СФРЈ поднесува други матери-
јали. 

Член 179 
Кога во работното тело на Соборот на републи-

ките и покраините на Собранието на СФРЈ се раз-
гледува нацрт или предлог на закон, на друг про-
пис, односно на општ акт, што го донесува тој со-
бор врз основа на согласност на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини, претставникот на Советот учествува во рабо-
тата на тоа работно тело. 

Претставникот на Советот го известува работ-
ното тело на Соборот на републиките и покраи-
ните за ставовите на Советот за забелешките и 
предлозите од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, како и за дру-
гите забелешки и предлози дадени на нацртот, од-
носно на предлог актот. 

Претставникот на Советот во текот на постап-
ката за усогласување на ставовите е должен ре-
довно да го известува Советот за забелешките и 
предлозите изнесени на нацртот или на предлогот 
на прописот од став 1 на овој член, и за ставовите 
и мислењата на Советот да го известува работното 
тело на Соборот на републиките и покраините. 

Претставникот на Советот е должен активно да 
учествува во текот на целата постапка за усогла-
сување на ставовите за прашањата што се уреду-
ваат со прописите и општите акти од став I на овој 
член. 

Член 180 
Советот определува свои претставници за учес-

тво во работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ и на нивните работни тела при разгледува-
њето на прописите и другите акти од член 178 на 
овој деловник, од редот на членовите на Советот, 
замениците на сојузните секретари и претседатели-
те на сојузните комитети, како и функционерите 
што раководат со сојузни органи на управата или 
со сојузни организации, а кои не се членови на 
Советот. 

Советот може да определи свои претставници 
во работата на работните тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ за прашањата од став 1 на овој 
член и од редот на потсекретарите во сојузните 
органи на управата и сојузните организации или по-
мошниците на функционерите што раководоат со 
тие органи, односно организации. 

Член 181 
Претставниците на Сојузниот извршен совет од 

член 178 имаат право, во рамките на начелно зазе-
мените ставови на Советот, да ги прифаќаат аман-
дманите поднесени на предлозите на закони и на 
предлозите на други прописи или општи акти, како 
и да поднесуваат амандмани на предлозите на за-
кони и на предлозите на други прописи или општи 
акти што Советот ги поднел до Собранието на 
СФРЈ. 

Ако претставникот на Советот не е во можност 
да се изјасни за амандманите што се поднесуваат 
на предлогот на закон, односно на предлогот на 
пропис или општ акт што Советот ги поднел до 
Собранието на СФРЈ, за тоа ќе го извести Советот 
заради заземање на став. 

Член 182 
Советот може да определи свои членови како 

постојани претставници во соборите на Собранието 
на СФРЈ и во нивните работни тела. Советот може 
да ги определи за свои постојани претставници во 
одделни собори на Собранието на СФРЈ или во 
нивните работни тела и функционерите што рако-
водат со сојузни органи на управата и со сојузни 
организации, а не се членови на Советот, по праша-
њата од областа што спаѓаат во делокругот на ор-
ганите односно на организациите со кои тие рако-
водат (постојани претставници на Советот). 

Член 183 
Постојаниот претставник на Советот присуству-

ва на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ, на седниците на нивните работни тела и на 
седниците на нивните заеднички работни тела, 
учествува во нивната работа, го излага ставот на 
Советот за одделни прашања, предлага, од името 
на Советот, амандмани на предлозите на закони и 
на други прописи и општи акти во рамките на на-
челно заземените ставови на Советот за тие зако-
ни и други прописи и општи акти, се изјаснува за 
амандманите што не ги утврдил Советот, и може да 
предложи да се одложи разгледувањето на одделни 
закони и други прописи и општи акти за да може 
Советот за нив да заземе став. 

Член 184 
Советот определува свои повереници заради 

присуствување на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на нивните работни тела кога на 
тие седници се претресуваат предлози за донесува-
ње закони, нацрт-заксни, предлог-закони или на-
црти, односно предлози на други прописи и општи 
акти, што Советот му ги предложил на Собранието 
на СФРЈ. 

Советот ќе определи повереници и кога тоа го 
бараат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните 
работни тела, односно заедничките работни тела, или 
кога тие работни тела претресуваат други матери-
јали на Советот,, а Советот смета дека треба да се 
определат повереници. 

Повереникот се определува од редот на раково-
дни работници и работници во сојузните органи на 
управата, во сојузните организации и стручните 
служби на Советот. 

Повереникот дава известување и објаснение 
за предлогот за донесување на закон, нацрт-закон, 
предлог-закон, нацрт, односно предлог на друг про-
пис или општ акт и за друг материјал што соборите 
на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела ги 
претресуваат. 

Член 185 
Претставниците и поверениците на Советот се 

должни да присуствуваат на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела 
и да се придржуваат кон ставовите што Советот ги 
зазел за прашањата што се претресуваат во собо-
рите на Собранието на СФРЈ или во нивните работ-
ни тела. 

Претставниците и поверениците на Советот се 
должни меѓусебно да соработуваат и да ја усогла-
суваат својата работа по начелните и по поважните 
прашања што се претресуваат во соборите на Собра-
нието на СФРЈ и во нивните работни тела. Ако за 
тие прашања Советот не зазел став, повереникот 
е должен да бара упатства од претставникот на Со-
ветот. 
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Член 18в 
Претставниците и поверениците на Советот, во 

случај на спреченост да присуствуваат на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните 
работни тела, се должни за тоа веднаш да го из-
вестат генералниот секретар на Советот заради оп-
ределување на нивни заменици. 

Член 187 
На прашањата на делегација и детегат упа-

тени до Советот за време на седницата на соборите 
на Собранието на СФРЈ, одговор дава по правило, на 
истата седница постојаниот претставник на Советот, 
а во случај на негова отсутност — членот на Сове-
тот што присуствува на седницата. 

Ако прашан сто на делегација и делегат му 
е поставено на Советот во времето помеѓу одржува-
.њето на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ, одговор се дава на првата наредна седница 
на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Ако Советот на соодветен начин, најдоцна 24 
часа пред почетокот на одржувањето на седницата 
на соборите на Собранието на СФРЈ е известен дека 
ќе биде поставено делегатско прашање, како и за 
содржината на тоа прашање, претставникот на Со-
ветот ќе одговори на такво прашање на истата сед-
ница на соборите на Собранието на СФРЈ на која 
тоа прашање ќе биде поставено. 

Ако за одговорот на прашањето на делегација 
и делегат е потребно да се присоберат потребни 
податоци или да се извршат определени проверки, 
претставникот на Советот ќе одговори на тоа пра-
шање во мера во која тоа е можно на седницата на 
која прашањето е поставено и истовремено ќе го из-
вести соборот на Собранието на СФРЈ дека потполн 
одговор на поставеното прашање ќе даде на навед-
ната седница на Соборот на Собранието на СФРЈ. 

Ако прашањето на делегација и делегат не 
спаѓа во надлежност на Советот, претставникот на 
Советот ќе ,укаже на тоа на седницата на соборите 
на Собранието на СФРЈ на која тоа прашање е по-
ставено. 

Член 188 
Одговори на прашањата на делегација и деле-

гат упатени до Советот, што се однесуваат на ра-
ботата на Советот или на работете од неговата над-
лежност, дава членот на Советот, определен од Со-
ветот. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
во итни случаи претседателот на Советот може да 
определи член на Советот што ќе одговори на пра-
шањето на делегат во Собранието на СФРЈ. 

Одговор на прашањата на делегација и делегат, 
упатени до Советот за време на седницата на 
соборите на Собранието на СФРЈ, дава постојаниот 
претставник на Советот или пре-тставникот што ќе 
го определи претседателот на Советот. 

Советот може да одлучи на прашањето на де-
легација и делегат упатено до Советот да одгово-
ри функционерот што раководи со сојузен орган на 
управата, односно сојузна организација, или друг 
функционер. 

Член 189 
Одговорот на прашањето на делегација и деле-

гат треба да биде збиен и јасен. 

Член 190 
Претседателот на Советот се грижи за оствару-

вањето на соработк,ата на Советот со Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ. 

Член 191 
Советот се грижи сите материјали што се доста-

вуваат на разгледување и усвојување до Собранието 
на СФРЈ да бидат подготвени во согласност со Де-
ловникот на Собранието на СФРЈ, со деловниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и со овој де-
ловник. 

Член 192 
Заради извршување на обврските на Советов 

спрема Собранието на СФРЈ, генералниот секретар 
на Советот е должен да му ги поднесе на Советот 
на разгледување нацртите на програмите за работа 
и плановите за работа на соборите на Собранието 
на СФРЈ и за нив да обезбеди мислење од сојузните 
органи на управата, сојузните организации и од 
соодветните служби во Советот; да му предложи на 
Советот, по упатствата на претседателот на Советот 
претставници на Советот што ќе одговараат на пра-
шањата на делегациите и делегатите и да обезбеди 
координација на работата со соодветните стручни 
служби на Собранието на СФРЈ и евиденција за 
заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ 
што се доставени до Советот. 

X. ОДНОС НА СОВЕТОТ СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СФРЈ 

Член 193 
Советот го известува Претседателството на 

СФРЈ за прашањата од својата надлежност што мо-
жат да имаат општо политичко значеше. 

Член 194 
Советот го известува Претседателството на 

СФРЈ за начелните и за други поважни прашања, 
што се уредуваат со сојузните закони и со други 
прописи и општи акти а кои се донесуваат врз 
основа на согласноста од собранијата на републики-
те и од собранијата на автономните покраини, како 
и за начелните и за доуги поважни прашања, што 
се уредуваат со прописите на Советот, што тој ги 
донесува во согласност со надлежните републички 
и покраински органи. 

За прашањата за кои го известува Претседа-
телството на СФРЈ, Советот изнесува свои мислења 
и ставови. 

Член 195 
Советот го известува Претседателството на 

СФРЈ за прашањата од посебно значење што се 
однесуваат на областа на општонародната одбрана, 
на надворешната политика и државната безбедност 
и за тие прашања на Претседателството па СФРЈ 
му ги изнесува своите ста вег.и. 

Член 196 
Советот го извесутва Претседателството на 

СФРЈ, покрај прашањата од чл. 193 до 195 од овој 
деловник, и за други прашања од своја надлежност 
по своја иницијатива и ти кога тоа ќе го побара 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 197 
АКО Претседателството на СФРЈ му даде на Со-

ветот мислење и ги изнесе ставовите за спроведува-
ње на политиката и за извршување на сојVIсите 
закони и на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ или ќе предложи мерки за нивното 
спроведување, Советот ќе ги разгледа тие прашања, 
ставови и предложени мерки и ќе го извести Прет-
седателството на СФРЈ за мерките што ги презел 
во врска со тоа. 

Член 198 
Советот претходно ги разгледува прашањата од 

своја надлежност чиешто разгледување е предвиде-
но на седницата на Претседателството на СФРЈ. 

Претседателот на Советот на седницата на Прет-
седателството на СФРЈ го известува Претседател-
ството на СФРЈ за мислењата и за ставовите на Со-
ветот заземени при разгледувањето на тие прашања. 
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Член 199 
Советот може на Претседателството на СФРЈ 

да му ги изнесе своите мислења и ставови за оддел-
ни прашања од надлежноста на Претседателството 
на СФРЈ, што се од значење за остварување на 
функцијата на Советот. 

Член 200 
Ако Советот даде иницијатива за одржување на 

заедничка седница на Претседателството на СФРЈ 
и на Сојузниот извршен совет, Советот го предлага 
и дневниот ред на заедничката седница. 

На заедничката седница на Претседателството 
на СФРЈ и на Советот се заземаат ставови за пра-
шањата што се разгледуваат на седницата. 

Член 201 
Ако Претседателството на СФРЈ побара од Со-

ветот за определени прашања од (неговата надлеж-
ност да му се подготви материјал од страна на сојуз-

СОВЕТИ 
ките органи на управата, односно на сојузните ор-
ганизации, Советот ќе определи орган, односно ор-
ганизација која ќе го подготви тој материјал или 
за тоа ќе формира посебна група или комисија. 

XI. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РА-
БОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕ-
ТИ И ОДНОСИ НА СОВЕТОТ СПРЕМА ДРУГИТЕ 

Член 202 
Советот учествува во работата на сојузните оп-

штествени совети во согласност со законот, со дого-
ворите за нивното формирање и со деловниците за 
работата на советите. 

Заради учество во работата на сојузните опште-
ствени совети, Советот делегира свои претставници, 
зависно од прашањата што се предмет на разгледу-
вана на седницата на односниот сојузен општествен 
совет. 

Член 203 
Претставникот на Советот кој учествува во ра-

ботата на сојузниот општествен со-вет, на седницата 
на Советот ги изнесува мислењата и ставовите на 
Советов ако Советот зазел ставови за тие прашања 

Член 204 
Кога Советот ќе побара мислење од сојузниот 

општествен совет за определено системско или за 
друго начелно прашање во врска со утврдувањето 
на политиката и со подготвувањето на сојузни за-
кони и на други прописи и општи акти и за начел-
о т о прашање во врска со спроведувањето на утвр-
дената политика и со извршувањето на сојузните 
прописи, Советот обезбедува потребни материјали за 
подигнатите прашања. 

Претставникот на Советот на седницата на со-
јузниот општествен совет ги изнесува ставовите и 
мислењето на Советот за прашањата од став 1 на 
овој член. ' 

Член 205 
Ако Советот не го прифати мислењето или пред-

логот на сојузниот општествен совет во подготовка 
на закони и на други прописи и општи акти, тој 
гп-оа како и за причините поради кои не ги при-
фатил, ќе ги извести Собранието на СФРЈ, сојузниот 
општествен совет и другите учесници во работата 
на тој совет. 

Член 206 
Претставникот на Саветот во сојузниот општес-

твен совет го известува Советот за мислењата и за 
предлозите заземени на седницата на односниот со-
вет, како и за другите прашања од работата на со-
ветот што се од интерес за работата на Советот. 

Член 207 
Советот ги разгледува иницијативите, предло-

зите, мислењата и ставовите на Советот за човекова-
та средина и за просторното уредување, за праша-
њата од областа за заштита и унапредување на 
човековата средина што се од интерес за целата 
земја и за меѓународната заедница и на Југословен-
скиот совет за безбедноста на сообраќајот за пра-
шањата од областа на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата што се од интерес за целата земја, 
како и на другите совети што се формираат со 
договори во чиешто склучување учествува Советот, 
и за своите мислења, ставови и преземени мерки ги 
известува тие совети. 

XII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

Член 208 
Советот ги известува Сојузот на комунистите на 

Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на 
Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна и Сојузот на соција-
листичката млад,ина на Југославија за прашањата 
од своја надлежност, што се од посебно значење и 
интерес за работата на тие организации. 

Член 209 
Советот ги разгледува иницијативите и предло-

зите на општествено-политичките организации за 
прашањата од своја надлежност, зазема ставови за 
тие прашања и ги известува општествено-попитички-
те организации за своето мислење и за заземените 
ставови. 

Член 210 
Во остварувањето на соработка на Советот со 

општествено-политичките организации во федера-
цијата, Советот, во спогодба со органите на тие орга-
низации, определува свои претставниц,и за соработка 
со тие организации од редот на членовите на Сове-
тот, од редот на функционерите кои раководат со 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции и од редот на нивните заменици. 

На начинот од став I на овој член Советот 
определува свои претставници за учеството во ра-
ботата на работните тела на тие општествепо-поли-
тички организации од редот па членовите на Сове-
тот, функционери кои раководот со сојузните органи 
на управата и сојузните организации, нивни замени-
ци и раководни работници во тие органи и орга-
низации. 

Претставниците на Советот изнесуваат мислења 
на Советот и ги застапуваат ставовите на Советот за 
прашањата што се разгледуваат од страна на орга-
ните на тие општествено-политички организации и 
нивните работни тела, а,ко Советот зазел став за тие 
прашања. 

За прашањата што се разгледуваат ма седниците 
на органите на општествено-политичките организа-
ции и на нивните работни тела претставттците на 
Советот го известуваат Советот, ако тие прашања 
се од интерес за работата на Советот. 

Член 211 
Советот може да дава иницијатива и да прифа-

ќа дадени иницијативи за одржувањето на за-
еднички состаноци со претставниците на органите 
на општествено-политичките организации во феде-
рацијата заради разгледувањето на определени пра-
шања од пошироко општествено значење и размена 
на мислења за прашањата од заеднички интерес, за-
ради договор за координирање на заедничките 
активности и за други прашања, и за таа цел Сове-
тот и овие органи можат да формираат заеднички 
работни тела. 
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Член 212 
Во остварувањето на меѓусебна соработка Сове-

тот и општесчвено-политичките организации во фе-
дерацијата можат да разменуваат материјали што 
се од интерес за нивоата работа, да ги усогласуваат 
своите програми за работа и да преземаат други 
заеднички мерки во согласност со својата улога и 
подолга, 

XIII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО СТОПАНСКА-
ТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА. СО ОПШТИТЕ 
ЗДРУЖЕНИЈА, СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И СО ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГА-

НИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

Член 213 
Во остварувањето на соработката со Стопанската 

комора на Југославија и со општите здруженија, со 
организациите на здружен труд, со самоуправните 
интересни заедници и со други самоуправни орга-
низации и заедници, Советот прибавува мислења од 
тие организации, здруженија и. заедници, дава 
иницијативи кај тие организации и заедници по 
прашањата од значење за остварување на функција-
та на Советот и улогата на тие организации и заедни-
ци, ги разгледува иницијативите и предлозите на 
тие организации и заедници, зазема ставови за нив 
и за своите ставови ги известува тие организации и 
заедници и, по потреба, повикува претставници на 
тие организации и заедници на своите сед,ници, За 
соработка со Стопанската комора на Југославија и 
со Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство, Советот може да определи 
преставници од редот на своите членови, од редот 
на функционерите кои раководат со сојузните орга-
ни на управата и сојузните организации и од редот 
на нивните заменици. 

Член 214 
Ако Стопанската комора на Југославија и општи-

те здруженија организациите, односно заедниците 
од член 213 на овој деловник му поднесат на Советот 
предлог за прашањата од над нежноста на Советот 
или достават до Советот мислење за такви прашања, 
Советот таквиот предлог, односно мислењето ќе го 
земе предвид при разгледувањето на тие прашања. 

Член 215 
Советот и Стопанската комора на Југославија 

можат да формираат заеднички работни тела за 
проучување на системските и на други поважни 
прашања што се од значење за работата на Советот 
и за Стопанската комора на Југославја, како и за 
подготвувањето на одделни прописи и на други 
материјали, а можат за тие прописи и за други пра-
шања да организираат пошироки консултации. 

XIV. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СО ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 216 
Советот соработува со општествените организа-

ции и со здруженијата на граѓаните по прашањата 
што се од значење за остварување на целите на здру-
женијата и од интерес за работата на Советот и за 
развивањето на соодветни активности на работните 
луѓе и граѓаните во рамките на тие организации и 
здруженија, како и за вршењето на определени 
општествени работи што им се доверени на тие орга-
низации и здруженија. 

