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БЕЛГРАД ' 

БРОЈ 31 ГОД. XXXVII 

295. 
Врз основа на член 25 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместете на лич-
ните доходи на делегат-ите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на "СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 62/79), 
и член 5 на Одлуката за надоместите на личнит,е 
доходи и другите примања на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 
и 62)77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 27 мај 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕ-

Њ Е НА ГОДИШЕН ОДМОР 
1. На делегатите кои надоместот на личниот до-

ход го остваруваат во Собранието на СФРЈ и на' 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење 
на годишниот одмор за 1981 година во износ од 4.000 
динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припа-
ѓа и на делегатите во Собранието на СФРЈ и на 
функционерите во федерацијата на кои им прес-
танала функцијата, а кои остваруваат личен до-
ход во Собранието на СФРЈ според Законот за ра-
ботата и правата на делегатите во Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и на функционерите во федерацијата на кои им 
престанала функцијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 17/87 и 34/77). 

3. Исплатата на надоместот според' оваа одлука 
паѓа на товар на наменските средства на органот ка ј 
кого корисникот остварува надомест на личниот 
доход односно личен доход. 

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

Бр. 131-5/81-013 
27 мај 1981 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с. . р. 

296. 
Врз основа на член 101 став 3 од Законот за 

правата и должностите на сојузните органи4 во по-
глед на средствата во општествена сопственост 
што тие ги користат (,,Службен лист на СФРЈ11, бр. 
56/80), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Е А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА МА СРЕДСТВАТА ВО ОП-
ШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ГИ КОРИС-

ТАТ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Член 1 

Сојузните органџи, заедници и служби, наведен^ 
во чл. 7 и 100 од Законот за правата и должности-
те на сојузните органи во поглед на средствата ш 

општествена соптвеност што тие ги користат (во. 
натамошниот текст: Законот) се должни да водат 
евиденција за средствата во општествена сопстве-
ност во согласност со сојузниот закон и на начин 
утврден со оваа уредба. 

Евиденцијата во смисла на став 1 од овѕј член 
ти опфаќа предметите, паричните средства и мате-
ријалните права и с'г води во согласност со Зако-
нот.ф 

Евиденцијата на паричните средства и на ин-
вестициите во изградба се води во согласност со 
Законот за книговодството и други сој узир! про-
писи. 

Член 2 
Евиденцијата за средствата во општествена 

сопственост (во натамошниот текст: евиденцијата 
на средствата) ги содржи: вредноста, техничките 
податоци, локацијата, намената, изворите на фи-
нансирањето и начинот на прибавувањето на сред-
ствата. 

Член 3 
Сојузните органи, заедниците и службите наве-

дени во чл. 7 и 100 од Законот, водат евиденција за 
состојбата и движењето на оние средства во оп-
штествена сопственост што тие ги користат (во на-
тамошниот текст: сојузн.ите органи и служби). 

Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работни-
ците, и функционерите на сојузните органи води 
евиденција за станбените згради, становите, стано-
вите за службени потреби и за гаражите (во ната-
мошниот текст: Интересната заедница). 

Член 4 
Евиденцијата на средствата по видовите оп-

фаќа: 
1) недвижни предмети (земјиште, згради, служ-

бени простории, станови, гаражи и објекти на оп-
штествениот стандард); 

2) подвижни предмети (средства на превозот, 
предмети со уметничка и културна вредност, би-
блиотеки, опрема, ситен инвентар и потрошни ма-
теријали): 

3) материјални права (право на' патент, мо-
дел, мостра, жиг. користење на техничка докумен-
тација и лиценца, имотно-правни овластувања на 
авторско право и други материјални права). 

Член 5 
Евиденцијата на средствата по намената ги оп-

.фаќа предметите и материјалните права што слу-
жат за потребите на сојузните органи, на дипло-
матските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство, на странски дипломатски и конзуларни 
претставништва во Социјалистичка Фед-еративна 
Република Југославија, за згрижувањето на стран-
ски дожавјани во Социјалистичка Република Југо-
славија, за општествениот стандард и репрезента-
цијата. 

Член 6 
Евиденцијата на средствата по изворите на 

набирањето се искажува по следните извори: бу-
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џетот, амортизацијата, фондот на опремата, фондов 
Ѕа заедничка потрошувачка и други извори. 

Евадеецијата за средствата според' начи-нот на 
прибавувањето опфаќа: изградба, купување, пода-
рок, пренос со надомест или без надомест, легати, 
екотропријадија и друго. 

Член 7 
Евиденцијата на средствата се води врз основа 

на податоците од следните обрасци: 
— НЕП-1 Евиденција на недвижности; 
— ОСН-1 Евиденција на подвижни предмети 

- основн,и средства; 
— СИН-1 Евиденција на ситен инвентар; 
— МАП-1 Евиденција на материјалните права. 
Евиденцијата на книги во библиотеките се води 

според образецот ОСН-Зг за, целата библиотека по 
вредноста, а поединечната евиденција на книги во 
библиотеките на сојузните органи се води по про-
писите за водење на евиденцијата во јавните би-
блиотеки. 

Евиденцијата . на-потрошниот материјал ги со-
држи особено следните податоци: број на книго-
водствениот картон, назив и поблизок опис на по-
грешниот материјал, податоци" за ракувачот (мага-
ционерот), единица мера, количество, цена, салдо и 
конто (од контниот план за општествено-политич-
ката заедница). 

Член 8 
За подвижните предмети (основни средства и 

ситен ивентар) што се во употреба, се задолжува 
лицето кое тие предмета ги користи, а издадениот 
потрошен материјал се правда со соодветен доку-
мент. 

Член 9 
Ако при пописот се утврди дека некој пред-

мет не е евидентиран или е евидентиран а не му е 
утврдена вредноста, сојузниот орган, односно слу-
жбата е должна по комисиски пат да ја утврди 
набавната и сегашната вредност на тој предмет врз 
база на текуштата пазарна цена на таков или сли-
чен предмет и да изврши книговодствена евиден-
тирање. 

,Член 10 
Сојузните органи и служби, како и Интересна-

та заедница се должни: 
1) податоците за предметите и материјалните 

права врз база на книговодствените исправи да ги 
внесуваат' во соодветните обрасци од оваа уредба; 

2) автоматската обработка на податоците за не-
движностите да му ја доверуваат на Сервисот за 
административни и сметководствени работи на со-
јузните органи на управата и сојузните^ организа-
ции (во натамошниот текст: Сервисот); " 

3) преку Сервисот или во договор со Сервисот 
^а друг начин по исклучок да вршат автоматска 
обработка на податоците на подвижните предмети 
и материјалните права, заради водење на анали-
тички Евиденции. 

Сојузните органи и служби, како и Интересната 
заедница се должни обрасците од став 1 точка 1 
на овој член во рок од пет дена од денот во кој е 
настаната промената да му ги достават на Серви-
сот заради автоматска обработка. 

Член 11 
Сервисот, односно друг носител на автоматска 

обработка на- податоците ги врши потребните кни-
жења во рок. од три дена од денот на приемот на 
податоците. 

Сервисот е должен обработените книговодстве-
ни податоци во соодветен облик (книговодствен 
картон, листа со промените на состојбата, погалена 
листа, пресметка на Ревалоризацијата и др.) да му 
ги достави на сојузниот орган и на службата чии-
што податоци ги обработил во рок од пет дена од 
денот на книжењето. 

Член 12 
Во случај кога-сојузните органи и служби, 'од-

носно Интересната заедница сами "вршат автомат-
ска обработка на податоците, должни се на Серви-
сот да му достават збирни прегледи за основните 
средства на обрасците: 

— ЗОС-1 Збирен преглед за состојбата на ос-
новните средства по видовите; 

— ЗОС-2 Збирен преглед за состојбата на ос-
новните средства по намената; 
ч — ЗОС-З Збирен преглед за состојбата на ос-
новните средства по изворите на финансирањето. 

Збирните -прегледи од став 1 на овој чл1ен му 
се доставуваат на Сервисот до 31 март на текуш-
та та година, со состојбата на ден 31 декември од 
претходната година. 

Збирните податоци од став 1 на овој член Сер-
висот ги обработува заедно со податоците на дру-
гите сојузни органи и служби, за кои тој врши ав-
томатска обработка на податоците, и вкупните пре-
гледи му ги доставува на Сојузниот секретаријат 
за финансии и на други заинтересирани сојузни 
органи до 15 април на текуштата година. 

Член 13 
Сервисот е должен збирните податоци за не-

движните предмети да им ги достави на Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа и на Сојузниот секретаријат за 
финансии до 31 март" на текуштата година со сос-
тојбата на ден 31 декември од- претходната година 
на обрасците: 

— ЗНП-1 Збирен преглед за состојбата на не-
движните предмети по видовите; 

— ЗНП-2 Збирен преглед за состојбата на не-
движните предмети по намената; 

— ЗНП-З Збирен преглед за состојбата на не-
движните предмети по изворите на финансира-
њето. 

Член 14 
Сервисот е должен да ги изработи и на Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа да му ги достави до 31 март 
на текуштата година, регистрите на аналитичките 
податоци за недвижностите со состојбата на ден 31 
декември на претходната година, на образецот: 
РЕГ-1 Регистар на недвижностите по сојузни орга-
ни и РЕГ-2 Регистар на недвижностите по лока-
циите. 

Сојузните органи и служби кои сами вршат 
автоматска обработка на податоците и Сервисот, 
водат регистар на предметите со уметничка и кул-
турна вредност' на образецот РЕГ-3 Регистар на 
предмети со уметничка и културна вредност. 

Во рокот од став 1 на овој член, Сервисот ги 
доставува регистрите на образецот РЕГ-3 до сојуз-
ните органи и служби за кои врши автоматска об-
работка на податоците. 