Член 217 
Во остварувањето на соработката од член 216 на 

овој деловник Советот ги известува соодветните 
општествени организации и здруженија на граѓаните 
за прашањата од своја надлежност за кои се заин-
тересирани тие организации и здруженија, прибаву-
ва од нив мислења за тие прашања, ги разгледува 
нивните иницијативи и предлози за прашањата од 
своја надлежност и ги известува за своите ставови 
за тие прашања. 

XV. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

Член 218 
Во остварувањето на уставните и законските на-

чела за јавноста на работата на Советот, Советот ја 
известува јавноста за својата работа и за донесените 
одлуки и заклучоци и за заземените ставови, како и 
за позначајните прашања што се во тек на разгле-
дување или ќе ги разгледа. 

Советот редовно Ја известува јавноста со давање 
соопштенија за печатот, за радиото и телевизијата 
и со давање на поблиски известувања и информации 
за одделни прашања од својата работа, за одржува-
њето на конференции за печатот, со давање на 
интервјуа, со водење на разговори со претставниците 
на јавното информирање и преку издавање на по-
стојани и повремени публикации. 

Советот може да одлучи јавноста да се известува 
и за прашањата што ги разгледуваат неговите 
работни тела. 

Член 219 
Јавноста на работата на Советотлсе обезбедува 

и со известување на: 
1) организациите на здружен труд и на други 

самоуправни организации и заедници и на опште-
ствено-но л и грчките и на други општесвени орга-
низации во федерацијата и здруженија на граѓани-
те за прашањата од работата на Советот за кои тие 
организации заедници и здруженија се заинтереси-
рани или кога е тоа од интерес за остварување 
на функциите на Советот; 

2) општествепо-политичките организации во фе-
дерацијата за состојбата, за уочените појави и тен-
денции во федерацијата и давањето на тие организа-
ции, на нивно барање, или по иницијатива на Сове-
тот, податоци добиени со следење на состојбата, како и 
на други податоци и известува!^, со кои располага 
Советот ако тие податоци и известувања се од инте-
рес за остварување на улогата на тие организации; 

3) општеетвеео-политичките организации од 
страна на Советот, по иницијатива на Советот или 
на барање од тие организации, за прашањата од 
значење за следење на работата на Советот и за 
остварување општествена контрола и влијанија на 
тие организации врз работата на Советот особено 
во поглед на обезбедување јавност на работата на 
Советот и неговата одговорност во работата. 

Член 220 
Основ за известување на јавноста за работата 

на седниците на Советот на начинот од член 218 
став 2 на овој деловник, се материјалите, одлуките, 
заклучоците и ставовите усвоени на седницата на 
Советот, Советот ќе ја утврди постапката за корис-
тена на материјалите и за известување на Јавноста 
и пред нивното разгледување на седницата на Со-
ветот. 

Член 221 
За обезбедување јавност на работата на Сове-

тот, и за известување на јавноста за одлуките, за 
заклучоците и ставовите на Советот, се грижи прет-
седателот на Советот. 

Советот определува кои материјали за праша-
њата што се разгледуваат на седниците на Советот и 
неговите работни тела не можат да им се стават 
на располагање на претставниците на печатот и на 
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другите средства за јавно информирање, трајно или 
на определено време. 

Член 222 
При разгледувањето на поважни прашања, Со-

ветот ќе го определи и начинот на кој за тоа ќе биде 
известена јавноста. 

Советот за разгледување на прашањата од своја 
надлежност на седницата ќе го утврди текстот на 
соопштението кое ќе и се даде на јавноста, а може 
да утврди и други начини на известување на јав-
носта за тие прашања. 

Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на информациите, во согласност со ставовите на 
Советот и на претседателот на Советот, се грижи за 
известување на јавноста за работата на Советот. 

Член 223 
Советот може да заклучи на седницата на Со-

ветот и на неговите работни тела да присуствуваат 
акредитирани новинари, а особено кога на тие седни-
ци се разгледуваат начелни прашања од општествен 
но-политичките и економските односи од пошироко 
значење за јавноста. 

Член 224 
Членовите на Советот и функционерите што ра-

ководат со СОЈУЗНИ органи на управата и со сојузни 
организации во "согласност со ставовите на Советот 
по правило одржуваат постојани средби со претстав-
ниците на средствата за информирање, како и ре-
довни и повремени конференции за печат за акту-
елните и за други прашања од работата на Советот 
во роковите што ќе ги определи Советот. 

За одржување на конференција за печат члено-
вите на Советот и функционерите што раководат со 
сојузни органи на управата и со сојузни организа-
ции претходно го известуваат претседателот на Со-
ветот. 

За организирање на конференција за печат се 
грижи сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на информации. 

Член 225 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на информации врши акредитирање на нови-
нари за следење на работата на Советот, на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
и, во соработка со генералниот секретар на Сове-
тот, обезбедува потребен број на материјали за акре-
дитираните новинари и се грижи за обезбедувањето 
на технички и на други услови за нивната работа. 

Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на информации редовно ги запознава акреди-
тираните новинари со работата на Советот и со тие 
новинари најмалку двапати неделно организира ин-
формативни состаноци. 

Ако се укаже потреба по седницата на Советот 
да се даваат посебни објасненија или поблиску да 
се разјаснат одделни прашања заради правилно из-
вестување на јавноста, функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на информациите, ќе овозможи да се дадат 
потребни објасненија, односно одделни прашања по-
блиску да се разјаснат со учество на функционерот 
на сојузниот орган на управата, односно на сојуз-
ната организација што го предложила материјалот. 

Член 226 
Заради известување на јавноста за својата ра-

бота, Советот преку сојузниот орган на управата 
надлелѕен за работите на информации ќе издава 
билтен за работата на Советот, билтен за работата 
на Советот за странски новинари, билтен на доку-
ментација како и други гласила. 

За печатењето и доставувањето на билтените од 
став 1 на овој член до редакциите на средствата за 
јавно информирање и до други корисници, се грижи 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на информациите. 

Член 227 
Заради известување на јавноста и на редак-

циите на средствата за јавно информирање за рабо-
тата на Советот, на седниците на Советот и на него-
вите работни тела присуствува претставник на со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
информациите кого ќе го определи функционерот 
кој раководи со тој орган. 

Врз основа на нацртот на соопштението што го 
подготвува предлагачот на материјалите, претстав-
никот на сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на информациите подготвува текст на 
соопштенија за јавноста, со кој претходно го за-
познава претседателот, односно претседавачот на 
седницата на Советот. 

XVI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

Член 228 
Членовите на Советот, претставници на изврш-

ните совети на собранијата на републиките и на 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, како и функционерите и други лица што 
по покана присуствуваат на седницата на Советот, 
односно на работните тела на Советот, имаат право 
да ги излагаат своите мислења и да поднесуваат пи-
смени поднесоци на кој и да било јазик на народите 
на Југославија, односно јазик на народноста на која 
и припаѓаат. 

Член 229 
При давањето на информации за печатот и на 

другите средства за јавно информирање, членовите 
на Советот и другите овластени функционери имаат 
право да употребуваат кој и да било јазик на наро-
дите на Југославија, односно јазик на народноста 
на која и припаѓаат. 

Член 230 
Во случаите од чл. 228 и 229 на овој деловник 

се обезбедува преведување на сите јазици на на-
родите на Југославија. 

За обезбедување услови потребни за преведу-
вање се грижи генералниот секретар на Советот. 

Член 231 
Материјалите што за седницата на Советот се 

подготвуваат во стручните служби на Советот, се 
изработуваат на јазиците и писмата на народите 
на Југославија. 

Член 232 
Во преписката и во другите односи со органите 

на општествено"политичките заедници, со опште-
ствено-политичките организации, со организациите 
на здружен труд, со други самоуправни организации 
и заедници, здруженија и со граѓани се употребува 
јазикот и писмото на народот на Југославија од-
носно на народноста на кои тие органи, организации, 
заедници или здруженија односно граѓани му се 
обрнуваат на Советот. 

Член 233 
Актите и исправите што се однесуваат на член 

на Советот, на функционер и на раководен ра-
ботник во Советот, се издаваат на јазикот и на 
писмото на народот на Југославија кому тој му при-
паѓа, а ако се однесуваат на член на Советот, на 
функционер или на раководен работник — припад-
ник на народноста — и на јазикот и писмото на 
народноста на која и припаѓа или на јазикот и пи-
смото на народот на Југославија што тој ќе го оп-
редели. 

XVII, ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ НА СОВЕТОТ 

Член 234 
Во остварувањето на своите права и должности 

утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, 
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Советот донесува уредби, одлуки, упатства и реше-
нија за извршување на сојузните закони и на дру-
ги прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Советот донесува уредби и одлуки за привреме-
ни мерки, ако Претседателството на СФРЈ се согла-
си со потребата од донесувањето на тие мерки и со 
причините за нивното донесување. 

Советот, во согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, до-
несува општи насоки за работата на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации, како 
и за работата на организациите што вршат јавни 
овластувања врз оснора на сојузни прописи. 

Советот донесува заклучок кога не одлучува со 
друг акт. 

Член 235 
Советот дава автентично толкување на пропи-

сите што ги донесува. 
Нацртот на автентичното толкување на пропи-

сите од став 1 на овој член го подготвува сојузниот 
орган на управата, односно сојузната организација 
која го подготвила предлогот на прописот за кој се 
дава толкување. 

ЧЈШН 236 
Советот може да овласти сојузен орган на уп-

равата надлежен за работите на законодавството да 
го утврди пречистениот текст на прописите на Со-
ветот, 

Во случајот од став 1 на овој член, пречистени-
от текст на прописот го подготвува сојузниот орган 
на управата, односно сојузната организација во чи ј -
што делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат 
со односниот пропис. 

Член 237 
На прописите и на други акти на Советот се 

става печат на Советот. 
Печатот на Советот содржи грб на Социјали-

листичка Федеративна Република Југославија, око-
лу кој на јазиците и на писмата на народите на Ју -
госЛАВИЈа е испишано: „Сојузен извршен совет — 
Белград". 

Член 238 
Прописите и општите акти на Советот се обја-

вуваат во „Службен лист на СФРЈ", а другите акти 
на Советот — ако тоа го определи Советот. 

Исправки на прописите на Советот, ако објаве-
ниот текст не е согласен со изворниот текст, дава 
генералниот секретар на Советот. 

Член 239 
Со уредба Советот уредува определени прашања 

заради извршување на сојузните закони и на други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, ра-
тификува меѓународни договори чиешто ратифику-
вана не спаѓа во надлежност на Собранието на 
СФРЈ, утврдува општи начела за внатрешната орга-
низација на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации и уредува други односи. 

Член 240 
Со одлука Советот поблиску разработува оддел-

ни одредби на сојузните закони и на други прописи 
и општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Член 241 
Со упатство Советот ги пропишува начинот на 

работата и постапувањето на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации и на органи-
зациите на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници во извршувањето на оддел-
ни одредби на сојузните закони и на други прописи 
и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописите 
на Советот. 

Член 242 
Со решение, како општ акт, Советот уредува 

определени прашања кога за тие прашања не одлу-
чува со друг општ акт. 

Со решение Советот назначува и разрешува од 
должност функционери и раководни работници во 
Советот, во сојузните органи на управата, во сојуз-
ните организации и во стручни служби на Советот, 
и одлучува за други персонални прашања. 

Советот донесува решение и кога одлучува во 
управните работи, како и кога во вршење на своите 
овластувања или во своето работење донесува пое-
динечен акт. 

Со општа насока, Советот ги утврдува начелни-
те ставови во поглед на остварување на политиката 
на Собранието на СФРЈ и извршување на сојузните 
закони и на други прописи и општи акти. 

Со заклучок Советот уредува определени пра-
шања на внатрешната организација и односите во 
Советот, ги определува задачите и рамките на ра-
ботата на стручните и на други служби, зазема ста-
вови по прашањата што ги разгледува и уредува 
други прашања, ако со овој деловник не е опреде-
лено тие прашања да се регулираат со др^г акт. 

Советот може да одлучи определени општи на-
соки и заклучоци да се објават. 

XVIII. СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ 

Член 243 
За вршење на стручните, административните и 

други работи за потребите на Советот неговите ра-
ботни тела, меѓурепубличка^ комитети, како и за 
остварување на функциите на претседателот, пот-
претседателите и членовите на Советот се грижи ге-
нералниот секретар на Советот, ако Советот не опре-
дели поинаку. 

За вршењето на определени стручни, технички 
и други работи за потребите на Советот, на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
Советот формира заеднички стручни и технички 
служби. 

XIX. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 244 
Одредбите на член 127, како и одредбите на член 

157 од овој деловник во делот што се однесува на 
обврската на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации да доставуваат до Советот про-
писи што ги донесува тој на јазиците и на писмата 
на народите на Југославија, ќе се применуваат од 1 
јули 1980 година. 

Член 245 
Со денот на влегувањето во сила на овој дело-

вник престануваат да важат Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/75) и Одлуката за привремениот деловен ред на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/78). 

Член 246 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 613 
14 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 
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507. 

Врз основа на член П став 4 од Законот за про-
метот на отрови (,,Службен лист на СФРЈ", бр, 4/77), 
СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А П О Б Л И С К И Т Е К Р И Т Е Р И У М И З А Р А С П О Р Е -
Д У В А Њ Е Н А О Т Р О В И Т Е В О Г Р У П И И З А М Е Т О -
Д И Т Е З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А С Т Е П Е Н О Т Н А 

О Т Р О В Н О С Т А Н А О Д Д Е Л Н И О Т Р О В И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските 

критериуми за распоредување на отровите во групи 
и методите за определување на степенот на отровнос-
та на одделни отрови. 

Организациите на здружен труд што ги испол-
нуваат условите за вршење на токсиколошка оцена 
на отровите (во натамошниот текст: овластените ор-
ганизации) се должни да ги применуваат критери-
умите и методите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Овластените организации, при вршењето на ток-

сиколошка оцена на отровите заради нивно распо-
редување во групи, ги земаат предвид следните по-
блиски критериуми, и тоа: 

1) ф и з и ч к и т е и хемиските особини на отровот; 
2) начинот и формата па примена и можностите 

за погрешен начин на примена на отровот (задесна 
експозиција); 

3) предвидената изложеност на човекот, на жи-
вотните и на биосферата на дејството на отрови (па-
тишта и должина на изложеноста); 

4) можноста за квалитативно и квантитативно 
мерење на отровот; 

5) присутноста на придружни соединенија и не-
чистотија; 

6) можните производи од разлагањето, од меѓу-
себното реагирање и дејствување при комбинирана 
примена; 

7) несаканите споредни дејства на отровот во би-
олошкиот систем на човекот, на животните и на би-
осферата;" 

8) акутната орална токсичност (11,0-50); 
9) акутната дермална токсичност (11.0-50); 
10) акутната инхалациона токсичност (110-50); 
11) иритациЈата на кожата; 
12) иритацизата на слузокожата на очите; 
13) суоакутната токсичност (90 дена); 
14) хроничната токсичност: 
15) канцерогеноста; 
16) мутагеноста; 
17) тератогеноста; 
18) дејството врз репродуктивната моќ; 
19) кип етиката и метаболизмот; 
20) дејствувањето врз ензимите и ефектите на 

потенципањето; 
21) биохемиската слика; 
22) патохистслошката слика; 
23) дејството на отровот врз корисните животни 

и врз микроорганизми^; 
24) знаците на труење ка ј луѓето; 
25) мерките за прва помош и начинот на ле-

кување, 

Член 3 
Под физички и хемиски особини на отровот, во 

смисла на член 2 точка 1 од овој правилник, се под-
разбираат' 

1) молекуларната тежина; 
2) мирисот и бојата; 

3) чистотијата на активната супстанција; 
4) специфичната тежшга; 
5) агрегатната Состојба; 
6) растзорливоста во вода; 
7) растворливоста во масти и во органски рас-

творувач!^ 
8) вискозитетот; 
9) испартизоста; 
10) напонот на пареата и релативниот напон на 

пареата; 
11) точката на топењето; 
12) точката на палењето; 
13) точката на вриењето; 
14) отпорноста кон топлина, светлост, влага, ки-

селини и алкалии; 
15) времето на распаѓањето и производите од 

распаѓањето; 
16) изоглерите: 
17) стабилноста — реактивноста на супстанција-

та при складирањето. 

Член 4 
За утврдување на токсиколошките својства на 

отровите и за.определување на^ степенот на отровност 
на одделни отрови, овластените организации ги при-
менуваат следните методи, и тоа' 

1) утврдувањето на акутната орална, акутната 
термална и акутната инхалациона токсичност се 
врши со испитување врз најмалку два вида живот-
ни од обата пола, од кои едното животно е стаорец, 
и тоа во време до 10 дена; 

2) утврдувањето на надразнувачко^ дејство врз 
кожата се врши со испитување врз кожата на питом 
за јак; 

3) утврдувањето на иритацијата на служокожата 
на очите се врши со испитување врз окото на питом 
за јак; 

4) утврдувањето на субакутната токсичност се 
врши со испитување во траење од најмалку 90 де-
на врз цицани од обата пола со внесување во ор-
ганизмот, преку храната, на супстанцијата што се 
испитува; 

5) утврдувањето на хроничната токспчност се вр-
ши со испитуван,е врз два вила цицани во траење 
од најмалку две години, со внесување во организмот, 
преку храната, на супстанци,јата што се испитува; 

6) утврдувањето на капцерогеноста и мутагено-
ста се врши по методите , т VI УО"; 

7) утврдувањето на тератогеноста се врши со ис-
питување врз најмалку два од следните видови жи-
вотни: стаорец, глушец и питом зајак; 

8) утврдувањето на дејството врз репродуктив-
ната моќ се врши со испитување врз тие последова-
телни генерации на стаорци; 

9) утврдувањето на дејството врз ензимите и 
утврдувањето на ефектот од потенцирање^ на две 
или повеќе супстанции се врши со испитување врз 
еден вид""цицани; 

10) утврдувањето на биохемиската слика се врши 
врз основа на хематолошки наоди, наоди на мочта 
и наоди на функцијата на ензимскиот систем; 

11) утврдувањето на патохистолошката слика се 
врши врз основа на патохистолошки наоди на соод-
ветните органи на животните на кои се вршени ис-
питувањата; 

12) утврдувањето на дејството врз корисните жи-
вотни и микроорганизми се врши со испитување на 
дејството врз пчелите, рибите, дивечот, птиците и 
микроорганизшгге на земјиштето. 

Во текот на утврдувањето на токсичните свој-
ства на отровите од став 1 точка 1 на овој член се 
следат и појавите на кумулативно^, реверзибилност 
и задоцнети дејства по примената на 1ЛЗ-50, секој 
ден, во текот на 2 до 4 недели. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2043 
12 јуни 1979 година 

Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
Мила Ѓорѓиќ, с. р. 

508. 

Брз основа на точка 3 став 1 на Одлуката за со-
ставот на сојузните комитети (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78), претседателот на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 45/78 и 68/78) во точка 1 во одде-
лот под б) одредбата под 8 се менува и гласи: 

,,8) Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово: 

Ќерим Ќерими, директор на Покраинската уп-
рава за сообраќај." 