Член 15 
Обрасците од чл. 7, 12, 13 и 14 на оваа уредба 

се отпечатени кон оваа уредба и сочинуваат неј-
зин составен д'ел. 

Член 16 
Сојузните органи и служби, односно Интерес-

ната заедница, кои не вршат сами автоматска об-
работка на податоците, се должни до 31 март 1982 
година да извршат пополнување на сите обрасци 
од член 7 на оваа уредба, со состојбата на ден 31 
декември 1381 година и да му ги достават на Сер-
висот заради автоматска обработка. 

Сојузните органи и служби кои сами вршат 
автоматска обработка на податоците се должни до 
30 јуни 1982 година да извршат автоматска обра-
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ботка на податоците од обрасците наведени во 
член 7 на оваа уредба, а податоците на обрасците 
од чл. 12, 13 и 14 на оваа уредба да им ги достават 
до 31 март 1983 година на надлежните органи со 
состојбата на ден 31 декември 1982 година. 

Член 17 
Проект за автоматска обработка на податоците 

предвидени со оваа уредба ќе состави Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е, п. бр, 202 
28 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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В, Опрема 

16 Средства за автоматска обработка на по-
датоци 

17 Електронски уреди (освен средствата за 
врски) 

18 Средства за врски и комуникацг-ш 
19 Електрични уреди 
20 Лабораториска опрема 
21 Канцелариски мебел 
22 Библиотеки 
23 Друга опрема 

24 Вкупно В (16 +17-1-18 + 19 4-20+ 21 +22 + 23): 

ВКУПНО ( А + Б + В ) за сојузниот орган: -

ЗОС-2 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПО НАМЕНАТА 

НА ДЕН 
НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН: 

И з н о с 
Реден Назив на основното средство Количество - Структура 
број (на подвижниот предмет) Набавна Вкупен Сегашна m 

\ вредност отпис вредност 

2 3 4 5 6 7 

A. Средства за превоз 

1 За потребите на сојузните органи 
2 За потребите на репрезентацијата во 

СФРЈ 
3 За потребите на југословенските дипло-

матско-конзуларни претставништва во 
странство 

4 Вкупно А (1 + 2+3): 

Б. Предмети со уметничка и културна 
вредност 

5 Во СФРЈ 
6 Во странство на кои СФРЈ има права на 

сопственост 
7 Вкупно Б (5 + 6): 

B. Опрема 

I. Средства за автоматска обработка на 
податоци 

9 Во СФРЈ 
10 Во странство на кои СФРЈ има право на 

сопственост 
11 Вкупно I (9+10): 

II. Електронски уреди (освен средства 
за врски) 

12 Во СФРЈ 
13 Во странство 
14 Вкупно П (12+13): 
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1 2 3 4 5 - 6 7 

III. Средства за врски и комуникации 

15 Во СФРЈ 
16 Во странство 
17 Вкупно 111 (15 + 16): 

IV. Електрични уреди 

18 Во СФРЈ 
19 Во странство 
20 Вкупно IV (184-19): 

V. Лабораториска опрема 

21 Во СФРЈ 
22 Во странство 
23 Вкупно V (21 + 224: 

VI. Канцелариски мебел 

24 Во СФРЈ 
25 Во странство 
26 Вкупно VI (24 + 25): 

VII. Библиотеки 

27 Во СФРЈ 
28 Во странство 
29 Вкупно VII (27 + 28): 

VIII. Друга опрема 

30 Во СФРЈ 
31 Во странство 
32 Вкупно VIII (30+31): 
33 Вкупно В (I-VIII): 

ВКУПНО ( А + Б + В ) за сојузниот орган: 

З О С - З 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ДЕН 
НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН: 

И з н о с 
Реден Извор на финансирањето Количество - Структура 
број на основните средства Набавна Вкупен Сегашна (%) 

вредност отпис вредност 

1 2 3 4 5 6 7 

А. Средства за превез 

1 Буџетски сердства 
2 Средства на амортизацијата 
3 Средства на фондот на опремата 
4 По основа на подароци 
5 По основа на пренос Фгз надомест 
6 В к у п н о А ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) : 



Петок, д ,јуни . 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С^РЈ Број 31 - Страна 829 

I 2 3 4 5 6 1 

Б. Предмети со уметничка и културна 
вредност -

7 Буџетски средства 
8 Средства на амортизацијата 
9 Средства на фондот на опремата 

10 По основа на подароци 
И По основа на пренос без надомест 
12 Вкупно В (74 849410411) : 

В. Опрема 

13 Буџетски средства 
14. Средства на амортизацијата 
15 Средства на фондот на опремата 
16 По основа на подароци 
17 По основа на пренос без надомест 
18 Вкупно В (13414415416417): 

ВКУПНО ( А 4 Б 4 В ) за сојузниот орган: 

ЗНП-1 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО ВИДОВИТЕ 

НА ДЕН 
НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ. ОРГАН: 