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

Бр. 2486/1 
25 јуни 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

509. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОШОК И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електроника и телекомуникации, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електроника и телекомуника-
ции, Потенциометри. Називи, дефини-
ции и методи на испитување - JUS N.R3.501 

лови за електронски уреди. Методи 
на испитување. Постапка 4b: Парци-
јално празнење (корона) -

4) Елекромеханичии составни де-
лови за елскронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 5а: Пораст на 
температурата — — — — — — 

5) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 15b: Задржува-
ње на изолационата влошка во ку-
ќиштето под аксијално оптоварување 

6) Електротехнички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 16с: Механичка 
издржливост на контактот на свит-
кување — — — - — 

7) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи на 
испитување. Постапка 16d: Издржли-
вост на стиснат спој при извлекување 

- JUS N.R4.414 

JUS N.R4.415 

JUS N.R4.455 

- - - JUS N.R4.461 

JUS N.R4.462 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, освен југословенскиот стандард^ JUS 
N.R3.507, се задолжителни во целина, а ќе се приме-
нуваат врз електроника и телекомуникации што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи јуос л овенатиот стан-
дард: 

Спој ни обртни потенциометри тип 
2: Мерење на ротационен шум — — JUS N.R3.507 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за потенциометри („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-10473/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

2) Електроника и телекомуника-
ција. Мерење на шумот при движење-
то на лизгачот на потенциометарот — 

3) Електромеханички составни де-
JUS N.R3.507 

510. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (,Службен лиCT на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува југословенски-

от стандард за отстранувале на радиофреквенциски 
пречки, КОЈ го има следниот назив и ознака: 
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Отстранување на радиофреквен-
циски пречки JUS E.N0.910. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ пра-

вилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целина, а ќе се приме-
нува од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за отклонување на радиопречки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 октомври 

1979 година. 

Бр. 31-10478/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

511. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОД-
ГРАДИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за подгради на руднички подземни 
простории, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива лачна рам-
ка тип А со 1 колосек, без локомотив-
ска влеча JUS В.М2.191 

2) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива лачна рам-
ка тип А со 1 колосек и со локомотив-
ска влеча JUS Е.М2.192 

3) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со 
висок свод со 1 колосек, без локомо-
тивска влеча - - - - - - - JUS В.М2.195 

4) По д града на руднички подзем-
ни простории. Допустлива рамка со 
висок свод, со 1 колосек и со локомо-
тивска влеча - - - - - - — JUS В.TV!2.196 

5) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива рамка со 
транспортна лента - - - — - JUS В.М2.197 

6) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива лачна рам-
ка со 2 колосека тип А, без локомотив-
ска влеча — — — 

7) Подграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива лачна рам-
ка со 2 колосека тип А и со локомо-
т и в а ^ влеча - — 

8) Под града на руднички подзем-
ни простории. Допустлива рамка со 
висок свод, со 2 колосека, без локомо-
тивска влеча — — 

- JUS В.М2.203 

- - - JUS В.М2.204 

- - JUS В.М2.206 
9) Подграда на руднички подзем-

ни простории. Попустлива рамка со 
висок свод, со 2 колосека и со локо-
м о т и в а ^ влеча — — — — - JUS В.М2.207 

10) Подграде на руднички подзем-
ни простории. Попустлива рамка со 
транспортна лента и со локомотивска 
влеча — — — — — - - JUS В.М2.208 

JUS В.М2.215 

11) Под1рада на руднички подзем-
ни простории. Допустлива лачна рам-
ка тип А со транспортна лента - -

12) Д од града на руднички подзем-
ни простории. Допустлива лачна рам-
ка тип А со тракспортна лента и со 
локомотивска влеча — - — - JUS В.М2.227 

13) Додграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива челична 
рамка за ходници со кружна форма, 
со 1 колосек, без локомотивска влеча JUS В.М2.491 

14) Под града на руднички подзем-
ни простории. Допустлива челична 
рамка за ходници со кружна форма, 
со 1 колосек и со локомотивска влеча JUS В.М2.492 

15) Лодграда на руднички подзем-
ни простории. Допустлива челична 
рамка за ходници со кружна форма, 
со 2 колосека, без локомотива^ влеча JUS В.М2.503 

16) Д од град а на руднички подзем-
ни прострории. Допустлива челична 
рамка за ходници со кружна форма, 
со 2 колосека и со локомотивска влеча JUS В.М2.504 

17) Д од града на руднички подзем-
ни простории. Класификација и мето-
ди на определување на напречниот 
пресек - - - - - - - - - JUS В.М2.100 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од ОВОЈ правилник, а се 
објавувааат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а се приме-
нуваат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ", 

Бр. 31-10474/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод -за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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I 512. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОТЕЛ-
СКИ ПОСТРОЈКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за котелски постројки, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Котел ски ПОСТРОЈКИ . Пресметка 
на деловите. Цевки со кружен пресек JUS М.Е2.038 

2) Котел ски постројки. Пресметка 
на деловите. Цевки со правоаголен 
пресек и разводни комори — — — JUS М.Е2.039. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 4.2 на југословенскиот стандард 

JUS МЕ2.038, чијшто примена не е задолжителна, 
југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни, а ќе се применуваат врз пре-
сметка на деловите на котелски постројки од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила шеесеттиот ден 

од денот на обавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 31-10475/1 
12 јуни 1979 година 

Б е л т -

Директор 
на Сојузниот завод за 
" стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

513. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕМЕНТ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуват југословен-

ските стандарди за цемент, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Цемент. Автоклавно ширење на 
цедентот - - - - - - - JUS В.С8.025 

2). Цемент. Собирање на цемент-
ниот малтер поради сушење — — JUS В.С8.029 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

п р а в и л н и к се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат врз цемент што ќе се произведе односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден 

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

Бр. 31-10476/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

514. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛО-

ЗИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди од областа на заштитата од пожари 
и експлозиви, што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Класификација на пожарите 
според видот на запаливите материи JUS Z.C0.003 

2) Класификација на материи и 
стоки според однесувањето во пожар JUS Z.C0.005 

3) Карактеристики на опасните за-
паливи гасови, течности и испарливи 
цврсти супстанции - - - - - J U S Z.C0.010 

4) Утврдување на категории и сте-
пени на опасност од материите при 
пожар - - - - - - - - - JUS Z.СО.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник, освен југословенскиот стандард JUS 
Z.C0.010, се задолжителни во целина. 

Член 4 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник ќе се применуваат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник, освен југословен-
скиот стандард JUS Z.C0.012, кој ќе се применува по 
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истекот на четири месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила шеесеттиот ден 

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

Бр. 31-10477/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 5 
ОНОЈ правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 31-10472/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

515. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕ-
МАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА ЗА АНТИКОРОЗИВНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за премачкувачки средства за ан-
тикорозивна заштита, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Реактивна основна боја (Wash-
-пример) - - - - - - - JUS С.Т7.311 

2) Алкидна основна боја социнк-
хромат - - - - - - - - JUS С.Т7.322 

3) Алкидна основна боја со цинк 
во прав - - - - - - - - JUS С.Т7.325 

4) Алкиден миниум. I премачку-
вач — — - — — — — — — JUS С.Т7.326 

5) Алкиден миниум. II премачку-
вач — - - — — — — — — JUS С.Т7.327 

6) Маслен миииум. I премачкувач JUS С.Т7.323 
7) Маслен миниум. И премачкувач JUS С.Т7.329 
8) Алкидна лак-боја. I премачку-

вач — — — — — — — — — JUS С.Т7.342 
9) Маслена боја со оксид на желе-

зо. I премачкувач - - - - - JUS С.Т7.344 
10) Алкидна лак-боја. II премач-

кувач - - - - - - - - JUS С.Т7.371 
11) Маслена боја со оксид на же-

лезо. II премачкувач - - - - - JUS С.Т7.374 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се задолжителни во целина, а ќе се приме-
нуваат на премачкувачки средства за антикорозив-
на заштита што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за југо-
словенските стандарди за прсмачкувачки средства 
за антикорозиона заштита („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/77). 

516. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАК-
ЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУ-

СТРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија, што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 100 ml, со систем за затво-
рање П. Т - - - - - - - JUS Z.M5.054 

2) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 100 ml, со систем на за-
творање Т. О - - - - - - JUS Z.M5.055 

3) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 200 ml, со систем на зат-
ворање П. Т — — — — — — — JUS Z.M5.056 

4) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Ста к л еница со за-
фатнина од 200 ml, со систем на за-
творање Т. 0 — — - - - - - JUS Z.M5.057 

5) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 370 ml, со систем на за-
творање П. Т — — - — — - JUS Z.M5.058 

6) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 370 ml, со систем на за-
творање Т. О - - - - - - JUS Z.M5.059 

7) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 370 ml, ниска, со систем на 
затворање П. Т — - - - - - JUS Z.M5.060 

8) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленица со за-
фатнина од 370 ml, ниска, со систем на 
затворање Т, О - - - - - - JUS Z.M5.061 

9) Стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија. Стакленик со за-
фатнина од 720 ml, со систем на за-
творање П. Т - - - - - - JUS Z.M5.062 

10) Стаклена амбалажа за пре-
хранбената индустрија. Стакленица 
со зафатнина од 720 ml. со систем на 
затворање Т. 0 — - - - - - JUS Z.M5.063 

11) Стаклена амбалажа за пре-
хранбената индустрија. Ста к л еница 
со зафатнина од 2.500 ml, со систем на 
затворање П. Т — - - - - - - JUS Z.M5.064 

12) Стаклена амбалажа за пре - . 
хранбената индустрија. Стакленица со 
зафатнина од 2500 ml, со систем на 
затворање Т. 0 — - - - - - JUS Z.M5.065 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се составен дел на оној правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 па ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целина а ќе се при-
менуваат врз стаклена амбалажа за прехранбената 
индустрија што ќе се произведе односно увезе од 
денот на влегувањето ва сила на ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во ,,Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр, 31-10479/1 
12 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
ста ида рди з аци ј а, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

517. 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за опализиран бел туф, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат своите затечените продажни цени, при 
постојните услови на продажба, да ги зголемат така 
што најголемите продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Опал::зиран бел туф: Дин/!; 
1) гранулат ,1 и 2" 1.895 
2) гранулат „О" 354 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од Точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат според цените и под 
условите, кои се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 266 од 29 јуни 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: „Опалит" — 
Чешиново. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ОХИС" - Скопје, -,Зорка" - Шабац и „НИ-
КУС" - Раче. 

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 и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РАТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ЛАМИНАТИ 

1. Претставниците на производителите и претста-
вниците на потрошувачите на 21 февруари 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за декоративни пластични лами-
нати. со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени. при условите на продажбата наведени во Спо-
годбата, да ги зголемат до 8%. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека 
производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги про-
даваат, односно купуваат според цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 1284 од 29 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Лесонит" 
- Илирска Бистрица, „Копаоник" — Куршум-
лија, „Маглиќ" - Фоча и „Меламин" — Кочевје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 31 
купувач-потрошувач потписник Спогодбата. 

518. 

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 ОПА-

ЛИЗИРАН БЕЛ ТУФ 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите на 8 декември 1978 година 

519. 

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 КЕРА-

МИКА ЗА ДОМАЌИНСТВО 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 јуни 1979 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за керамика за домаќинство, со тоа што 
производителските организации на здружен труд, 
при постојните продажни цени, да извршат усогла-
сување заради преминување на малопродажни цени, 
при условите на продажбата што се наведени во 
Спогодбата, а според ценовниците што се составен 
дел на Спогодбата, 

2. Цените од ценовниците важат како цени во 
продажбата на мало, без данокот на промет. Во тие 
цени е вклучен процентот за покритие на трошоците 
во прометот на големо од 10%, а за покритие на 
трошоците во прометот на мало — 18%. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2742 од 29 јуни 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: Керамичка ин-
дустрија, Либое — Целје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Генекс-кристал" — Белград, Робна куќа — 
Белград, „Центропром" — Белград, „Стекло" — 
Љубљана, „Ковинотехна-Техномеркатор" — 
Целје, ,,Емона" - Љубљана и ОТИ - Загреб. 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛЕСОТО И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО ЛЕСОТО 

I 

Се отповикува 
Гаврило Вучиниќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Ле-
сото, со седиште во Мапуто. 

II 

Се назначува 
Ж е љ к о Јеглич, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Народна Република Мозамбик, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Лесото, со седрппте во Мапуто. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
29 мај 1979 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1, во врска со 

член 415 став 3 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совс-т 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е III Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТ 
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседател на Сојузниот 
извршен совет се назначува Добрила Николаеви!?:, 

самостоен советник во кабинет на потпретседател 
на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 615 
28 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со 
член 415 став 3 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 23/78), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседател на Сојузниот 
извршен совет се назначува д-р Воин Савиќ, само-
стоен советник во кабинет на потпретседател на 
Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 614 
28 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р 

Врз основа на член 244 став 1, во врска еп 
член 415 став 3 од Законот за основите на системот 
на дожавната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 23/78), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседател на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет се назначува Сава Шукљевиќ, ш е ф 
на кабинет на потпретседател на Сојузниот извр-
шен совет. 

Е. п бр. 616 
28 јупт^ 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со 
член 415 став 'Л од Законот за основите на системот 
на држарната управа и за Сојузниот извшпен совет 
и сојузните опганп на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседател на Сојузниот 
извршен совет се назначува Да ј а Петровиќ, совет-
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вик во кабинет на потпретседател на Сојузниот 
извршен совет. 

Е. п. бр. 617 
28 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р 

ната управа додека се наоѓа на располагање, а на ј -
доцна по 13 Ј.уни Ш?Ј0 година. 

Е. п. бр 577 
13 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и на Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕК-
РЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗ-

НАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа д-р Рафаел Цијан, пора-
ди истек на периодот за кој е назначен. 

Во смисла на член 249 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата, 
именуваниот се става на располагање и правата од 
работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот сек-
ретаријат за правосудство и организација на сојуз-
ната управа додека се наоѓа на располагање а на ј -
доцна до 13 јуни 1980 година. 

Е. п. бр, 575 
13 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и на Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ИНФОМАЦИОНА И ДОКУ-
МЕНТАЦИОНА ДЕЈНОСТ ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста директор на Цен-
тарот за информациона и документациона дејност 
во Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа д-р Радослав Бошко-
виќ, поради истек на периодот за кој е назначен. 

Во смисла на член 249 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата, 
именуваниот се става на располагање и правата од 
работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот сек-
ретаријат за правосудство и организација на сојуз-
ната управа додека се наоѓа на располагање, а на ј -
доцна до 13 јуни 1980 година. 

Е. п. бр. 576 
13 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Маргаи, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и на Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУД-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УП-

РАВА 

Се разрешува од должноста помошник на сојуз-
ниот секретар за правосудство и организација на 
сојузната управа д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, поради 
истек на периодот за кој е назначена. 

Во смисла на член 249 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата, 
именуваната се става на располагање и правата од 
работниот однос ќе ги остварува во Сојузниот сек-
ретаријат за правосудство и организација на сојуз-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО 

За помошник па претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство се назначува Бранко Гар-
дашевиќ, секретар на Советот за земјоделство во 
Стопанската комора на СР Црна Гора. 

Е.п. бр. 574 
13 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 237 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Барбарић Павла Фрањо. Бенета-Радић Петра 
Ружа, Цуцулић Антуна Маријан, Дождор Анте Ма-
те, Филиповић Николе Мате, Гобац Николе Јосип, 
Хлад Јуре Фрањо, Иванковић Ивана Јосип Јанчић 
Мије Фрањо, Ковачевић Петра Стојан, Куш Јуре 
Стјепан. Медић Давида Петар, Милковић Филипа 
Марко. НоЕОсел Јакоба Стјепан, Прибзнић Јосипа 
Јосип, Радаковић Миле Мара. Размилић-Новаковић 
Теодора Стана, Скоруп Ибрахима Јусуф, Солдо 
Фрање Марко, ПТелебај Јосип Стјепан, Та инеп Ма-
рија Јосип, Варљен Емила Анђела, Баровић И^ана 
Милан, Вогин Вилима Павао, Вукмановић Ђуре 
Раде; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народ,и 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Агић-Седрлак Јанкова Марица, Катели Јосипа 
Антон Брковић .Лазе Или!а, Булајић Блажа Блажо, 
Цецић-Сесартић Јакова Тонка. Дмејхал Јогина Ан-
тун, Клашња Гаје Дане, Кбтдѕћоѓег-Такаћ Јакова 
Вера, Копус Нике Душан, Корошец Грге Јосип, 
Ковачевић Павла Драгутин, Ковачевић Петра Ми-
лева, Крањц Карла Минко, Крнић Мије Анте Ку-
рабер Ивана Стјепан, Лончар Мате Душан, Меси р 
Јаге Степан. Микшић Ђуре Мијо Мочибоб Стјепана 
Јосип. Ненадић Стеве Драган, Познић Боже Ра лован. 
Родић-Параш Толе Миља. Рукљач Габон јела Блаж, 
Саболић Стјепана Иври, Скледар Стјепана Турај, 
Штрбац Павла Пили п, Трушновец Ивана Милан, 
Витакић Фране Фрањо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

јдуковић-Баочић Ивана Ивана, Анкон Алексе 
Борис, Балашко Имбре Иван, Батинић Миле Раде. 
Боромиса Јована Перо, Бродарац Николе Ђуро, 
Цветичанин Милоша Цане, Ћулав Грге Анте Пга-
ћо!иѕку Карла Анте Дујмовић Николе Иван Фур-
лан Јосипа Данило Гојтак Јосипа Ва сплит е Груби-
шић Владимира Петар, Грубишић Винка Винко. 
Хабековић Драге Младен Иванчић Антона Јосип. 
Иванишевић Карла Анте Јањатовић Рафаила Бо-
сиљка, Јелен Јожефа Максимилијан, Јелић Пане 

Божо, Јеринић Јована Саво, Каравла Јосипа Јосип, 
Келиш Фрање Милан, Кереп Рудолфа Ватрослав, 
Киш Луке Леонард, Киш Вјекослава Марцел, Кола-
рек Чирила Стјепан, Колић Мије Стјепан,; 

Лешина Мије Иван, Мандић Драгомира Прво-
слав, Маврић Мартина Томго, Мажуранић Антона 
Иван. Михајловић Миливоја др Велимир, Млина-
рић Ивана МИЈО , Огрне Јуре Хинко, Ожболт Јосипа 
Јосип, Пајкић Саве Радиша, Перхат Луке Иван, Пе-
трич Фране Милан, Плетикоса Петра Перо Посавец 
Ђуре Бранко, Радељак Петра Петар, Радошевић Ни-
коле Славко, Ражов Шиме Божо, Ресановић Тана-
сије Љубан, Римај Роберта Срећко, Ромић Крста 
Славко, Ѕаѕѕо Антуна др Богомир, Со рић Шпире 
Аугустин. Спинчић Винка Станко, Станчић Антуна 
Силвиа, Стипаничев Маркиола др Шиме, Шантић 
Мате Стјепан, Шмит Дпа тутина Зорко, Тонковић 
Петра Љубо, Трбовић Милорада Коста, Трнинић-
-Милошевић Боже Аница. Видовић Станка Иван, 
Видовић Стјепана Иван, Жигулић Ивана Антон; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Боже Иван, Бабић-Оге^ Мирка Нада, 
Бајић-Михајловић Ђуре Драгиња, Боровић Ватро-
слава Златко Босанац Стеве Недељко, Браковић 
Ивана Ика н, Врдовшчак Томе Иван, Буквић Луке 
ме Ана, Црнић Шиме Фрањо, Чижмек Јосипа Марко, 
Дамјановић Миле Пајо, Дегирменџић Шалбаза 
Раиф. Дејановић Николе Анкица. Дозет-Јовановић 
Дане Савка. Дренски Мате Јосип, Думичић-Јанковић 
Илије Љубинка, Фпигановић Мије Мат^ Оегаиег 

В јера, Греић-Тошић Миливоја Љубица, 
Грубјешић Јанка Павао. Гулин-Гатара Шиме Јања, 
Хајнжић Ивана Иван, Ханзир Павла Никола, Хет-
ко Јуре Јуре. Ивековић-Сланац Антона Катица, 
Јанковић-Радић Душана Милена, Јарц Франца 
Едуард, Јонић Анте Доминико, Каличанац Карла 
Бешко, КРОЗЖИНГ 'Ц Ивана Иван .Катушић Николе 
Никола. Кобол-Бгииег Саламона Рахела, Кухада 
Стјепана Јурај ; 

Куловић Стеве Станке. Кушевић Петра Никола. 
Линиички Лураја М И Р К О , Љубичић Анте Туре Љу-
ботина Миле Ђуро. Маглица Блажа Антон Мари-
ј а н ч о Блажа Звонко, Марковић Ивана Никола, 
Матковић Мате Епа гица. Митић Пере Ил ит а Мли-
нарић .Јанка Рудолф, Морожин Боже Божо. Мусић 
Миливоја Светисав Мустапић Јуре Мате Новак 
Јосипа Ант^н. Путинов ић Босе Химзо. Орел ић Ни-
коле Милан. Остреш Ивана Л па го, Ожеговић Владе 
Карло Павић Миле Душан, Павишић Марина Да-
нијел, Перишић Стипана Иван. Петрановић Ивана 
Иван, Половина Јанка Тарко Слд попић Јове Стево, 
См оља новић Драгутина Драгутин. ПТ '/тановић Павла 
Стјепан Петричић Шимуна Фердинанд, Штпфино-
реп Јакоба Иван, ВР лент П?'ПЛА Никола В^чиновегд 
Цвтетка 3 ,топ ико, Вујновић Тоде ТОДОР . Вук^ииић-
-Гашперт Едуарда Манија, Зајковски Илије Дими-
трије, Жбуљ-Хабуш Игнапа Марија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адамић-Флиита Јакоба Томо, Бабић Мате Јела, 
Бал енг Јосипа Антун, Кањанац Милана Михајло, 
Барац Мате Миховил, Басарић-Крге Илије Маша, 
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Башић Петра Милан," Беденицки Менцл Љуба, 
Беић Михајла Станко, Берош Јурја Тонко, Бесед-
ник Јосипа Живко, Беуц Мартина Рудолф, Богда-
новић Јове Лазо, Богичевић Ђуре Драгица, Боко 
Мате Фрањо, Боко Вицка Стипе, Боројевић Петрз 
Милан. Боровић Ипнаца Фрањо, Божић Мије Драго, 
Брце Владимира Владимир. Брдовшчак-Нсвак Стје-
пана Барица, Брозина-Микуличић Андрије Марија, 
Вучковић Антона Иве, Букарица Петра Милош Бу-
њ^пац Стјепана Фрањо, Бурица Шпира Вицко, 
Цецић Николе Вице, Дурман Стјепана Јосип, Цвјет-
кчвић Милана Влајко, Дарабош Мирка Стјепан, 
Диитраишнсвић Остоје Петар, Добречевић Деспота 
Милан, Добросављееић Боже Стево, Дрњевић Кар-
ла "Јосип, Дроњак-Мартић Петра Даринка, Дубак 
Новака Стана, Дукарич Славка Јосип, Ђерек Јо-
сипа Винко, Ђуровић Ђоке Пренко, Етеровић-Чу-
лић Андрије Јели- ава, Ференчак Павла Јосип, 
Франковић Аугуста Вили, Гартнер Алојзија Иван, 
Главуртић Сречка Шиме, Голић Милана Саво, Го-
моић Анте Јосип, Горлчки-Коштинар Јосипа Фран-
ка, Граховац Ивана Стјепан, Грчић Ђуре Игњатија; 

Грегор Ивана Јоже, Грегурек-Спевал Јосипа 
Катица Гуго-Мат^ић Јакоба Анка, Гурдон Стјепана 
инж. Ивица, Гвоздић Матије Бранко, Хорбец-Рома-
но Рафаела Зина Хорват Стјепана Петар, Хрњак 
Николе Никола, Хрвачић Јанка Стјепан, Хрвол Ане 
Иван, Хуњет Јосипа Маријан, Јакшић Фабијана 
Фрањо, Јакшић Михајла Саво, Јарић Теодора Дра-
гина, Јоранокић Миливоја Миодраг, Југовић Павла 
Перо, Јуричић Илије Крешимир, Јутриша Петра 
Дпаго Каменски-Квочка Михајла Јелица, Кавеџић-
-Ковачпћ Мартина Божена, Китаровић-Браниловић 
Живана Љил^ана, Киук Адама Ђуро, Киук Николе 
Стојан. Кнежевић Миле Ана Колар Јосипа Стјепан, 
Кордић Адама Иван, Ковач-Сиришчевић Фабјана 
Анка, Ковачевић Стојана Божо, Ковачевић Алексе 
Миле, Коањоц Љубомира Иван, Крнић Анте Иван, 
Кукић Петра Ђуро. Кукоћ Анте Марин. Купрешанин 
Марка ВУ'о, Куш Ир,ана Владо," Кузмановић Јована 
Драган, Кузмички Мије Иван, Левај Антуна Ани-
ца, Личина Стојана Милс. Липњак Флоријана Ла-
дислав. Мандић Ивана Анте; 

Мандић Ђуре Петар, Марчић-Дундовић Марти-
на Блаженка, Марић Николе Милка, Марић-Миље-
вић Милана Мил^а, Маринац Ј.ураја Бранко Мар-
тинић Антуна Јосип „Мотић Ивана Мијо, Матија-
шец Марка Славко, Медаковић Ђуре Бранко, Ме-
даковић Ђуре Душан, Медвидовић-Раквин Мате Ес-
тера Меп ић а нин Милоша Милутин, Ме пића нин 
Дмитра Никола, Месир Мирка Штефица, Межнар 
Хермина Винцец, Миколић Ивана Томо, Микулек 
Стјепана Славко, Микулић Фрање Здравко. Мили-
чевић Миле Петар. Миливојевић-Вуковић Мије Да-
ница. Милош Андрије Стипе, Милошевић Антуна др 
Бранко, Можник Драгутина Славко, Мучњак Алојза 
Станко, Николић Мате Михајло. Нинић-Душанић 
Раде Даринка, Новаковић Ивана Иван, Новаковић 
Андрије Стипе, Новосел Томе Иван, Орсаг Мије 
Иван, Ра11 Ивана Стјепан. Папеж-Брус Антона Ка -
тица, Павличић Ивана Миле, Пејковић Вицка Лов-
ро. Петровић Илије Љубица, Петровић Душана Вла-
димир, Пипловић Љубе Ивица, Пишкор Мије Дра-
гутин, Пођавершек-Пивач Саве Мара, Пољак Ан-
дрије Јурај ; 

Пршут-Шимићев Мате Јанко, Радетић Мартина 
Фране, Радман Ивана Јосип, Рељић Петра Шпиро, 
Рингел-Бец Рудолфа Аница, Рисек Винка Андрија, 
Радица-МШе1 Антена Барбара, Роић Камила Бран-
ко, Ромић Јове Љубоја, Рудеж Станка Милан. Ру-
дић Стјепана Мијо, Рудолфи Иврна Анкица, Секу-
лић Милана Драган, Слишковић Степана Јосип, 
Шашкор Ивана Фране, Шебаљ Ивана Иван Шкрлец 
Фрање Стјепан, Шкрљ Антона Антон, Шолаја Цвет-
ка Виктор, Шпановић Милана Јован, Шпољар Или-
је Марша, Теодоровић-РоПак Марка Адела Тепшић 
Марка Милан, Тијан Ивана Маргита, Томашић-Ко-

вачевић Јакова Љубица, Томић-Иванчан Фрање К а -
тица, Томић-Цицеран Антона Марија, Трајковски 
Косте Илија, Тулић Томе Миховил, Бајагић Спасоја 
Јован, Баровић Ивана Иван, Ваупотић Марија Јо-
сип, Видовић Бранка Даница, Белички Ивана Мар-
иела, Видаковић Мирка Рудолф, Видан Јовакина 
Јовица ,Видас Ивана Богдан, Бивода Антона Вла-
димир, Бој чопић Дане Милка, Врбанац Ивана Фра-
њо, Вучевац Ивана д-р Љубица, Вучуровић Влади-
мира Обрад, Вукшић-Банина Шиме Марија, Заха-
рија Мартин Петар, Зу бан Јакоба Јакоб, Жихер 
Ивана Станко, Жупић-Лончарић Божа дара Невенка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адорић-Циноти Ивана Татјана, Афрић Фрање 
Иван, Антоловић Петра Славко, Антоновић-Миш-
чук-Чол Фрање Бисерка, Арас Фране Паве, Бабић 
Ивана Антун, Бачић Антуна Петар, Бадрић Јове 
Душан, Бајић Бранка Остоја, Баковић Шимуна 
Стипан, Балацки Митра ЈЗФКО , Балент Ловре Стје-
пан, Бап-Никшић Јурја Анка, Бараћ Мате Стипе, 
Барбарић Мирка Игнац, Баришић Николе Стипе, 
Бећирај Мете Шабан, Бели Ивана Фрањо, Белинић 
Стјепана Павао, Бешевић Томе Јосип, Бибић Ду-
шана Шпиро, Билић Шпира Миро, Благаић Марина 
Анте, Бобан Марина Љубо, Богдановић Миливоја 
Милош, Боројевић Ђуро Љубан, Боснар Ивана 
Бранко, Боснић Вицка Љубомир; 

Бродарић Ловре Петар, Бралић Марка Пашко, 
Бриски-Кутлеша Петра Илирија, Брмбота Миле Да-
ринка, Бродарић Андрије Петар, Бухин Јосипа Љу-
девит, Буктеница Дује Никола, Бунчић Јефте Миле, 
Буноза Станислава Антун, Бурић Јакова Иван, Бур-
ја Фрање Фрањо, Бутерин Ивана Гојко, Цањко Мије 
Стјепан, Цар Стјепана Драгутин, Цебин Андрије 
Јосип,. Сћ\уа1оу/ѕку Јосипа Фрањо, Циглар Славка 
Стјепан, Циндрић Јосипа Томо, Црнковић Вилима 
Алојз, Цуљак Петра Стјепан, Цветковски Илије 
Срезо, Цвитић Ивана Јосип, Чакарун Антона Слав-
ко. Чавец-Ноиић Које Стана, Чеко Шиме Анте, Чиз-
мић Јозе Анте, Чоловић Илије Душан. Чучек-Луш-
ки Блажа Мира, Чула ја Симе Стеван, Чупић Шиму-
на Миле, Чурић Стјепана Вјекослав, Дабић Милана 
Милен. Дамјанић Лазе Рајко, Дедуш Фрање Јосип, 
Делић-ТПтлфхаузер Славка Лидија, Девић Михајла 
Никола, Дичић Шиме д-р Мартин, Диминић Кази-
мира Луцидан, Допуђ Рад,е Душан, Драча Ђуре Мир-
ко, Дра тин ић Рудолфа Љерка, Драгојевић Јована 
Душан; 

Дренчевић Јосипа Стјепан, Дренски Јуре Ау-
густ, Дропулић Ивана Милан, Дулиба Игнаца Стје-
пан, Дворски Стјепана Стјепан, Цанко Филипа Да-
ница, Ђодан Анте Иван, Ђорђевић-Мирковић Мате 
Марија, Ђурас Изидора Ловро, Ђурин Такова Слав-
ко. Ерпслћ Андро Стјепан, Филипић Ивана ТесМу, 
Габауер Алфреда д-р Душан, Глпзер Јосипа Вјеко-
слав, Гојтан-Вучковић Ђорђа Олга, Готић Ивана 
Томо, Градиншчак Стјепана Славко, Грбчић Јакова 
Андрија, Грданоски Ивана Антун, Грденић Јосипа 
Драгутин, Грозданић Милана Божидар, Грубер Ал-
берта Александар, Гулин Шиме Марко, Хапровић 
Мате Фрањо, Халамбек Стјепана Фрањо. Харамина 
Алексе Јосип, Хелд-Зада.јски Јосипа Вера. Харак 
Шиме Иван, Хорватић-Лођи,новић Милоша Вера, 
ХР гар Мије Славко, Хрстић Вида Петар, Хр^/бец 
Ивана Фрањо, Худек-Ловрековић Ивана Хеда Иг-
и, атоЕић Милоша Милутин .Импрић Павао Јосип, 
Ив?ниш Леополда Лавослав. Иванковић Јозе Марко, 
Ивановић Тривуна Миливој, Јакелић Ивана Мате, 
Јакелић Мате Миле; 

Јакшић Илије Владимир, Јазбец-Доминикз Пе-
пица, Једвајић Ивана Ва лент, Јелић Блажа Вице, 
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Јелисавчић Милутина Радомир, Јереб-Провић Фра-
ње д-р Бранка, Јока Миладина Ђуро, Јока Пере Ђу-
ро, Јока Стевана Љубан, Југо Мате Звонко Јукић 
Петра Марко ,Јуретић Рудолфа Иванка, Јуричић-
-Жиц Ивана Радмила, Јурић Јанка Марко Јуриша 
Ловре Јосип. Јурко-Марка Неђељко, Јурлина Анту-
на Рудолф, Качаревић Живадина Миодраг Каић 
Крунослава Никола, Калањ Мартина Иван, Калевић 
Томе Данијел, Калинић Илије Стево, Кантар Адама 
Нада, Капун Ивана Иван. Каражинец-Мурић Винка 
Евица. Казија-Иванов Петра Данка, Кедменец-Кла-
рић Стјепана Регина, Ќелава Марка Јерко. Кипкела-
-Сушањ Фрање Милојка, Клепић Јосипа Мирослав, 
Клипа Миле Милица, Кнезић Андрине Звонко, Ко-
котовић Илије Славко. Комесаровић Ивлип Креши-
мир. Копртла-Бабуновић Адама Љубица, Корен Ад-
алберта Звонко, Корица Миле Миле, Корошец 
Антона Фрањо, Коситер Милина Душан. Кошич-
-Божич Антуна д-р Зденка; 

Ковач Ивана Бланко Ковачевић Роке Драго, 
Крижановић Хрвоја Владимир, Крпић Марка Анте, 
Кроло Мате Борислав, Кршанац Ивана Р У Д И Кру-
лић Марка Мијо, Куча ида Мате д-р Фрањо, Кука-
вица Анте Франо, Кундић Марка Казимир, Кушлан 
Рудолфа Звонимир, Лабаш Ивана Стјепан, Лакић 
Илије Милан, Лепен Јосипа Стјепан, Липошћак Ми-
ле Фрањо, Лисјак Фрање Ва лент, Лоина Антуна 
Иван, ЈГокнар Јосипа Крсто. ЛучићтЧичаревић Ни-
коле Зора, Луканић Фрање Милан. Лукић Петра 
Теодор, Љубичић Стјепана Петар, Љубичић Ивана 
Томислав, Љубишић Милића Петар, Љубљановић 
Антуна Драгутин, Маценић Антуна Стјепан Мацнер 
Фрање д-р Зденка, Мачефат Стјепана Станислав, 
Ма јд анчић Мате Ивица, Малоић Јосипа Винко Ма-
ловић Мије Станислав, Мандић Новице Лазар, Ман-
дић Луке д-р Никола, Марковић Ђуре Љубомир, Ма-
ровић Анте Јаков, Мартинчић Анте Миха. Мартинез 
Флоријана Јосип, Матечко Јосипа Иван. Матета 
Фрање Златко, Матић Јуре Никола; 

Матковић Петра Антон, Мечуљ-Берц Владимира 
Зорица,, Мијан Марина Станко. Микацинић Мишка 
Фрањо, Миклић Мате Мато, Микулчић Стјепана 
Иван, Микулић Фрање Драгутин, Микулић Грге 
Стјепан, Микуличић Карла Јосип ,Микулињак Куз-
мана Лавослав, Милановић Милована Богољуб Ми-
личевић Адама Мирко, Милинг-Фрелих Фрање д-р 
Мира, Милинковић Ивана Милан, Милојко Боже 
Илија, Милошевић Божидара Лазо, Мишчевић-Ћур-
чић Јове Софија, Морић Шиме Зоран, Мрак Петра 
Иван, Моаз-Чукман Јанка Барица, Мрњец Јакоба 
Јанко. Мршић Стјепана Милан, Мутак Фрање Дра-
го, Мужевић Мартина Ратомир, Немец Богумила 
Владимир, Николић Војислава Владимир, Никшић-
-Стојаиовић Милана Нада, Нишевић Михајла Ни-
кола, Новак Виктора Ђуро, Новаковић Анте Мате, 
Нукић Фејзе Неџиб, Обрадовић Дмитра Дане. Обро-
вац Николе Миле, Ољица Антуна Анте, Ореховац 
Габре Владимир, Оштрек Мије Иван, Овчарић Ба-
л е т а Ђуро, Пајдух Јосипа Драгутин, Патикуљевић 
Лазе Томо. Павечић Мате Стјепан; 

Павковић Мате Мирков Павловић Божидара 
Срећко. Пеица Драгољуба Владимир, Перков Томе 
Никола. Пешо Аугуста Петар, Петак Антуна Јосип, 
Петровић Михајла Илија, Пинтарић Мије Недељко, 
Пинтур Ла ЈИ јана Мате, Пивчевић Николе Маријан, 
Пижета Јураја Стјепан, Шетловић Томе Јован. 
Плантак-Доленец Леонарда Катица, Плеша Антуна 
Стјепан. Плетикосић Марина Будимир. Подорешки 
Мате Олупан, Попић Стјепана Милан Поппњач-
-Беикорцћ Драгана Божина Попов Анте Душка По-
повић Мидић Гојко, Посавец Вида Иван. Посавец 
Јосипа Мато. Посавец Мартина Петар. Пожгат Вида 
Стјепан. Праскало Фрање Звонко, Прерадовић Јо-
вана Стево Прибичевић Јована Милић. Пиша Томе 
Томислав Пршак Фрање Отепан. Пуљек Аугуста 
Едуард. Пупачић Јосипа Мијо, Пуртић-Сарделић 
Анте Катица, Радетић Срећка Теа, Радић Мирка 

Милан, Радиновић-Вугсманић Марка Марија, Р а -
дишић Милана Љубан, Рајачић-Осредечки Јосипа 
Љерка, Рак Петра Живко, Ракарић Јане Иван, Ра-
касовић Јове Стјепан, Рамљак Ивана Иван; 