И з н о с 
Реден Вид на недвижноста Количество - -Структура 
број Набавна Вкупен Сегашна т 

број т 8 вредност отпис вредност 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A, Земјиште 

1 Земјиште градежно 
2 Земјиште друго 
3 Вкупно А (142) 

B, Службени згради 

4 Службени згради 
5 Делови на згради и простории 
6 Вкупно Б (445) 

В, Станбени згради 

7 Станбени згради 
8 Станови 
9 Гаражи 

10 Вкупно В (748 49) 

Г, Објекти на општествениот стандард 

11 Ресторани 
12 Кујни 
13 Бифнња 
14 Одморалишта 
15 Кампови 
16 Спортски и др. објекти 
17 Вкупно Г (11412413414415416) 
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знп-а 
ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 

ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО НАМЕНАТА 
НА ДЕН 

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН: 

И з н о с 
Реден Намена на недвижноста Количество- - Структура 
број ^ 

број ш2 
Набавна Вкупен Сегашна (%) 

број ш2 вредност отпис вредност 

1 - 2 3 4 5 6 7 8 

А. Земјиште градежно и друго 
1 За потребите на сојузните органи 
2 За посебни намени (за потребите за згри-

жување на странски " државјани во 
СФРЈ) 

Ѕ За потребите на репрезентација во 
СФРЈ 

4 Земјиште во странство на кое СФРЈ има 
право' на располагање 

5 Други земјишта 
6 Вкупно А (1 + 2 + 3 + 4+5): 

Б. Службени згради 

7 За потребите на сојузните органи во 
СФРЈ 

8 За потребите на дипломатско-конзулар-
ните претставништва во СФРЈ 

9 За посебни намени (за потребите за 
згрижување на странски државјани во 
СФРЈ) 

10 За потребите на репрезентација во 
СФРЈ 

11 За потребите на југословенските дипло-
матско-конзуларни претставништва во 
странство 

12 Вкупно В (7+8 + 9 + 10+11): 

В. Станбени згради, ста,во,ви и гаражи 

13 За потребите на функционерите, овлас-^ 
темите функционери, раководните рабо-
тници и на работниците во сојузните ор-
грани 

14 Станови за службени потреби во СФРЈ 
15 За потребите на странски дипломатско-

-конзуларни претставништва во СФРЈ 
16 За потребите за згрижување на странски 

државТани во СФРЈ 
17 Резиденции и станбени згради во СФРЈ 

за потребите на репрезентација на сојуз-
ните органи 

18 Станбени згради, станови и гаражи во 
странство на кои. СФРЈ има право, на ра-
сполагање 

19 Вкупно В (13 + 14+15 + 16+17 + 18): 

F. Објекти на општествениот стандард 

20 Ресторани 
21 Куј-ни 
22 Бифиња 
23 Одморалишта 
24 Кампови 
25 Спортски објекти 
26 Други објекти 
27 Вкупно Г (20 + 21+22 + 23 + 24+25 + 26): 

ВКУПНО (А + Б + В + Г) за сојузниот 
орган: 
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3QH-3 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ДЕН : 

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН: 

И з н о с 
Реден Извор на финансирањето Количество - Структура 
број на недвижностите Набавна Вкупен Сегашна (%) 

број т 2 вредност отпис вредно-ст 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. Земјиште 
1 Од буџетските средства 
2 Од средствата на амортизацијата 
3 Од средствата на фондот на опремата 
4 Од средствата на фондот за заедничка 

потрошувачка 
5 По основа на подароци 
6 По основа на пренос без надомест 
7 Вкупно А (1 + 2 + 3 + 4+5 + 6):' 

Б. Службени згради 

8 Од буџетот на федерацијата ' 
8 Од средствата на амортизацијата 

10 Од средствата на фондот на опремата 
11 По основа на подароци 
12 По основа на пренос без надомест 
13 Вкупно Б (8 + 9 + 10 + 11 + 12): 

. В. Станбени згради, станови и гаражи 

14 Од буџетските^средства 
15 Од средствата на амортизацијата % 

16 Од средствата на фондот за заедничка 
потрошувачка 

17 Од средствата на солидарноста 
18 По основа на подароци 
19 По основа на пренос без надомест 
20 Вкупно В (14+15 + 16 + 17 + 18 + 19): 

Г. Објекти на општествениот стандард 

21 Од буџетските средства 
22 Од средствата на амортизацијата 
23 Од средствата на фондот за заедничка 

потрошувачка 
24 По основа на подароци 
25 По основа на пренос Фгз надомест 

Вкупно Г (21+22 + 23 + 24 + 25): 

ВКУПНО ( А + Б + В + Г) за сојузниот орган: 

PEF-1 

РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ПО СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ 

Шифра на сојузниот орган 

Реден број-

Врска со регистарот 2 

1 Назив на сојузниот орган 
2 Вид на недвижноста по намената 
3 Површина на ,недвижноста (во ш2) 
4 Назив и поблизок опис на недвижноста 

5 Држава 
6 Република 
7 Општина,, 
8 Место 
9 Улица 

10 Број 
11 Кат 
12 Број на станот-канцеларијата-службената про-

сторија 
13 Број на катастарската парцела 
14 Број на земј ишно-кнкжната влошка 
15 Катастарска општина 
16 Број на решението за прокнижување 
17 Датум на набавката (преносот) -
18 Набавна (валоризи.рана - вредност) на дон -
19 Податоци за користењето на зградата во која се 
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наоѓа евидентираната недвижност (само за ста-
нови, службени простории, гаражи и др.) 

20 Број на предмети во Сојузниот секретаријат за 
правосудство 

РЕГ-2 

РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ПО ЛОКАЦИ-
ИТЕ 

Реден број : 

Вреќа со регистарот 1——1 -

1 Држава 
2 Република 
3 Општина 
4 Место 
5 Улица 
6 Број 
7 Влез 
8 Кат 
9 Број на станот-канцелариј ата-службената прос-

, торија 
10 Вид на недвижноста по намената 
11 Површина на недвижноста (во т 2 ) 
12 Назив и поблизок опис на нед,нежноста 
13 Број на катастарската парцела 
14 Број на земјишно-книжната влошка 
15 Катастарска општина 
16 Назв на сојузниот орган кому недвижноста му 

е доверена на користење 
17 Број на решението за вкнижување 
18 Датум на набавката (преносот) 
19 Набавната (валоризираната) вредност на ден 
20 Податоци за користењето на зградата во која се 

наоѓа евидентираната недвижност (само за ста-
новите, службените простории, гаражите и др.) 

21 Број на предметите во Сојузниот секретаријат за 
правосудство 

P E F - 3 

РЕГИСТАР НА ПРЕДМЕТИТЕ СО УМЕТНИЧКА 
' И КУЛТУРНА ВРЕДНОСТ -

Реден број 

1 Назив на сојузниот орган 
2 Вид на предметот 
3 Назив и поблизок опис на предметот 
'4 Држава 
5 Република 
6 Општина 
7 Место 
8 Улица 
9 Број 

10 Влез 
И Кат 
12 Број на станот-канцеларијата-службената прос-

торија 
13 Начин на прибавувањето 
14 Датум на набавката-преносот-на подарокот 
55 Набавната (проценета) вредност на ден 
16 През-име и име на ракувачот (на задолженото 

t лице) , 

2 9 7 . 

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) и член 50 од З а -
конот за организацијата и делокругот на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА "СОРА-
БОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ-
ТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 

(UNESCO) 

1.Југословенската комисија за соработка со Ор-
ганизацијата на обединетите нации за просвета,-на-
ука и култура (UNESCO) ја продолжува работата 
како советодавно тело на Сојузниот извршен совет 
под истиот назив, со делокругот, овластувањата и 
одговорностите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Југословенската комисја за соработка со Ор-
ганизацијата на обединетите нации за просвета, на-
ука и култура (UNESCO) — (во натамошниот текст: 
Комисијата), ги врши следните работи: 

1) ги разгледува прашањата што се однесуваат 
на остварувањето на меѓународната соработка на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја со Организацијата на обединетите нации за про-
света, наука и култура (UNESCO) - (во натамош-
ниот текст: UNESCO), по прашањата со кои се за -
нимава таа организација во областа на образовани-

ч ето. науката, културата и информациите, и за тоа 
му дава мислења на Сојузниот извршен ,совет; ги 
разгледува и му дава мислења на Сојузниот изврг 
шен довет за прашањата што се однесуваат на ак -
циите и проектите на UNESCO во кои треба да уче-
ствува Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија; му дава мислења на Сојузниот извршен 
совет за предлозите на ставовите на југословенски-
те делегации и за составот на тие делегации на со-
бирите на UNESCO или на собирите што таа ги ор-
ганизира. 

Комисијата подготвува материјали по прашања-
та од став 1 на оваа одредба во согласност со прог-
рамата за работа на Сојузниот извршен совет и на 
негово барање; 

2) ги разгледува прашањата од областа на сора-
ботката на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и учествува во подготвувањето на ста-
вови во врска со склучувањето и извршувањето на 

' меѓународни договори за прашањата од областите за 
кои се основани сојузни органи на управата и сојуз-
ни организации, и за тоа им дава мислење на Со,-
јузниот извршен совет, сојузните органи на управа-
та и сојузните организации, на нивно барање; 

3) врши преку Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи и Постојаната мисија на СФРЈ при 
UNESCO размена на информативни материјали со 
UNESCO; присобира други материјали заради ко-
ристење на меѓународни искуства и знаења во об-
ласта на образованието, науката, културата и ин-
формирањето до кои ее дошло преку активностите 
на UNESCO и ја запознава, на соодветен начин, ју -
гословенската јавност со целите и акциите на 
UNESCO. 

Во вршењето на работите чод став 1 на оваа то-
чка, Комисијата соработува со соодветни сојузни и 
други органи, организации и заедници. 