Рибарић Ловре Мијо, Рихтарец Ивана Антун, 
Ринковец Мије Петар, Рогл ић Филипа Иван, Рсгул^а 
Емила Петар, Роксандић Петра Илија, Росић-Гачић 
Петра Вера. Рука вина Ивана Марко, Рупић Анте 
Раде, Ружић Андрије д-р Крешимир, Сечак-Бујас 
Крсте Зорка, Сермек Ловре Јосип, Сертић-Батирић 
Јосипа Ђурђа, Сертић Грге Иван, Скипала-Пез^в 
Блажа Анкина, Сладовић Стјепана Берислав, Сла-
вица Стипе Миљенко, Смолчић Винка д-р Вјекослав, 
Соковић Војислава Живадин, Солгат Валента Мирко, 
Сребак Алојза Вид, Срића Славе Далибор, Станек 
Ивана Марија, Станта Станислава Валдо, Стефанов 
Ђорђе Александар, Стоковић Јосипа Јосип, Ѕ1е11а 
Марио Мирослав, Стипетић Николе Вилко, Стојан 
Јосипа Јаков. Стојанац Илије Војслав, Стојчевић 
Ва лента Релија Сучевић Саве Петар, Сушец Мирка 
Стјепан, Светозапевић Борисава Миодраг, Шафарић 
Антуна Мелко. НТантек Јурај а Јосип, Шарчевић 
Спасова Петар. Шћуриц Антуна Антун. Шемуга Ма-
рија Иван; 

Шкрињарић Стјепана Иван, Шнајдер Андрије 
Стјепан Шобан-Мешина Фрање Анкица, Шорли 
Фелицијана Еуген, Шпољгр Мије Рудолф. Штајцер 
Стјепана Ерпа, Штајдухар Ивана Милан, Штибрић 
Фрање Иван, Штокан Стјепана Јосип. Шурлан Све-
тозара Милан, Тафра Луке Илита, Тежачки Тере-
зије Фрањо, Тодоров Антаттаса Војислав. Томашић 
Ивана Цветко, Томљеновић Матр Иван Тодић Ива-
на Пио, Трмчић Леке Гојко, Т^пзчин Ђуре Иван, 
Туркаљ Томе Звонимир. Тушкан Ивана Иван Укић 
Гашпара Јосип. Ванчина Фрање Виктор, Ваздар Ру-
долфа Зденко, ^егсћнк Фердинанда Младен Верић 
Илије Фрањо. Видачек Андрије Рудолф. Видовић 
Мије Андрија, Винцељ-Мартино^ић Миоч Манија, 
Влаховић Винка Вилим, Влашић Ивана Иван. Вра-
нић Михајла Мир ослав, Вртарић Антуна Иван, Ву-
чић Јосипа Срђан Вугринец Фрање Стјепан. Вуја-
нић Илије Ђуро, Вукелић Гашпара Блаж, Вукелић 
Милана Душан, Вукмировић Јовице Петар Ву-
лић Ивана Јосип, Загореп-Јуранић Алојза Анкица, 
Зане Николе Иван, Згоњанин Дмитра Драго, Зорић 
Анте Иван, Жалац Миле Звонимир, Жганић Мате 
Иван, Жилавчић Ивана Жељко, Жинко Јакоба Јо-
жеф, Живановић Драгомира Алекса, Жижић-Шу-
лентић Мате Марија, Ж у к Матије Мато; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Буогпу Јосипа Жељко. Марушић Филипа Иван, 
Павешић Ивана Станко, Жудић Ивана Херман: 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајић Милана Никола, Бандула Ивана Марија, 
Богдановић Богдана Новак, Бркан Ђуре Стево, 
Брохман Ивана Иван, Домаћиновић Јосипа Мартин, 
Ца ић Ђуре Гл иго, Џинић-Фербежер Ивана Марија, 
Ђура с Изидора Јосип, Герчко-Шинко Ивана Олга, 
Гудељ Мије Милан, Хајнжић-Талан Стјепана Дра-
гица, Хорват Николе Андрија, Хорват-Лунко Фра-
ње Анђела, Хркец Адама Валент, Худец Емила Јо-
сип, Јовановац Антуна Иван, Јуран Стјепана Стје-
пан, Кунцељак-Крофлин Јосипа Милка, Кантаре-
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вић Шерифа Рашид, Кнежевић Антуна Андрија, 
Кнежевић-Блажић Илије Мара, Колар-Хорвагии 
Антуна Спаси ца, Крањц-Жигић Новака Смиља, 

Лончар Мартина Мијо, Лотина Стојана Саван, Ма-
летић Славе Фрањо, Малетић-Бијелић Ђуре Мила, 
Маловић Јакова Никола, Маричић Илије Иван, Ми-
х а и л о в и ћ Марина Давид, Мод иц Ивана Ловро, Нађ 
Фрање Фрањо, Олвиц Јосипа Андрија, Оршолић 
Илије Мато, Пајк-Кушен Ивана Магдалена, Пави-
чић Томе Иван, Птичек Бартола Јосип, Радановић 
Стојана Јанко, Радетић Иларије Никола, Радман-
-Бриц Мартина Амалија, Радман Петра Јела, Рајлић 
"Буре Јово, Румац Антона Армандо, Славићек Јосипа 
Амалија, Стилиновић, Милана Томислав, Шоштарић 
Стјепана Јулије, Вилус Стевана Жарко, Зринеки 
Стјепана Павел; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајс Драгутина Звонимир, Бакић Ивана Воји-
слав, Бакотић Ивана Анте, Бишкупић Штефана 
Славко, Бобић Дане Ђуро, Божић Мије д-р Дубрав-
ко, Браја Павле Павао, Бућан Каје Фабијан, Бур-
сиќ Јуре Јура, ЦиОоци Рудолфа Вид, Дринковић 
Мије Иван, Црнковић-Гашпарац Вјекослава Фран-
циска, Чериош Александра Александар, Чижић 
Славка Даниела, Чижмек Јосипа Фрањо, Чижме-
шија Итнана Мирослав, Дебоговић Јуре Драгица, 
Де лимарић-Јелинчић Мије Љубица, Драгољевић 
Гаврила Милка, Дражић-Хрбуд Петра Анђело, 
Дубровец Чирила Вилко, Дундовић Мартина Стан-
ко, Дуновић-Деспотовић Михајла Стака, Ђорђевић 
Живорада Александар, Ђурић Алексе Драгутин, 
Фазлић Шере Тале, Фи липец Максе Драгутин, Га-
јец- Шимановић Адолфа Долорес, Галић-Стиплешек 
Вјекослава Марија, Газец Драгана Винко, Герић 
Ферде Антун, Гјурен Фрање Стјепан, Гојак Јосипа 
Владо, Грахокец Ивана Вера, Грзин Фрање Иван, 
Хоџић Алије Омер, Хоренец-Жегарац Јове Дарин-
ка, Хорват-Блажун Милана Штефица, Ху .-ић Ива-
на Јулијана, Ибрахимпашић Хасана Мухо, Илић 
Славка Милан, Иванчић Јосипа Иван; 

Ивчек Ловре Петар, Ивековић-Милчић Стје-
пана Нада, Јелић Мије Мијо, Јукић Ивана Недиљ-
ко-Бранко, Кадушић Реце Осман, Карабеговић Иб-
рахима Кемал, Карахоџић Абаза Мухарем, Коцијан 
Драге Фрањо. Кос Стјепана Станко, Ковач Фрање 
Јосип, Кривак Мате Болто, Лабаш Стјепана Л^уде-
вит, Лаконић-Чолић Јове Десанка, Ласић Јосипа 
Јаков, Ласић-Крзнарић Јуре Милка, Лилић Благо-
је Милан, Лончар Анте Анте, Љубица-Фруа Анте 
Ведранка, Магаш Грге Ивка, Маливук Пере Стево, 
Мандић Рика Емил, Марић Пашка Јере, Марјано-
вић Марка Славко, Марсић Томе Мартин, Мажар 
Николе Јосо, Милић Пере Ђуро. Милинковић Ни-
коле Мартин, Миљак Анте Никола, Могуш Андрије 
Фрањо, Мужар Јуре Антон, Новак-Микулић Вален-
та Добрила, Новак Фрање Стјепан, Његован Саве 
Душан, Оцвирек Ивана Јосип Орешковић Јосипа 
Катица, Оскуруш Јосипа Стјепан, Пачелат Вјеко-
слава Иван, Пандиловић Атанасије Драгутин; 

Павковић Ивана Јозо, Павлић Јосипа Славко, 
Перетић Мирка Јанко, Пицељ Владимира Андрија, 
Пилижота-Славица Блажа Милка, Пинтарић Мије 
Михаел, Плантак Јосипа Иван, Посавец Мартина 
Антун, Потурица Ивана Мијо, Прешић Благоја Дра-
гутин, Протулипац Ивана Иван, Пургар Леонарда 
Крешо, Радочај Ивана Рудолф, Ракић Драгољуба 
Светислав, Рицијаш Стјепана Тугомир, Рогар-Бенко 
Фрање Аница, Рогуљ Марка Вељко, Са л опек Јосипа 
Јосип, Слишковић-Арачић Јакова Ана, Сливак 
Стјепана Јосип, Сливар-Загорец Луке Иванка, Спех-

њак Николе Фрањо, Станић Антуна Славко, Сто-
јевић Луке Лука, Судац Јосипа Маријан, Суша 
Фрање Божица, Шајн Томе Владимир, Шерлог, 
Стјепана Људевит, Шавор Петра Јанко, Шеб-Бла-
жић Мартина д-р Јасна. Шишиначки Анутна Вје-
кослав, Шоден Вјекослава Мате, Тодорић Ивана 
Владе, Томасовић Милоша Бранко, Томаш Велими-
ра Љубомир, Томљеновић Ивана Звонко, Тринај-
стић-Марчеља Јосипа Нада, Тршииски Мирка Иван, 
Турковић Стјепана Томислав, Ула ма Драгутина Јо-
сип, Влах Игнаца Томислав, Врбек Стјепана Стје-
пан, Вујчић Маријана Љуба, Вукелић Ивана Марко, 
Вуксан Шиме Стипе, Вулетић Миха Иво, Вурнек 
Фрање Рудолф, Замберлин-Кочет Андрије Ште-
фица, Заплатић-Малечић Вида Косовка, Зечић Ан-
тонија Ервин, Жердин Фрање Ђуро, Жибрат-Хор-
ватин Бранка Нада; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ленић Антуна Јосип, Месељевић Јакоба РЈ лија, 
Опачић Јандрије Павле, Пухек Филипа Милан, 
Шокчевић Ивана Матеј. 

Бр, 134 
20 ноември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Република!а. 

Јосип Броз Тито, с р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТР1ВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћирковић Ђура Арсен, Голубовић Сава Мирко, 
Мићуновић-Станојевић Спасоја Душна, Прњат-Ми-
лоњић Мила Ђина, Прњат Луке Јово, Врачар Ра-
дована Жарко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баковић Радоја Тодор, Бошковић Блажа Настас, 
Чогурић Машана Стеван, Драгојевић Јагоша Дра^ 
гиша, Јанковић Марка Ратко, Крстовић Франа Ма-
то, Кустудија Ђура Митар, Лопичић-Татар Лазара 
Вукосава, Марковић Радов Шпиро, Њежић Ђетоја 
Глигор Обрадовић Димитрија Марко, Ракочевић 
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Леке Радомир, Савовић Радула Драгиша, Спахић 
Ђока Гаврило. Шакотић Мата Вељко, Вељић Илије 
Бракко-Бранислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бојковић Јова Иво, Добриша Александра Јеле-
на. Дудић Стева Душан, Ђуричић Васа Ђоко, Ива-
новић Богдана Драгољуб, Кнежевић-Радичевић 
Благоја Јелена, Кнежевић Неша Јован, Лазовић 
Ра јка Данило, Максимовић Бошка Максим, Матко-
вић Трипа Антон, Мазарак Марка Јово, Николић-
-Јовановић Ива Јованка, Њ у њ и ћ Панта Душан, 
Одаловић Шпира Крсто, Павићевић Радована Ми-
ливоје, Рашовић-Лучић Мирка Даница, Секулић 
Лазара Благота, Шакотић Спасоја Блажо, Вукче-
вић-Хинић Николе Драгица, Ж м у кп ћ - В о д о в а р Ми-
ја Ружа ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агић Ага Ајдин, Алексић Милисава Ђукан, 
Апрцовић Петка Божидар, Батричевић Ђура Ј а -
гош, Богдановић-Вуковић Тома Невенка. Бо јанић-
-Миличковић Богића Станица, Бољевић Сима Дра-
гољуб, Була јић Радована Станица, Булатовић Ми-
лована Божидар. Филиповић Арсенија Мрко је, 
Франовић Трипа Никица, Гачевић-Драгашевић Ми-
хаила Вера, Гогалић Ахмета Асим, Грбавчевић 
Живка Шпиро. Грдинић Петра Милорад, Јанковић 
Пера Саво, Јушковић-Драгутиновић Марка Љубин-
ка, Канкарапг-Пејовић Јеврема Стака. Каровић 
Миленка Василије, Кава ја Ђура Велимир, Кићо-
вић-Лопичић Тома Анђелија, Килибарда Тодора 
Ксенија, Кљајевић Мирка Владета, Кнежевић Анта 
Томица, Колорогић Илије Алекса. Лоли,чић-А лу је-
вић Анте Нада, Марковић Ђетка Јанко, Матић Јо-
сипа Винко, Међедовић Авда Реџеп. Миличковић 
Пука Миливоје, Мујевић Шећа Ћазим, Никовић 
Ника Ристо, Н и т и ћ Сеј да Хако, Обрадовић Милете 
Милинко, Паладин Филипа Крсто, ГТарапид Мила 
Јово, Павић Радована Војислав, Павићевић 
Пунише Видо, Пејовић Миладина Душан. Радоњић-
-Вујошевић Радосава Даница. Радоњић Радисава 
Рајко, Станишић Јована Нико, Шћекић Панта Ми-
раш, Трипковић Ра лу на Мирко. Тузовић-Теша новић 
Новака Бисерка. Уличевић Алексе Божидар, Вуче-
тић Марка Јово Вучинић Димитрија Митар. Вуко-
вић Пунише Божо, Зорић Милоша Стеван; 

— за заслуга во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Поповић Николе Миодраг; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
иа земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Зсгогшћ-Заликић Салка Хатиџа; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аџиаблаховић Хасана Сулејман, Дробњак Ми-
лоша Станиша, Калуђеровић Николе Мирко, Кне-
жевић Ђура Божо, Кнежевић Окице Миливоје, 
Ковачевић Радосава Бранислав, Љубодер Смаја 
Мехо, Мариновић-Радовић Косто Десанка, Мар-
ковић Перка Војко. Радоњић-Прелевић Милосава, 
Томовић Дрекала Пуниша, Вукасовић Јова Миро-
слав; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на- братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Глухак Ми4!е Мијо, Нетовић Владислава Јозо, 
Шсбрек Мате Драгутин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ра јхван-Иванчић Ивана Боси.љка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бер Стјепана Ервин Бошковић Трифка Мило-
рад, Горановић Миле Стево, Рибић Марка Саво, 
Ризвановпћ Мустафе Ејуб; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ју кан Му је Хазим, Мајер Ђуре Стјепан, Трам-
ихек Драг.утина Дане. 

Бр, 137 
8 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Ре пумпите а та, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

? К 4 -

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
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врз основа на член 337 точка Ф од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос дави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одтшхузаат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 2280 Б е л г р а д 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковници; Бодрожа Вукосава Саво, Крстоно-
шић Стевана Славко; 

Страна 1032 — Број 31 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пол ковници: Ђурић Митра Лазар, Мандић Ни-
коле Стево, Мркић Јуре Милан, Трешнић Јована 
Ђуре; 

потполковници: Букарица Јована Михајло, Јаб-
лан Томе Ђуро, Лукић Божидара Слободан, Танаско-
вић Драгише Милорад, У ничев ић Лазе Милорад; 

мајор: Стипанчевић Јосипа Стеван; 
воен службеник од II класа: Петковић Рада 

Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник: Димитри јевић Драгана Дими-
трије; 

мајори: Лесковић Саве Љубо, Ранчић Драгутина 
Србислав; 

капетани I класа: Чукић Милоша Милан, Кош-
ћевић Фрање Стјепан, Ранковић Николе Воислав; 

капетани: Кулић Боже Слободан, Шарац Мили-
ћа Милутин; 

заставници I класа: Божић Вукадина Алексан-
дар, Гајић Радише Живан, Готић Трајана Стојадин, 
Иванчевић Ву је Милош, Рамовић Назифа Суљо, 
Савић Радоње Милорад, Секе Андраша Имре, Ж и -
ванчевић Душана Гвозден; 

заставници: Бабић Вида Гојко, Батаковић Мирка 
Милан, Девић Јована Илија, Џубур Мурата Хамид, 
Јовић Михајла Миладин, Копривица Лазара Петар, 
Лазовић Глише Мирослав, Миливојевић Светозара 
Петар, Митровић' Костадина Љубисав, Пантовић 
Милорада Драгољуб, Петровић Живана Спасоје, 

Савић Танасија Александар, Стаменовић Јордана 
Велибор, Стефановић Јордана Наум, Томашевић 

Анђелка Славко, Васић Милана Томислав; 
постари водници I класа: Блечић Вукашина Ми-

одраг, Радујко Драгана Слободан, Садагић Сејде 
Авдо, Талијан Недељка Божидар, Тубић Ђорђа 
Славко; 

воен службеник IV класа: Пешић Љубомира 
Станиша; 

воени службеници V класа: Горички Антона Дра-
гутин, Милановић Рада Душан, Петрлић Мате Анте; 

воен службеник VIII класа: Глумац Станка Дра-
ган; 

— за примерни заслуги А умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

по л ковници: Алексић Ђорђа Мирко, Ђого Ђет-
ка Петар, Малобабић Јанка Петар, Медић Илије 
Милош, Роћеновић Мића Јово, Томић Васов Обрен, 
Вранеш Николе Милан; 

капетан на боен брод: Келечић Винка Јосип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Драгутиновић Добросава Сотир, 
Јовановић Светозара Милан, Кечан Драгутина Ђу-
рађ, Лончар Ђуре Васо, Медан Илије Јован, Петро-
вић Уроша Станимир, Руд еж Милоша Душан, Вујић 
Васе Коста; 

капетан на боен брод: Ћеранић Новеце Сретен; 
потполковници: Ацковски Донета Трајко, Андри-

јевић Вујице Живота, Богојевић Благоја Миленко, 
Бојановић Ранка Сретко, Бојат Тодора Бајо, Бој -
четић Ђуре Бошко, Бојић Спасоја Драгутин, Бош-
ковић Милана Душан, Бошковић Миливоја Мио-

драг, Цветковић Бошка Љубисав, Дамљановић Све-
тозара Рајко, Делић Стеве Ђуро, Делић Саве Мићо, 
Ђурић Симе Боривоје, Гаруновић Стевана Василије, 
Гашић Томе Драгољуб, Гон чин Душана Сретко, 

Јевтић Василија Владета, Јоксовић Милана Пред-
раг, Јовичевић Блаже Богдан, Костовски Димитрија 
Зоран, Мајорош Игњаца Бела, Мајсторовић Грге 
Тончи, Миловановић Миленка Драгољуб, Милути-
новић Милутина Михајло, Митровић Чедомира Ђор-
ђе, Мосић Трифуна Милосав, Мрђеновић Љубомира 
Симо, Недељковић Милоша Милан, Никић Петра 
Милан, Опсеница Ђуре Милан, Пантић Видоја Мар-
ко, Пековић Владимира Радоман, Петровић Љубо-
мира Србољуб, Поповић Љубе Ђуро, Радаковић Ми-
хајла Милан, Ра личанин Лазе Милош, Роговац 
Драгомира Милан, Салевић Драгослава Александар, 
Савић Божидара Боривоје, Секулић Светозара Ми-
лисав, Сремчев Симе Томислав, Стаменовић Мио-
драга Чедомир, Стаменковић Љубомира Радован, 
Станковић Војислава Видоје, Стефановић Драго-
слава Властимир, Шпановић Јове Стево, Шварц 
Вацлава Божидар, Восовић Тодора Драгоје, Забрдац 
Благоја Зора; 

капетан на фрегата: Слачек Рудолфа Рудолф; 
мајори: Богић Душана Ђорђе, Божиновић Ни-

коле Тихомир, Цветковић Младена Стојан, Чегар 
Пане Милан, Ћировић Добривоја Миломир, Доброса-
вљевић Петра Драгољуб, Ђуричковић Видака Бра-
нислав, Гргур Игњатија Никола, Јанковић Јанка 
Драгослав, Јеринкић Ж а р к а Божидар, Јовановић 
Милије Витор, Којадиновић Стевана Ратко, Краљ 
Ивана Драгутин, Кукић Вида Светозар, Кузмано-
вић Методија Војислов, Матић Мате Борис, Матић 
Петра Илија, Матуновић Пере Радосав, Михајловић 
Милета Тихомир, Миљаковић Милована .Мом-
чило, Миљаковић Ђорђа Петар, Младеновић 
Петруша Боривоје, Недељковић Миљка Радо-
јица, Николовски Најдана Благоје, Петковић 
Луке Влајко, Петковски Стоиљка Божидар, Петров 
Драгомира Милан, Петровић Милана Живорад, По-
повић Мије Саво, Савичић Пере Миливоје, Стева-
новић Тадије Милан, Табаковић Бошка Томислав, 
Тимоти јевић Милоша Коста, Туфегџић Драгутина 
Добривоје, Вујановић Васе Момчило; 

капетан на корвета: Николић Бранислава Дра-
гослав; 

капетани I класа: Благојевић Николе Живко, 
Брајковић Божидара Иван, Чуровић Јове Миливоје, 
Георгиевски Ставре Тодор, Хаџић Османа Мујо, 
Илић Гојка Михајло, Јевтић Светозара Радисав, 
Лакић Илије Томислав, Меденица Димитрија Марко, 
Милановић Војина Божидар, Мирић Игњатија Бог-
дан, Мирковић Светозара Петар, Новаковић Данила 
Милоје, Обрадовић Бранислава Љубодраг, Стакић 
Спасоја Михаило, Страхињић Цветана Сибин, Вр-
цељ Стевана Божидар, Вујичић Милорада Лазар; 

поручник на боен брод: Драшковић .Душана 
Михајло; 

капетан: Глигорић Срећка Владан; 
заставници I класа: Арт Мирослава Звонимир, 

Добросављевић Светолика Сретен, Ерак Николе 
Мирко, Гајић Велимира Радмило, Грчић Тихомир-а 
Миодраг, Ходоба Стевана Иван, Јанковић Милутина 
Миодраг, Јордановић Светозара Вељко, Јовановић 
Глигорија Бранислав, Кокановић Радојка Раденко, 
Крилић Назифа Мехо, Кузмановић Кузмана Душан, 
Личина Михајла Душан, Марковић Уроша Бошко, 
Марковић Петра Стојан, Марку л ин Августина Јерко, 
Мирчевски Боже Никола, Митровић Луке Милован, 
Нешић Маријана Живадин, Николић Милоша Бран-
ко, Пешић Мирка Милан, Радосављевић. Адама Бу-
димир, Ромић Бранка Никола, Рушић Луке Гаври-
ло, Саветић Цветка Живан, Спасић Станимира 
Милован, Стефановић Драгутина Петар, Вељковић 
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Тимотија Милутин, Видојковић Видојка Милорад, 
Вучетић Величка Сретен; 

заставници: Мрђеновић Душана Ранко, То-мић 
Милорада Мирослав; 

воени службеници II класа: Милутиновић Ни-
коле Радмила, Уламец Мирка Бранко; 

воени службеници III класа: Костић Јове Мила-
дин, Ивановски Петра Јаћим, Радосављевић Драгу-
тина Јован, Тодоровић Милосава Милинко; 

воен службеник IV класа: Путица Вука Ми-
лоје; 

воен службеник VIII класа: Влајић Гавре Ду-
шан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Арсенов ић-Новаковић Јове Васо, Божо-
вић Јерослава Предраг, Чиплић Данила Милан, Ђор-
ђевић Божидара Љубиша, Ђорђевић Крсте Власти-
мир, Лабовић Мила Момчило, Војић Радојице Ду-
шан; 

капетани I класа: Ђорђевић Стојадина Слобо-
дан, Грбић Рада Мирко, Хафнер Жиге Бранко, 
Јовановић Ћетка Ненад, Лазић Миодрага Мирослав, 
Лазић Павла Златомир, Лошић Петка Живојин, 

Михајиловић Миломира Слободан, Мијаљица Стевана 
Рајко, Павлов Радивоја Градимир, Павловић Стева-
на Божидар, Петровић Добросава Тихомир, Раден-
ковић Чедомира Сретен, Рендић Ђорђа Миладин, 
Симовић Слободана Драгослав, Станојевић Радомира 
Љубиша, Стојановић Милана Тихомир, Свиленковић 
Милентија Станислав, Тодоровски Стојка Славе; 

капетани: Цицка Јане Михал, Человић Вида-
ка Миодраг, Дамљановић Петка Божидар, Доњер-
ковић Динка Зденко, Ђајић Симе Вељко, Фарчић 
Јакова Јосип, Гаврић Ђуре Стеван, Гребовић Анто-
нија Ранко, Јованчић Борислава Драгомир, Јовано-
вић Миладина Братислав, Јовановић Саве Ђуро, 
Ковачевић Милинка Милош, Ломљански Михајла 
Јан, Манојловић Драгољуба Зоран, Маринковић 
Здравка Милисав, Милошевић, Момира Милован, 
Митровић Живка Мирослав, Недељковић Драгољуба 
Слободан, Николић Радована Мирослав, Ножица 
Милорада Ранко, Панић Милорада Раденко, Ласкаш 
Илије Драган, Павловић Радомира Томислав, Радој-
чић Мила Благоје, Ранђеловић Миломира Ненад, 
Стевановић Душана Добрица, Стевић Александра 
Јован, Стојадинов Живана Недељко, Стојанов Дра-
ђи лаве, Стојановић Ранђела Зоран, Стојковић 
Владе Стојан, Шимрак Јоце Благоје, Шкорић Симе 
Радослав, Тадић Бошка Ново, Тодоровић Драгутина 
Слободан, Трико Антуна Фрањо, Валенчек Густава 
Густав, Васковић Стојана Милорад, Винковић Јосипа 
Жељко, Војиновић Милутина Радивој, Воркапић 
Миленка Милан, Вуковић Велизара Крстивоје, За-
рић Момчила Миленко; 

поручници иа фрегата: Јурас Думе Жељко, Па-
риповић Петра Миле; 

поручници: Димитријевић Милоја Радомир, Јо-
вовић Обрада Новица., Милашиновић Војина Славко, 
Маленица Јакова Милан, Милетић Живојина Але-
ксандар, Милосављевић Миливоја Драгомир, Нико-
лић Љубе Слободан, Орловић Миланка Милорад, 
Пухача Јове Рајко, Савић Милана Милорад, Соклич 
Розалије Славко, Станковић Боре Алекса, Станковић 
Милоша Момчило, Ступар Раде Милорад, Вујичић 
Николе Гојко; 

потпоручници: Денић Димитрија Сибин, Дерви-
шевић Ба јре Рамо, Дундић Анте Мијо, Недл Луд-
вика Јожеф, Шкапина Владе Славко, Вујчин Жар-
ка М,илан; 

заставници I класа: Богдановић Геце Марко, 
Цветковић Драгутина Душан, Дамевски Илије Ти-

хомир, Думенчић Ивана Јурај, Јаковљевић Момчила 
Љубомир, Јекић Лазара Јаблан, Јоцић Божидара 
Миодраг, Маглајић Таиба Сабрија, Манојловић Реље 
Ковиљко, Милић Стојана Јовица. Милић Милана 
Радман, Настовски Тренка Драгомир, Обрадовић 
Војина Обрад, Пајевић Петра Миодраг, Панић Гво-
здена Живојин, Павић Тихомира Душан, ПГиклоши 
Јаноша Алберт, Тодоровић Милорада, Вукадин, Ва-
сиљевић Живка Станимир, Војт Алајза Алајз, Жи-
вој иновић Живана Милан: 

заставници: Аничић Милутина Миладин, Ђо-
лић Мије Винко, Ђурић Видосава Живота, Говеда-
рица Милана Вељко, Харашић Јосипа Јакша, Ху-
банић Ахмета Ибро, Илић Светислава Милан, Ј е ф -
тинић Тода Ђуро, Јевтић Светомира МИЛОЈКО, 
Јевтић Драгослава Миодраг, Јовановић Ива 
Илија, Јовановић Велибора Жарко, Катана 
Славка Никола, Клиндић Петра Славко, 
Крнета Лазе Раде, Лебан Иван Иван, Љубичић Осто-
је Миливоје, Малетин Ђоке Радивој, Марсенић То-
ме Ђорђије, Миликић Спасоја Влајко, Митровић 
Милутина Борислав, Митровић Александра Слобо-
дан, Младеновић Бранка Звонимир, Павловић До-
бривоја Андрија, Павловић Драгића Станоје, Пешић 
Драгомира Живорад, Петровић Николе Драгољуб, 
Петровић Арсена Слободан, Петровић Светозара 
Светозар, Попов Мила Обрад, Радевић Милована 
Милош, Радовић Вуколе Војислав, Сав^ћ Алексе 
Братислав, Савић Саве Радивоје, Симовић Душана 
Радослав, Стаменовић Живојина Трифун, Стан-
ковић Илије Благоје, Стојановић Јордана Витомир, 
Шаљић Милутина Милован, Шарбвић Јована Мио-
драг, Тасов Илије Теодосије, Тешановић Рајка Томо, 
Тешић Радивоја Митар, Топић Мирка Борислав, 
Тричковић Станка Добривоје, Трнавац Станојла 

Томислав, Вујичић Адама Момир, Вујовић Благоје 
Петар, Вукић Радомира Вукашин, Вуловић Тимо-
тија Драгоман, Затежић Будимира Стојан, Златојев 
Вељка Светислав; 

постари водници I класа: Антић Славка Влади-
мир, Биорац Љубомира Мирољуб, Благојевић Нова-
ка Милан, Буљугић Ратка Радомир, Читаковић Ж и -
воте Слободан, Чолак Назифа Авдија, Чулина Јуре 
Славко, Ђери Ференца Ференц, Ђокић Благоја 
Радован, Ђорђевић Драгољуба Слободан, Гашић 

Габријела Кристо, Гојковић Јоце Зоран, Игњатовић 
Илије Вучко, Иконић Сретена Крсман, Јарић Сте-
ве Чедо, Јокановић Дике Вук, Јовановић Душана 
Александар, Јовановић Владимира Витомир, Јовић 
Душана Миодраг, Камкински Благоја Гаврило, Кон-
чар Николе Милорад, Кришановић Ђуре Драгомир, 
Кривокућа Милоша Михајло, Љиљак Јована Мило-
рад, Марјановић Давида Владислав, Марковић Бу-
димира Љубосав, Медељић Милана Бранко, Медар 
Ђорђа Недељко, Михајловић Богољуба Милован, 
Микуновић Душана Милан, Миладиновић Живојина 
Новица, Мирославић Милана Михајло, Мухамедагић 
Сулејмана Мухамед, Николић Ђорђа Мирко, Обре-
нић Живана Јован, Огњеновић Мише Мирко, Перић 
Цветка Никола, Пешовић Милутина Миливоје, Пе-
тров Петра Љубчо, Поповић Ратка Костантин, Пос-
толовић Радомира Момчило, Пупавац Данила Ви-
досав, Пуповац Павла Душан, Пуповац Петра Мир-
ко, Рацковић Наћифора Јован, Радовановић Влас-
тимира Радован, Родић Миливоја Неђо, Романов 
Шебешћана Јожеф, Скобљанац Мате Мато, Солеша 
Јове Рајко, Спирић Добривоја Србољуб, Станкић 
Милана Драгић, другар Блаже Јован, Топонарски 
Милоја Миливоје, Ушитков Глигора Ристо, Видо-
вић Косте Петар, Врањицан Тонка Стјепан, Вуке-
лић Гавре Драгослав, Вукичевић Драгољуба Томи-
слав, Вукосављевић Драгана Миленко, Зиндовић 
Саве Миланко, Живковић Светозара Милоје, Ж и в -
ковић Бранка Милорад; 

постари водници: Алексић Лазара Александар, 
Бабић Драгомира Драган, Бабић Милана Мирослав, 
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Божовић Новака Томислав, Дервиши Тефика Усни-
ја, Глигоријевић Радована Милан, Голубић Стјепана 
Иван, Јовановић Милана Милорад, Ковач Гезе1  

Геза, Ковачевић Ибрахима Рефик, Крстић Чедо-
мира Станислав, Лакота Пере Никола, Лазић Ми-
лована Милан, Пармаћ Срећка Недељко, Пауновић 
Велибора Славол^уб. Павлик Фрање Звонимир, Пе-
шић Цветка Миле, Раденовић Александра Рахко, 
Родић Мила Вид, Ракић Рада Ненад, Ралевић Ми-
ломира Драгомир, Солта Јосипа Мартин, Старчевић 
Обрада Милорад, Стефановић Момира Видоје, Стој-
ковић Душана Бранислав, Тодоровић Илије Сте-
ван, Врцељ Душана Славко, Вучковић Светислава 
Слободан; 

воени службеници ГИ класа: Анђелић-Ердеш 
Јосипа Елизабета, Ковачевић Петра Јелена, Тако-
вад Петра Ружица; 

воени службеници IV класа: Хрњаковић Марка 
Милеса, Јоксовић Драгољуба Милорад, Матијевић 
Звонимира Радмила, Татић Уроша Милица; 

воени службеници V класа: Драгутиновић Бори-
сава Софија, Јовановић Душана Томислав, Стан-
ковић Љубомира Милева, Тодоровић Јована Ми-
лан, Трајковски Кире Димитрије; 

воен службеник VII класа: Лучић Б л а ж е Васо; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
како и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

потполковник: Силић Павла Душан; 
заставник I класа: Ранђеловић' Божидара Бори-

воје; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковник: Петењи Јулија Јосип; 
потполковници: Клобаз Ивана Петар, Крстић 

Ранђела Чедомир, Микелић Драгомира Иван, Микић 
Драгомира Властимир, Ракић Милије Радивоје, Те-
рак Андора Андор; 

капетан на фрегата: Балог Михаља Карољ; 
мајор: Миладиновић Ђорђа Драгољуб; 
заставник I класа: Нешковић Миливоја Јован; 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

по л ковници: Бакмаз Ристе Милан, Дрљачић 
Ж и в к а Миливој, Ђокић Страина Словољуб, Грче 
Петра Недељко, Илић Уроша Љубисав, Јанковић 
Луке Саво, Јеврић Лабуда Саво, Кнежевић Аћима 
Никола, Ковачевић Ђуре Никола, К р нди ја Пере 
Марко, Мијаиловић Здравка Алексије, Мијатовић 
Николе Коста, Милат Мате Миливој, Обрадовић 

Јована Илија, Панић Груте Живота, Пајковић Мар-
ка Радисав, Пејовић Крсте .Блажо, Петок Антона 
Људевит, Стојановић Ике Владимир, Стојковић Ла-
зара Владимир, Толики,ић Николе Петар, Вешо-
вић Вуксана Душан, Вујиновић Ђурђа Петар, Узе-
лац Марка Никола; 

потполкосници: Богдановић Петра Дмитар, Бо-
жанић Николе Гојко, Буразор Љубоја Драгоје, Цр-
ња кеш ић Илије Душан, Фредотовић Мате Динко, 
Гашпаровић Мартин! Кузма, Христов Бориса Ва-
сил, Јанковић Дра! оштра Момир, Јокић Душана 
Владимир, Катић Ђуре Драган, Ковачевић Милана 
Панта, Крпић Ивана Раде, Крстинић Ђуре Драгу-
тин, Кућубић Милосава Михаило, Лазић Саве Зо-
ран, Мај це Карола Раде, Ма ида рић Симе Никола, 
Мандић Јована Пантелија. Марковић Стеве Вуко-
ман, Миљковић Филипа Велибор, Николић Косте 
Драгомир, Опалић Петра Милош, Потребић Илије 
Радивој, Прибиловић Николе Љубомир, Приморац 
Боже Никола, Радоњић Грује Живорад, Савић 
Драгослава Бранислав, Секуловић Гојка Паун, Спа-
сић Богдана Живомир, Шијан Милана Дане, Шти-
мац Андрије Валент, Војводић Јована Петар, Вра-
њешевић Стеве Момир, Вујовић Благоте Војислав, 
Вукадииовић Ба је Лука, Зечевић Петра Добрашин, 
Златановић Драгољуба Божидар, Златковић Чедо-
мира Душан; 

мајори: Јовић Милана Обрад, К р ж и ћ Томе Си-
мо; 

капетани I класа: Карајовић Јована Милутин, 
Ранчигај Ане Франц; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници: Драгичевић Николе Југослав, 
Ђорђевић Радослава Драгољуб, Филиповић Бориво-
ја Драган, Коларевић Михајла Александар, Костић 
Радисава Светислав, Мицић Станка Крсто, Мусић 
Војислава Љубомир, Николић Светозара Михајло, 
Панић Владимира Тугомир, Радас Крсте Анте, Ра -
дивој ев ић Ненада Мирко, Ристић Добросава Милан, 
Шошкић Беке Бошко; 

мајори: Фишић Душана Томислав, Крџић Ми-
лије Видоје, Адамов Ђорђа Радивој, Апостолови^! 
Ђуре Мирољуб, Атлић Николе Милан, Броћовић 
Радомира Милосав, Цикић Милије Никола, Цвет-
ковић Николе Тихомир, Дамјановић Уроша Драго-
мир, Димитриевски Илије Благоје, Димитров Со-
кола Трајко, Дражић Драгомира Александар, Ђу-
повац Војислава Стеван, Филиповић Војина Љ у -
бодраг, Гроздановић Милутина Милисав, Јелић 
Станка Живота, Илиевски Ђорђа Александар, Јок-
симовић Милана Никола, Матијевић Николе Раде, 
Милић Веселина Момчило, Милошевић Милана Ни-
кола, Младеновић Милосава Гојко, Новаковић Ми-
лутина Драгољуб, Пејчић Каменка Величко, Сарић 
Милутина Милорад, Савовић Миленка Милан, Стан-
ковић Божидара Миодраг, Стошић Василија Алек-
сандар, Томашевић Дике Гаврило, Торлаковић Стан-
ка Мирослав, Утвић Радована Радомир, Вељковић 
Стојана Добрица, Витошевић Живорада Миодраг, 
Живковић Петра Ратко; 