3. Комисијата ја претставуваат претседателот и 
32 члена. 

Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот извршен совет. 
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Сојузниот извршен совет именува, на предлог 
од извршните совети на собранијата на републики-
те и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, по два члена на Комисијата од редот 
на за,интересираните републички и покраински ор-
гани и организации и по еден член од редот на ор-
ганизациите на здружен труд и други организации 
и заедница од областа на образованието, науката, 
културата и информирањето и од редот на прет-
ставниците на заинтересираните сојузни органи и 
сојузни организации, 

Претседателот и ^членовите на Комисијата се из-
менуваат на четири години, а по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани. 

4, Комисијата донесува деловник за својата ра -
бота. 

5. Административните и други работи за потре-
бите на Комисијата ги врши Генералниот секрета-
ријат на Сојузниот извршен совет, 

6, Средства за работа на Комисијата се обезбе-
дуваат во претсметката на Сојузниот извршен со-
вет. 

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

Е.п. бр, 206 
7 мај 1981 ,година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен, совет и сојузните органи на уп-
равата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) и член 
50 од Законот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕ-

ЦАТА (UNICEF) 

1. Југословенската комисија за соработка со Ме-
ѓународната организација на обединетите нации за 
помош на децата (UNICEF) ја продолжува работата 
како советодавно тело на Сојузниот извршен совет 
под истиот назив, со делокругот, овластувањата и 
одговорностите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Југословенската комисија за соработка со 
Меѓународната организација на обединетите нации 
за помош на децата (UNICEF) — (во натамошниот 
текст: Комисијата) ги врши следните работи: 

1) ги разгледува прашањата што се однесуваат 
на остварувањето на меѓународната соработка на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со Организацијата на обединетите нации за 
просвета, наука и култура (UNESCO) — (во ната-

мошниот текст: UNESCO) по прашањата со кои СЏ 
занимава таа организација и за тоа му дава мислеа 
ња на Сојузниот извршен совет; разгледува и му дач 
ва мислења на Сојузниот извршен совет за праша-
њата што се однесуваат на акциите и проектите на 
UNICEF во кои треба да учествува Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; му дава мис-
лења на Сојузниот извршен сов^ет за предлогот на 
ставовите на југословенските делегации и за сос-
тавот на /тие делегации на собирите на UNICEF и 
на неговите тела. 

Комисијата подготвува материјали по прашања-
та од став 1 на оваа одредба во согласност со про-
грамата за работа на Сојузниот извршен совет и на 
негово барање; 

2) ги разгледува прашањата од областа на сора-
ботката на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и UNICEF и учествува во подготвува-
њето на ставови во врска со склучувањето и извр-
шувањето на меѓународни договори за прашањата 
од областите за кои се основани сојузни органи на 
управата и сојузни организации, и за тоа им дава 
мислење на Сојузниот извршен совет, на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, на 
нивно барање; 

3) врши размена на информативни материјали 
со UNICEF; прибира други материјали заради ко-
ристење на меѓународните искуства и знаења од 
областа на давањето помош на децата до кои сф 
дошло преку активностите на UNICEF и ја запозна-
ва, на соодветен начин, југословенската јавност сб 
целите и акциите на UNICEF. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа то-
чка Комисијата соработува со соодветни сојузни Р1 
други органи, организации и заедници, 

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 
14 членови. 

Претседателот на Комисијата го именува Соју-
зниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет именува на предлог од 
извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, по еден член на Комисијата од редот на 
заинтересираните републички и покраински органи 
и организации, на организациите на здружен труд 
и на други научно-истражувачки и образовни орга-
низации и заедници и од редот на претставниците 
на заинтересираните сојузни органи и организации. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
именуваат на четири години, а по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани. 

4. Комисијата донесува деловник за својата ра-
бота. 

5. Административните и други работи за потре-
бите на Комисијата ги врши Генералниот секрета-
ријат на Сојузниот извршен совет. 

-6. Средства за работата на Комисијата се обез-
бедуваат во претсметката на Сојузниот извршен со-
вет. 

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

Е.п. бр. 208 
7 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен созвег 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р 
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299. 

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за 
Феновите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) и 

член 50 од Законот за организацијата и делокругот 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н И Н А О Д Л У К А Т А З А Ј У Г О С Л О В Е Н . 

С К А Т А К О М И С И Ј А З А С О Р А Б О Т К А С О О Р Г А -
Н И З А Ц И Ј А Т А Н А О Б Е Д И Н Е Т И Т Е Н А Ц И И З А 

ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO) 

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за 
'Соработка со Организацијата на Обединетите нации 
,За исхрана и земјоделство (FAO) („Службен лист 
да СФРЈ", бр. 12/79) во точка 1 став 2 се брише. 