капетан на корвета' Гњатић Јове Владо; 
капетани I класа: Адамов Станка Душан, Ала-

вања Саве Тихомир, Алексов Владимира Георги, 
Андрић Милоша Стојан, Анђелић Миливоја Живо -
јин, Анђелковић Стевана Добросав, Бањац Сиче 
Душан, Бошњаковић Ивана Божо, Бранковић Љу-
бомира Јелен, Бранковић Борисава Мирослав, Ча-
н к о в и ћ Радомира Владимир, Даничић Ђуре Вука-
шин, Дрекслер Карла Фрањо, Ђокић Адама Љубу.-
ша, Ђоковић Лазара Богољуб, Ђорђевић Милутина 
Никола, Филиповић Милоша Илија, Глигоров Ива-
на Слободан, Гогић Констадина Славољуб, Г О Б С -
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дарица Крете Јован, Илић Боривоја Новица, Искрин 
Стевана Момчило, Јанићијевић Милована Радиша, 
Јоцић Станислава Љубиша, Јовановић Стевана Бо-
рислав, Јовић Митка Јосиф, Карић Радивоја Све-
тислав, Карличић Радоја Момир, Катић Николе 
Момчило, Кирков Славе Дмитар, Ковачевић Бошка 
Слободан, Кундак Јове Владо, Лацић Анте Томо, 
Лазаревић Лазе Богдан, Лекић Милана Драган, Ле-
ротић Андрије Милан, Малеташки Стојана Лазар, 
Мамула Гаје Лазо, Марковић Александра Драго-
слав, Марковић Миодрага Драгутин, Марковић 
Јеврема Ратко, Марсенић Матије Милутин, Мик-
лош Јаноша Јанош, Миковић Душана Томислав, 
Милић Богољуба Витомир, Милошевић Аћима Ми-
лорад, Миросавић Миломира Душан, Митровић 
Ђорђа Вукашин, Младеновић Прокопија Никола, 
Младеновић Светислава Зоран, Момировски Бог-
дана Алекса, Мрдак Миће Момир, Неидерт Ђуре 
Винко, Новаковић Стевана Слободан; 

Орловић Јована Драго, Павличек Мије Мијо, 
Павловић Чедомира Драгољуб, Павловић Драгутина 
Добривоје, Павловић Ранђела Милорад, Пеца Ни-
коле Ђурица, Перовић Адама Миодраг, Петровић 
Станислава Душан, Плавшић Василија Илија, Про-
ковић Павла Момчило, Радаковић Косте Борислав, 
Радивојевић Војислава Душан, Ристић Петра Ла-
буд, Ристић Јована Светислав, Рогуља Ђуре Илија, 
Секулић Милутина Милан, Скакаљевић Захарије 
Драган, Спасојевић Јагоша Вукота, Срдић Рада Бу-
димир, Станић Дмитра Миле, Станојевић Стојади-
на Милисав, Стејић Душана Момчило, Стевић Воји-
слава Миливоје, Стојанов Тоде Димитар, Стојановић 
Душана Александар, Стојановски Стојка Томо, Сто-
јиловић Александра Чедомир, Стричевић Дује Јо-
сип, Тасевски Спире Јордан, Тешић Милана Ненад, 
Тошовић Предрага Милоје, Велимировић Негована 
Петар, Вељић Душана Станко, Видаковић Стипана 
Лазар, Вуковић Живка Иван, Зиндовић Јој е Бош-
ко, Златковић Сретена Живорад, Зрнић Вељка 
Владо; 

поручник на боен брод: Бујић Ђорђе Боривоје; 
капетани: Антонић Станка Слободан, Богдано-

вић Жарка Витомир, Бојић Боже Стеван, Броћета 
Славка Мирко, Ћирић Чеде Јован, Ђаковић Нико-
ле Милан, Граовац Јована Миодраг, Ђинђић Радо-
сава Љубинко, Ерор Гојка Ђуро, Јовановић Ђорђа 
Слободан, Калабић Страхиње Јован, Марковић 
Бранка Ратко, Миланковић Бранка Драгољуб, Пав-
ловић Милисава Живадин, Радић Милоша Илија, 
Ристевски Милана Трајан, Самарџић Јована Мило-
сав, Субота Ивана Јао ип, Шабановић Хивзе Медо, 
Шарац Данила Ратко, Вардић Стјепана Стјепан, 
Васиљевић Боривоја Бошко, Вермезовић Николе 
Ђорђе, Живковић Милића Милош; 

поручници: Степановић Новака Вујадин, Тму-
шић Радоја Милован; 

потпоручник: Кривокапић Спасоја Гојко; 
заставници I класа: Адиловић Мухарема Пашо, 

Андонов Пене Никола, Бабић Симе Душан, Бари-
шић Фрање Иван, Билош' Ивана Иван, Челиковић 
Миодрага Јован, Дејановић Донче Петар, Делић 
Томе Сретен, Димитријевић Станка Иван, Донев 
Васил а Раде, Дрчелић Милоша Милојко, Ђекић 
Владимира Војислав, Ђенић Будимира Радосав, 
Ђилас Драгова Ђуро, Ђинковић Милана Живојин, 
Ђокановић Дамљана Божидар, Ђокић Јеремије 
Сретен, Ђурић Недељка Бошко, Ђурић Милутина 
Драгослав, Ђуричић Станка Милош, Глодић Ми-
лана Ђорђе, Холка Јаноша Михаљ, Јаким Николе 
Јулијан, Јовановић Душана Милисав, Јовић Обре-
на Станоје, Јововић Бошка Милош, Кижлин Томе 
Драгутин, Кнежевић Добривоја Павле, Ковљанип 
Стојана Ђуро,. Крнета Дане Петар, Кућанин Суље 
Ибро, Кучубић Михаила Живојин, Лелек Јована 
Вељко, Љубиеављевић Витомира Богдан, Марковић 

Луке Веселин, Марунић Рада Милорад, Матевски 
Петка Бранко, Матовић Спасоја Душан, Матовић 
Милорада Витомир, Меховић Илијаза Ћазим, Мир-
ковић Милутина Станимир, Милинковић Мије Иван, 
Милинковић Живана Милинко, Миловановић Ж и -
ворада Јордан, Мојић Недељка Светомир, Момчи-
ловић Чедомира Томислав, Морача Пере Мирко; 

Нешић Живана Драгомир, Никовић Чедомира 
Обрен, Обрадовић Николе Илија, Обрадовић Мила-
на Рајко, Оташевић Сава Славко, Петревски Вида-
на Живко, Петровић Живорада Богосав, Петро-
вић Ђуре Срето, Петровски Илије Милан, Поповић 
Богољуба Миодраг, Радић Стевана Милосав, Рао-
нић Милована Вучко, Ровчанин Хаска Асим, Савић 
Мила Неђо, Симић Илије Шпиро, Симикић Боже 
-Будимко, Соковић Стевана Момчило, Спасојевић 
Стојана Миленко, Станчул Живе Саво, Станковић 
Душана Миливоје, Станојевић Јовише Милосав, 
Станојевић Будимира Никола, Станој ковић Деспо-
та Раде, Стјепановић Јоце Недељко, Стојановић 
Драгутина Данило, Стојановић Милисава Ђорђе, 
Сушац Николе Винко, Шупица Милутина Стеван, 
Танасковић Драгутина Богомир, Тановић Миленка 
Милорад, Тешић Владимира Миодраг, Тодоровић 
Драгутина Ранко, Томић Косте Бранко, Томић Ми-
лутина Станимир, Тривић Јована Милан, Тупан-
чевски Мила Никола, Уреу ловић Јанка \ Душан, Ва-
сић Недељка Стеван, Вућићевић Ранка Миодраг, 
Вулин Васе Бранко, Зарев Марка Боро, Згоњанин 
Душана Бранко, Златановић Боривоја Градимир, 
Живановић Драгољуба Радомир; 

заставници: Амбруш Фрање Јосип, Андријаше-
вић Александра Чедомир, Арсић Уроша Станимир, 
Бабичевић ЕЈасе Ђорђе Благојевић То досија Дра-
гомир, Богдановић Божидара Благоје, Богдановић 
Трајка Милан, Црногорац Крсте Момчило, Цветко-
вић Владимира Бранислав, Цветковић Милутина 
Љубивоје, Цветковић Илије Милорад, Чамински 

Николе Ратко, Чобељић Петра Гаврило, Дајч Ери-
ка Михаел, Ђерђ Илоне Људевит, Ђокић Радована 
Драган, Ђурица Ђуре Душан, Гајић Боривоја Драш-
ко, Гаврановић Симе Ђуро, Гимбош Тиме Добриво-
је, Говедарица Благоја Милан, Гргур Лазара Мла-
ден, Исламовић Раме Идриз, Ивић Божидара Петар, 
Јеремић Владислава Владо, Јордановски Славе 
Станко, Јовичић Ристе Станислав, Кенди ја Емила 
Славко, Коларевић Јеремије Милош, Кордић Томе 
Милан,. Крговић Перише Павић, Крсмановић Во-
јина Обрен, Лекић Павла Симеун, Лолић Миће То-
дор, Марић Богољуба Мирољуб, Марковић Стевана 
Душан, Матовић Новице Милутин, Михајловић 

Симона Александар, Мијатовић Вида Божо, Мила-
динов Ивана Харалампије, Миладиновић Милорада 
Милосав, Милошевић Драгомира Добросав, Мило-
шевић Новице Градимир, Миљковић Драгољуба 
Александар, Мирић Пантелије Љубисав, Мирковић 
Гавре Милан, Митић Влајка Милорад, Митровић 
Радомира Обрен, Мршовић Славољуба Мирослав; 

Николић Вукашина Марко, Николовски Михај-
ла Захарије, Нинић Осте Радован, Новаковић Мир-
ка Новак, Пауновић Боре Томислав, Павловић Бо-
же Стојан, Петковић Саве Будимир, Петровић Доб-
росава Драгослав, Рајчић Мија Мато, Рајков Родо-
љуба Александар, Рајковић Тодора Бранко, Ракић 
Радоја Цветко, Ристић Станимира Стојан, Ристић 
Станка Властимир, Савић Саве Драгомир, Савић 
Чедомира Михајло, Савић Радмила Живорад, Ста-
м е н о в и ћ Душана Драгољуб, Станковић Миодрага 
Божидар, Станојевић Ђуре Радован, Стојановић 
Ристе Владо, Стојановић Михајла Живорад, Сту-
пић Косте Бранко, Шкштина Радослава Славко, 
Тодорић Стојана Видосав, Томић Костадина Живо-
рад, Тренчовски Ћире Ђорђе, Трнавац Славка Љу-
бивоје, Волкановски Николина Александар, Врш-
чај Матије Иван, Вучетић Радосава Божидар, Вујо-
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шевић Баев Борислав, Вуковић Цвијетика Михај-
ло; Здјелар Тодора Драгослав, Зечевић Милоша 
Владимир, Живковић 'Станоја Станислав; 

постари водници I класа: Антић Александра 
Чедомир, Ђокић Миливоја Слободан, Џеврња Анте 
Јозо, Јакшић Ђуре Душан, Јовановић Добрина Ни-
кола, Костовић Јевђенија Милош, Крстић Јефрема 
Владо, Крстојевић Десимира Љубодраг, Мицевски 
Стојана Лазар, Михајловић Васе Милош, Михајло-
вић Миодрага Жарко, Николић Јордана - Славко, 
Петровић Саве Ратко, Савић Василија Бранислав, 
Стаменовић Милутина Петар, Тошић Шпире Ђуро; 

воени службеници II класа: Калуша Владе Бра-
нислава, Патрногић Андрије Миодраг; 

воени службеници III класа: Антић Глигорија 
Владимир, Хусеиновић Алије Емил, Којић Марка 
Коста, Колунџија Бранка - Душанка, Михајловић 

Ђуре Василије: 
воени службеници ГУ класа: Беловари Маре 

Иван, Будлер Марка Леополд, Фабшић-Дракулић 
ИлР1Је Мира, Љушковић Маринка Миливоје, Михај-
ловић Добривоја Дарослава, Павличевић Радована 
Добрила, Стипић Ивана Анте; 

воени службеници V класа: Ђурин Стјепана 
Јосип, Павловић Драгољуба Живота; 

воени службеник VI класа: Стојановић Душана 
Бранислав; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи како 
и за покажување старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Јовановић Александра Јован, 
Минић Драгомира Милован; 

капетани: Богдановић Живој ина Зоран, Ђурђе-
вић Ђорђа Милан, Гошић Драгољуба Бориша, Ко-
ма р он и Андраша Андраш, Лукић Мехмеда Жарко, 
Лукић Божидара Бранислав, Лакета Луке Миодраг, 
Маркичевић Милорада Драгутин, Нешовић Мило-
вана Зоран, Станисављевић Косте Никола, Ступар 
Лазе Жељко; 

поручници: Глишић Бранислава Божидар, Гр-
бић Срђана Слободан, Манојловић Драгише Мило-
мир, Мартиновић Добривоја Александар, Минић 
Добромира Миодраг, Пејић Бранка Славко. Стано-
јевић Душана Предраг, Сенић Саве Милорад, Сто-
јим ировић Радомира Славољуб, Шабан Божидара 
Радомир; 

заставници: Јовановски Наума Ђорђе, Васић 
Крсте Станиша; 

постари водници I класа: Алексић Милосава 
Мирослав, Атанасов Марка Панчо, Дачев Мицева 
Данко, Ђорђевић Тројана Станимир, Галић Фрање 
Иван, Грковић Слободана Душан, Хасанагић Ибре 
Абдулах, Кнежевић Петра Душан, Кокић Милана 
Никола, Ковачевић Саве Перо, Рађеновић Саве Ми-
лан, Рисовић Јосипа Јосип, Стоиљковић Миливоја 
Милан, Шебез Миленка Мирко, Вељковић Радо-
слава Србољуб, Весић Арсенија Милован, Видано-
вић Јефте Јордан, Војновић Јована Павле, Вуја -
новић Обрада Славољуб, Бунић Љубомира Петар, 
Зубарица Лазара Ратомир, Златић Радише Милоје: 

постари водници: Боровац Боривоја Часлав, 
Бунчић Живка Бранко, Чворак Ђуре Лазо, Ђорђе-
вић Младена Александар, Ђукић Драгутина Новак, 
Филиповић Миодрага Милош, Ивановић Благоја 
Негован; Јашовић Радоја Драгослав, Келеција Ћ а -
мила Смајо, Кокановић Немање Миленко, Марић 
Пере Милорад, Михајловић Ратомира Каислав, Ми-
јаиловић Славољуба Борислав, Миленковић Дра-
гише Драган, Милорадов Димитрија Стојан, Миљ-
ковић Добросава Часлав, Паневски Димче Љуби-
ша, Поповић Недељка Ратко, Пугар Фрање Жељко, 

Ркман Мане Милош, Савић Милана Јово, Сенић 
Филипа Јагош, Северовић Јове Светозар, Симић 
Војислава Милан, Шегрц Ивагна Крунослав, Тодо-
ровић Чедомира Богдан, Видулић Анте Миле; 

водници I класа: Антић Светолика Радомир, 
Божовић Ђорђа Родољуб, Гајић Милана Данислав, 
Јовановић Радивоја Владимир, Корица Николе Вла-
до, Крсмановић Ристе Бранислав, Љепојевић Саве 
Славко, Марељ Стеве Божо, Обрадовић Драгољуба 
Обрад, Панц Карла Лоренц, Пашагић Мухарема Са-
фет, Пеј дановски Александра Андо, Петковић Тео-
досија Јова, Планинчић Милисава Драгомир, Рис-
тић Милутина Јован, Симовић Милете Јордан; 

воени службеници УШ класа: Гаица Марка 
Војислав, Мофардин Петра Мирко; 

воен службеник IX класа: Ранђелов.ић Стојана 
Зоран; 

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

— за примерни за слути и умешност во работа-
та на развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковник: Арсовић Боже Бранко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Јанковић Радика Михаило, Јово-
вић Милисава Вељко, Лоц Мирослава Душан, Ми-
тић Божидара Петар, Ранчић Ђорђа Божидар; 

потпо л ковници: Антић Светолика Стојан, Цви-
јетић Марка Мшшвоје, Ђорђевић Хранислава Ра-
дован, Франета Јована Стеван, Гаћиновић Луке Ду-
шан, Гајић Милорада Живорад, Игњатовић Мило-
ша Миомир, Јовановић Јована Мирко, Кузмановић 
ко, Поповић Јанка Василије, Радошхћ Милка Ду-
шан, Младеновић Саве Благоје, Памић Карла Мир-
ко, Поповић Јанка Василије, Радонић Милка .Ду-
шан, Рајшић Петра Миленко, Савић Живана Мир-
ко, Славковић Љубомира Слободан, Стошић Стојана 
Радивоје, Остојић Триве Лазар, Шушак Остоје Или-
ја, Тинтор Ђуре Стеван, Трифуновић Тодора Не-
над, Витас Петра Никола, Влајсовић Николе Петар; 

мајори: Алексић Петра Добросав, Цветановски 
Данче Стојан, Димитровски Љубомира Димитрије, 
Ђорић Сретена Бранко, Гривеи Аурела Аурел, Јо-
вановић Живојина Миливоје, Комадина Михајла 
Бранко, Микић Живомира Љубиша, Петровић Сло-
бодана Добривоје, Поповић Милана Живомир, Про-
кић Братислава Радосав, Ристић Добросава Драго-
љуб, Видановић Боривоја Томислав; 

капетани I класа: Јосиповић Милана Светомир, 
Лопичић Ђуре Арсеније, Младеновић Миодрага Бу-
димир, Вулић Димитрија Драгољуб; 

заставници I класа: Ајдуковић Михајла Раден-
ко, Цукавац Гвоздена Љубисав, Цветковић Воји-
слава Радисав, Драмићанин Радована Димитрије, 
Ђокић Миодрага Драгољуб, Ђорђевић Василија 
Александар, Ђурђевић Јанкоте Јован, Глоговац 

Марка Бранко, Лепир Суље Реџо, Марјановић Р а ј -
ка Душан, Митевски Стојана Станко, Младеновић 
Лазара Предраг, Нешић Васила Новко, Нешовић 
Радована Светислав, Пајантовски Андона Димитри-
је, Пантелић Николе Десимир, Пејчић Пејче Ти-
хомир, Писар Пере Марко, Ристић Ђорђа Петко, 
Сретеновић Животе Љубинко, Вучинић Мила Раде, 
Живковић Васе Ђорђе; 
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заставници: Филиповић Борка Радослав, Ме-
чикукић Адема Чамил; 