2. Во точка 2 став 1 се заменува со нови ст. 1 и 
2, кои гласат: 

„Комисијата ги разгледува прашањата и му 
дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска 
со: соработката на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија со Организацијата FAO: 
учеството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во акциите и проектите за сора-
ботка со Организацијата FAO; учеството на југо-
словенските делегации на собирите на Организа-
цијата FAO или на собирите што таа ги организира; 

склучувањето и извршувањето на меѓународни до-
говори во областа на исхраната и земјоделството. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа 
точка Комисијата соработува со соодветни сојузни 

и други органи и организации и заедници." 
Досегашните ст, 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4 
3. Точка 3 се менува и гласи: 
"3. Комисијата ја сочинуваат претседател и 14 

Зелена. 
Претседатела? на Комисијата го именува 

Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет, на предлог од извр-

шните совети на собранијата на републиките и 
Извршните совети на собранијата на автономните 
'покраини, именува по еден член на Комисијата од 
уредот на заинтересираните републички и по-краин-
ски органи и организации, организации на здружен 
,труд и други организации и заедници од областа 
на исхраната и земјоделството и од редот на прет-
ставниците на заинтересираните сојузни органи ч 
Организации. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
Именуваат в на четири години, а по истекот на тоа 
време можат повторно да бидат именувани." 

4. Точка 5 се менува и гласи: 
„5. Административните работи за потребите на 

Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на 
,Сојузниот извршен совет." 

5. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот комитет за 
Земјоделство" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот извршен совет". 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот деЛ од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ/5 

Е. п. бр. 211 
7 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб С т а в р в , с.р. 

300. 

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на уБра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр, 23/78) и член 50 
од Законот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и на сојузните органи-
зации („Службен лиет на СФРЈ", бр. 22/78), Сојуз-
ниот извршен'совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА 

1. Југословенската комисија за соработка со Ме-
ѓународните здравствени организации ја продолжу-
ва работата како советодавно тело на Сојузниот из-
вршен совет под називот: „Југословенска комисија 
за соработка со Светската здравствена организаци-
ја" (во натамошниот текст' Комисијата), со дело-
кругот. овластувањата и одговорностите што се ут-
врдени. со оваа одлука. 

2. Комисијата ги разгледува прашањата и му 
дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска 
со: соработката на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со Светската здравствена ор-
ганизација — специјализирана агенција на Органи-
зацијата на обединетите нацрти, како и со други ме-
ѓународни здравствени организации; со учеството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во одделни акции ЈЛ проекти на соработка со 
Светската здравствена организација и со други ме-
ѓународни здравствени организации; со учеството 
на југословенските делегации на собирите што ги 
организира Светската здравствена организации а 
и други меѓународни здравствени организации; и со 
склучувањето и извршувањето на меѓународни до-
говори во областа на здравството. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа то-
чка Комисијата соработува со соодветни сојузни 
и други органи, организации и заедници. 

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 
14 членови. 

Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет именува, на предлог 
од извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совета на собранијата на автономните 
покраини, по еден член на Комисијата од редот на 
заинтересираните републички и покраински органи 
и организации, на организациите на здружен труд 
и на други организации и заедшлци од областа на 
здравството и од редот на претставниците на заин-
тересираните сојузн-и органи и организации, 

Претседателот и членовите на Комисијата " се 
именуваат на четири години, а по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани. 

4. Комисијава донесува деловник за својата ра-
бота. 

5. Административните работи за потребите на 
Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршев совет. 

6. Средства за работата на Комисијата се обез-
бедуваат во претсметката на Сојузниот извршен со-
вет. 
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7, Оваа одлука влегува во сима осмиот ден ед 
денот на објавувањето во Службен: лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 207 
7 мај 19-81 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

301. 

Врз основа на член 217 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) ч 
член 50 од Законот за организацијата и делокругот 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ" бр.. 22/781 Соју-
зниот и з в р ш и совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУ-
ВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШ-

НИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за 
заштита од загадување на морето и водите на 
внатрешните пловни патишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/79) ве точка 1 ставот 2 се брише. 

2. Во точка 2 ставот 1 се заменува со нови ст. 
1 и 2, кои гласат: 

„Комисијата ги разгледува прашањата и му 
,дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска 
со: соработката на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со Меѓувладииата поморска 
консултативна организација (INCO); учеството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во одделни акции и проекти за соработка со Ме-
ѓу владината поморска консултативна организација; 
учеството на југословенските делегации на собири-
те на Меѓувладината поморска ко-нсултативна ор-
ганизација или на собирите што таа ги организира; 
и склучувањето и извршувањето на меѓународни 
договори во областа на заштитата од загадување на 
морето и водите на внатрешните пловни патишта. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа 
точка, Комисијата соработува со соодветни сојузни 
и други органи, организации и заедници." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Точка 3 се менува и гласи: 
„Комисијата ја сочинуваат претседател и 21 

член. 
Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет, на предлог од изврш-

ните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини, именува по еден член на Ко-мисијата од 
редот на заинтересираните републички и покраин-
ски органи и организации, организации на здружен 
труд и други организации и заедници од областа на 
поморството и внатрешната пловидба, индустријата 
на нафта и бродоградбата и хидрометеролошкача 
служба, и од редот на претставниците на заинте-ре-
сираните сојузни органи и организации. 