воен службеник II класа: Дејановић Лазара 
Десанка; 

воен службеник III класа: Игић Љубомира Ви-
досав; 

воени службеници IV класа: Црнобрња Теодора 
Миодраг, Петковић Цветана Гојко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Игић Петра Мирољуб, Јакшић Миљка 
Вучко, Костов Бориса Никола, Станојевић Ђорђе 
Милић; 

капетани I класа: Цветановић Тихомира Рат-
ко, Јовичић Стојана Радош, Кончаловић Симе Сло-
бодан, Костић Витомира Русомир, Лајпциг Јохана 
Јохан, Петровић Живојина Велимир, Рамаданај 
Рамадања Ниман, Трајковић Радивоја Светислав, 
Вукојичић Димитрија Душан; , 

капетани: Брбора Мате Иво, Гарчевић Вујадина 
Војислав, Илијевски Благоја Гоце, Иванов Ђорђа 
Младен, Ковачина Вукана Сава, Маљковић Саве 
Милисав, Милосављевић Стојана Перица, Печанац 
Милана Славко; 

поручници: Комар Ивана Карел, Миленковић 
Миодрага Слободан, Петровић Душана Десимир, 
Протић Предрага Чедо, Радојчић Љубисава Ради-
воје; 

потпоручници: Ђорђевић Андрије Светислав, 
Перичевић Младена Рајко; 

заставници I класа: Амедовски Муртеза Абас, 
Чикарић Миливоја Драгољуб, Грбовић Јове Дра-
гутин, Илић Душана Радомир, Илић Душана Вуји-
ца, Костадиновски Јефгима Серафим, Манчић Пан-
те Милован, Марић Рада Јован, Обрадовић Радо-
љуба Драгић, Петровић Станицана Видосав, Сврзе 
Марка Иван; 

заставници: Ајдуковић Милана Илија, Антић 
Ненада Војислав, Димић Живка Војислав, Драку-
ловски Јована Андон, Ђорђевић Војислава Тихо-
мир, Ефтимов Ристе Ђорђе, Илић Чедомира Дра-
гослав, Јанићијевић Миливоја Драган, Јеринић Ла-
зара Вељко, Јошић Пере Крсто, Јовановић Секуле 
Миливоје, Карановић Илије Ђорђе, Максимов Сто-
јана Владо, Масловарић Радомира Томица, Милој-
ковић Живојина Бранислав, Мирковић Гавре Аран, 
Митровић Јована Часлав, Момчиловић Љубисава 
Станул, Николић Милана Милоје, Пејчић Марка 
Маринко, Прокић Мирка Владислав, Раденковић 
Стојадина Миливоје, Средојевић Димитрија Љубо-
мир, Станишић Николе Рајко, Стојановић Чедоми-
ра Драгољуб, Стојановић Добросава Јоксим, Стој-
шић Вујице Живко, Узелац Мила Симо, Видић Љу-
бомира Бранко, Вуличевић Богосава Никола, Здрав-
ковић Јанка Милисав, Здравковић Бошка Мито, 
Златановић Драгутина Станимир; 

постари водници I класа: Бакић Бранка Петар, 
Беђик Ђуле Ђула, Ћирић Радисава Чедомир, Ћи-
рић Вјекослава Живорад, Ћосовић Драгослава Мио-
драг, Деспепић Станка Ђорђе, Динић Драгише Мом-
чило, Дивјак Стевана Богдан, Ђурић Љубодрага 
Ратко, Гојевић Јосипа Милан, Голић Филипа Војко, 
Голубовић Новице Петар, Јанков,ић Паје Никола, 
Јањић Тривуна Петар, Јерковић Милана Ђорђе, 
Јојић Саве Саво, Јовановић Луке Иван, Коцић Ве-
лимира Слободан, Кикановић Луке Сретен, Лазић 
Лазе Никола, Мирић Стевана Јовица, Митревски 
Ми пете Симо, Митровић Саве Љубисав, Нешић Дра-
гомира Станиша, Паић Љубана Богдан, Панић Ла-
зара Млађен, Павловић Стевана Звездан, Перишић 
Раденка Љубивоје, Пржар Стевана Милован, Ристић 
Трајка Бранислав, Ристић Милутина Станоје, Сто-
илков Милана Тодор, Стојановић Миодрага Зоран, 
Стојковић Милана Миодраг, Трнин,ић Милана Ми-

лорад, Весић Бесе Душан, Војновић Стевана Алек-
сандар, Вујичић Миломира Светомир, Вукајловић 
Љубе Новак, Жуљевић Роке Ђено; 

постари водници: Антић Тихомира Саша, Бобић 
Војина Милан, Диздаревић Шаћира Џемал, Докља-
нов Косте Иван, Кнежевић Ђураћа Гојко, Лакета 
Достиње Младен, Манојловић Цветана Душан, 
С лу шеки Андре Стјепан, Шукић Милорада Миле; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО С Р Е Б -
РЕН ВЕНЕЦ 

полковиици: Марковић Пере Мирослав, Ререв-
ски Георги Митоди; 

потполковници: Антић Марка Душан, Боричић 
Саве Милутин, Комненовић Ђорђа Бранислав, Пет-
ровић Живана Бранислав, Поповић Михајла Ми-
лош, Романић Петра Јован, Томић Боривоја Радул; 

заставник I класа: Златановић Милана Видо-
сав; 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Бојиновић Ђуре Млађен, Ђуић 
Милана Марш, Милојковић Миодрага Слободан, 
Праштало Пане Стево, Станковић Пере Ђоко, Сто-
јић Ђорђија Блажија ; 

потполковници: Ћулибрк Миће 'Станко, Баса-
рић Исаила Жељко", Берић Платона Богдан, Бра-
јевић Иве Иво, Бурсаћ Дмитра Данило, Гаљановић 
Јануза Шукрија, Гудељ Шћепана Божидар, Лукић 
Драгутина Илија, Максимовић Јанићија Влади-
мир, Манић Љубомира Александар, Мутавџић Љу-
бомира Љубисав, Пејчић Ђорђа Светомир, Раиче-
вић Велимира Драгољуб, Ристић Руска Најдан, 
Зјача Милана Раде; 

воен службеник II класа: Величковић Вука-
шина Чедом ргр; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

полковник: Мачукановић Михајла Ђорђе; 
ПОТПОЛКОЕНИЦИ: Гавриловић Исаила Милан, Ми-

хајловић Влајка Светозар, Миладиновић Ранка 
Јовица, Милосављевић Јездимира Предраг, Ради-
сављевић Тасе Часлав, Станковић Часлава Вели-
зар; 

мајори: Бојовић Мијата Бранко, Цакић Ђорђа 
Томислав, Ћирић Алексе Новица, Ћосић Витомира 
Милован, Ђокић Милана Миленко, Филиповић Ђор-
ђа Милојко, ИвовР1ћ Мирка Градимир, Јаневски 
Јефтимија Герасим, Јевтовић Чедомира Миодраг, 
Лазаревић Животе Драгиша, Матијаш Стојана 
Бранко, Никодијевић Тадије Славко, Николић Ж и -
воте Љубиша, Нововић Милинка Борислав, Осто-
јић Бошка Секула, Пешећ Радомира Станимир, 
Пијанец Матије Стјепан, Појић Драгана Томислав, 
Радовановић Драгана Никола, Симовић Томаша Ни-
кола, Зец Стеве Љубомир; 

капетани I класа: Адамовић Јосифа Првослав, 
Аџргћ Драгојла Добривоје, Андрејевић Јефте Куз-
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ман, Бараћ Косте Јово, Ћирић Светомира Алексан-
дар, Домазет Милана Чедо, Ђокић Ђорђа Љубоје, 
Гачић Вељка Георгије, Голубовић Станоја Рашко, 
Гргуровић Спасоја Радован, Игњатовић Радосава 
Драган, Ивановић Миодрага Миладин, Јањић Ми-
лана Добривоје, Јовчић Љубомира Александар, Кер-
кез Илије Јово, Кочовски Најдена Вецко, Ковач 
Анкице Јосип, Крстић Новака Славољуб, Мај кић 
Стеве Бошко, Маркишић Симе Милутин, Манојло-
вић Милорада Миодраг, Милосављевић Зарије Реш-
ке, Милошевић Ратомира Светомир, Миловановић 
Вукоја Часлав, Митић Миодрага Грујо, Патрашко-
вић Петра Стојан, Петровић Сотира Александар, 
Петровић Животија Милашин, Пигл Ђуре Едуард, 
Попадић Милана Никола, Поповић Велибора Дра-
гослав, Радукић Драгише Предраг, Репац Душана 
Пејо, Ристовић Јеремије Милорад, Савић Стојана 
Милош, Степановић Атанасија Миодраг, Стојков 
Томе Владимир, Стојановић Сове Предраг, Томо-
вић Стојана Ратомир, Вељковић Тихомира Слобо-
дан, Веруовић Рада Момир, Волф Франца Едуард, 
Златковић Борисава Добривоје, Живановић Радо-
слава Милутин; 

капетани: Брезник Мије Стјепан, Крковић Дра-
гана Милан, Лазаревић Стојана Владимир, Линкић 
Цветка Љубомир, Мијајловић Борисава Живорад, 
Петровић Лазе Никола, Симоновић Младена Миро-
слав, Васиљ Љубомира Богдан, Вукдтан Саве Гавро; 

заставници I класа: Алитовић Османа Слободан, 
Аврамовић Ђуре Бранислав, Бибић Милана Радован, 
Дачић Јоце Пера, Дамњановић Војислава Велимир, 
Драговић Михајла Вукић, Џопалић Милорада Дра-
гић, Ђорђевић Душана Славко, Ђорђевић Милути-
на Властимир, Ђурђановић Љубомира Миодраг, Ђу-
рић Ранђела Ива, Халавања Николе Јово, Херјавец 
Ивана Фрањо, Ињац Петра Спосоје, Ивановић Ву-
кашина Трифун, Јановић Настаса Радомир, Јевтић 
Светомира Радован, Калаба Луке Алекса, Капета-
новић Ивана Момчило, Карановић Махајла Недељ-
ко, Кедић Хамида Ибрахим, Коларевић Радивоја 
Предраг, Кузмановић Петра Душан, Милетић Вла-
дислава Селимир, Манчић Влајка Милорад, Мар-
е н о в и ћ Томе Мато, Михајловић Миладина Власти-
мир, Михић Милана Антун, Миленковић Милисава 
Владимир, Милосављевић Миленка Миодраг, Митић 
Богосава Александар, Митровић Милорада Злато-
мир, Николић Светозара Миливоје, Николић Воји-
слава Мирослав, Пантовић Васка Драгомир, Пејчић 
Ивана Жарко, Пенчић Александра Бранко, Петко-
вић Животе Милан, Петровић Драгољуба Милорад, 
Петровски Ђорђија Стојан, Ранђеловић Михајла 
Тихомир, Ристић Чедомира Добросав, Рођаковић То-
ме Ђоко, Руњавац Душана Милан, Симоновић Ми-
лана Младен, Слишко Ивана Анто, Спасић Дими-
трија Миле, Станимиров Мите Стојан, Стојановски 
Трајка Иван, Томовић Рафа јла Михајло, Трифунов 
Душана Владимир, Видановић Алексе Витомир, 
Вуковић Томице Драгутин, Зељковић Војина Дра-
гомир, Анић Јурице Фрањо; 

заставници: Аврамовић Сретена Станоје, Ата-
н а с о в и ћ Милоша Миодраг, Богуновић Драгана Ра -
де, Боснић Раде Никола, Драгичевић Ивана Павао, 
Фирст Алберта Андрија, Ивановић Сибина Милета, 
Јаковљевић Живорада Љубинко, Јовановић Мила-
дина Костадин, Јовановић Владимира Радисав, Ко-
вачевић Јове Божидар, Љубић Милентија Војислав, 
Манчевски Лазара Јаков, Месарић Николе Стјепан, 
Митровски Видана Бошко, Ристевски Стевана Здра-
вко, Симатовић Симе Богдан, Спасић Прокопа Ви-
доје, Стијеповић Милана Радосав, Стошић Младена 
Момир, Урошевић Љубомира Томислав, Вујић Тоде 
Симо, Живковић Видосава Тихомир; 

постари водници I класа: Бачевић Божидара 
Љубиша, Илић Божидара Љубомир, Милојковић 
Живка Бранислав, Митић Божидара Велизар, Мли-
нар Јована Милош; 

воен службеник IV класа: Петковић Станимира 
Драгомир; 

воен службеник VI класа: Јоксимовић Драгути-
на Александар: 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковннци: Грујић Милутина Александар, Ши-
прага Боже Јово; 

мајор: Живковић Живана Радослав; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особина 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Алексић Мирка Станислав, 
Ба јрактарев ;^ Божина Слободан, Марковић Јована 
Стојан, Скалушовић Светозара Ђорђе, Стојковић 
Стојана Србољуб; 

капетани: Аврамовић Николе Јован, Бабић Р а ј -
ка Драгомир, Бајрами Јусуфа Хусеин, Божић Ан-
ђелка Божох Чолаковић Миодрага Драган, Ђокић 
Властимира Драган, Ђорђевић Драгића Слободан, 
Ђорђевић Драгомира Родољуб, Фифић Мухарема 
Хашић, Гавриловић Саве Миодраг, Кричковић Пет-
ра Коста, Лазић Саве Никола, Мићић Пауна Томи-
слав, Младеновић Миодрага Љубиша, Пешић Мио-
мира Златомир, Радивој евић Коста дина Љубисав, 
Ранчић Стојана Чедомир, Ранђеловић Милана Ран-
ђел, Ранђеловић Живојина Слободан, Стануловић 
Станимира Слрбодан, Стевановић Адама Илија, Та-
сић Стојадина Душан, Вељковић Петронија Славко, 
Живковић Љубише Мирослав, Живковић Светисла-
ва Слободан; 

поручници: Балић Живојина Новица, Филипо-
вић Станислава Мирољуб, Јанев Ивана Јадранко, 
Милојевић Будимира Вукадин, Павковић Петра Бо-
рислав, Павловић Миладина Момчило, Петровић 
Крсте Милорад, Секулић Светозара Видосав, Сте-
вовић Профила Будо, Зузаку Рамуша Хаљит; 

потпоручници: Краснићи Муслие Тосун, Рапаић 
Николе Ђуро; 

заставници: Стошић Миладина Петар, Тасић 
Стојадина Драгољуб; 

постари водници I класа: Абазовић Рахмана 
Имер, Дамјановић Станка Владимир, Јеленковић 
Јосипа Дарио, Комадина Јосипа Ненад, Младеновић 
Косте Милорад, Нововић Миће Славко, Радојичић 
Слободана Зоран Релић Ивана Томислав, Станими-
ровић Мирослава Србољуб, Стојановић Живадина 
Сава, Шпичак Петра Иван; 

постари водници: Богдановић Петра Стојан, Бо-
шњаковски Ћире Мата, Вучевић Бајрама Хаљиљ, 
Цвјетичанин Петра Стево, Дамјановић Дане Нико-
ла, Филиповић Миладина Никола, Илић Радомира 
Радмило, Ивковић Обрада Радивоје, Јанковић Ра-
дивоја Милован, Мијајловић Станисава Драгиша, 
Миленковић Љубише Страхиња, Николовски Нико-
ле Јованчо, Ожеговић Паше Алија, Прица Бошка 
Јован, Радетић Миле Милољуб, Стоиљковић Драго-
мира Цветко, Стојановић Божидара Драгослав, Зе-
ча ј Емруша Зијо; 

водници I класа: Бејић Аљиља Исљам, Дими-
тријевић Драгог Добривоје, Јововић Радована Обрад, 
Међар Виктора Драгутин, Мустеданагић Ибрахима 
Мухамед, Недељковић Ђорђа Стеван, Олујић Бог-
дана Момир, Пенић Станимира Љубомир, Пластић 
Стјепана Фрањо, Суљић Бећира Осман, Тричковић 
Томислава Миодраг; 

водници: Герић Петра Срећко, Мијајловић Ду-
шана Мирослав; 
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воени службеници IV класа: Еминовић Арифа 
Дурмиш, Јовановић Милана Јелка; 

воен службеник VI класа: Илијевски Божина 
Благоја; 

воен службеник VII класа: Брндушановић Ни-
коле Драгутин; 

воени службеници VIII класа: Чукалески Тоде 
Пецо, Кончар Петра Милан; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник I класа: Марковић Цвете Вељко; 
воени службеници VIII класа: Храбрић Мари-

јана Станислав, Опић Аде Борис; 

О д В о е н а т а п о ш т а 8 1 1 5 - 1 2 З е м у н 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковник: Мићовић Јакова Коста; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Пустиња Петра Сава, Волеј Луке 
Владо; 

мајор: Томић Војина Сретен; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Дробац Марка Добривое, Грк Гојка 
Милан, Груборовић Стевана Љубомир, Гулан Петра 
Бранко, Хлача Богдана Миливој, Инђић Ристе Мла-
ден Коркут Ђуре Мирко, Марковић Јеленка Тадија, 
Машковић Новака Вељко, Нинковић Дмитра Јовица, 
Петровић Јеврема Никола. Поберај Алојза Данило, 
Ступар Симе Божо, Торбица Мила Душан, Видовић 
Дмитра Станко, Вукушић Мила Винко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковници: Кузмановић Душана Бранко, 
Петрић Милована Милош, Стаменић Михајла Ж а -
рко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа: Веселић Јосипа Младен; 
капетани: Кикош Лазара Стеван, Михелач Ми-

рана Миран; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 

на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник: Николић Радоја Ђорђе; 
мајори: Димески Васила Ђорђе, Пухарић Том-

ча Бранко; 
капетан I класа: Стојанов Саве Велимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мајор: Грбић Луке Лазар; 
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506. Деловник на Сојузниот извршен совет 993 
507. Правилник за поблиските критериуми за 

распоредување на отровите во групи и за 
методите за определување на степенот на 
отровноста на одделни отрови — — — 1020 

508. Решение за измена на Решението за утвр-
дување на составот на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски — — — — — 1021 

509. Правилник за југословенските стандарди 
за електроника и телекомуникации — 1021 

510. Правилник за југословенскиот стандард 
за отстранување на радиофреквенциски 
пречки — — — — — — — — — 1021 

511. Правилник за југословенските стандарди 
за под гради на руднички подземни прос-
тории — — — — — — — — — 1022 

512. Правилник за југословенските стандарди 
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за цемент — — — — — — — — 1023 
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од областа на заштитата од пожари и 
експлозии —- — — — — — — — 1023 

515. Правилник за југословенските стандарди 
за премачкувачки средства за антикоро-
зивна заштита — — — — — — — 1024 

516. Правилник за југословенските стандарди 
за стаклена амбалажа за прехранбената 
индустрија — — — — — — — — 1024 

517. Спогодба за промена на затечените цени 
за декоративни пластични ламинати — 1025 

518. Спогодба за промена на затечените цени 
за опализиран бел туф — — — — — 1025 

519. Спогодба за промена на затечените цени 
за керамика за домаќинство — — — 1025 
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Назначувањ-а и разрешувања — — — — 1026 
Одликувања — — — — — — — — — 1028 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службе-! лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Лош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