Претседателот и членовите на Комисијата с-е 
именуваат на четири години, а по истекот на тоа 
време можат да бидат повторно именувани" 

4. Точка 4 се менува и гласи? 
„4. Административните работи за потребите на1 

Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет/4 

5. Во точка 5 зборовите: „Сојузниот комитет за 
земјоделство" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот извршен совет." 

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

Е. п. бр. 212 
мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

302. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 1, во врска 
со член' 59 став 2 од Законот за превозот во меѓу-
народниот патен сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/80), Сајузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ НА-
ПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТА ЗА 
СТРАНСКИТЕ ВОЗИЛА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПА-
ТИШТАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Враќањето на повеќе наплатениот надомест 
за патишта за странските возила што ги користам 
патиштата во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (во натамошниот текст: враќање 

-на надоместот) се врши по барање на странски пре-
возник. 

Барањето за враќање на надоместот се подне-
сува до Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
заради донесување на решение за враќање на на-
доместот. 

Барањето за враќање на надоместот може да 
се поднесе во рок од шест месеци од денот на пла-
ќањето на пресметанио-т надомест. 

2. Решение за враќање на надоместот донесува 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски и го доста-
вува до надлежната служба на општественото кни-
говодство. 

Решението за враќање на надоместот, што го 
донесува Сојузниот комитет за сообраќај и врски, е 
конечно. 

3. Во решението за враќање на надоместот, по-
крај износот што се враќа, Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски ја означува и надлежната служ-
ба на општественото книговодство која ќе го извр-
ши враќањето на повеќе наплатениот на,домест, ка -
ко и бројот на сметката на превозникот к а ј југосло-
венската банка на која ќе се дозначи соодветниот 
износ. 

4. Надлежната служба на општественото книго-
водство, врз основа на решението за враќање на 
надоместот, ќе изврши враќање на повеќе наплате-
ниот надомест од соодветната сметка за уплата на 
приходите на општествено-политичките заедници и 
на нивните фондови и на самоуправните интересни 
заедници. 

. 5. Враќањето на надоместот се врши на товар 
на корисникот на средствата остварени од надоме-
стот за патишта за странските возила, на начинот 
и по постапката што се утврдени за рапределба на 
средства остварени од надоместот за патишта за 
странските возила, ^ 
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6. Динарите вратени од повеќе наплатените на-
домести странскиот превозник може да ги користа 
бамо за плаќање на надоместот за патишта, како и 
јва плаќање на трошоците за други патувања и на 
трошоците за престој во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 20 јуни 1981 
година. 

Е. и. бр. 213 
81 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб 'Ставрев, с. р. 

303. ' 

Врз основа на член 7 од Законот за Новинеко-
издавачката установа Службен лист на Социјалис-
тичка Федеративна" Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ'1, бр. 43/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО 
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Претплатната цена на изданието „Служ-
бен лист на СФРЈ", што го издава Новинско-изда-
вачката установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на ја-зиците на 
народите на Југославија и на албанската и унгар-
ската народност за 1981 година изнесува 1.000 ди-
нари. 

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

Е. п. бр. 209 
28 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгиљуб Ставрев, с. р. 

304. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 
основите на системот за осигурување на имоти и 
лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/76), СОЈУЗ-
НИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМОТОТ И ЛИЦАТА 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ОСИГУРАТ КАЈ СТРАН-

СКИ ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за определување на имотот и 
лицата што можат да се осигурат ка ј странски оси-
гурителни организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/77) во точка 2 став 1 запирката по зборовите: 
„осигурителните организации" и текстот до крајот 
се бришат. 

Став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 

точка, стоките што се извезуваат можат да се оси-
гурат ка ј странски осигурителни организаии, под 
услов од тоа да зависи остварувањето на извозот на 

југословенски стоки и да постои економска оправ-
даност за таквото осигурување, а врз основа на 
одлука на органот на управување на организаци-
јата на здружен труд. 

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

Е. п. бр. 210 
28 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

305. 

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во соработка 
со надлежните републики и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВА-

Њ Е НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Банките можат за одржување на дневната 
ликвидност да користат кредити од средствата на 
примарната емисија ка ј 'народните банки на репуб-
ликите, односно ка ј народните банки на автономни-
те покраини, до височината и под условите што се 
утврдени со оваа одлука. 

2. Кредит според оваа одлука банката може да 
користи привремено, а најдолго 15 работни денови 
во месецот, и тоа: 

1) врз основа на благајничките записи на На-
родната банка на Југославија — до износот на но-
миналната вредност на тие записи; 

2) врз основа на обврзниците на федеранијата 
издадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федора^-
јата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75 и 48/76), врз основа на кои банките им дале 
кредит на организациите на здружен труд за наме-
ните од тој закон - до височината од 25% од изно-
сот на дадените кредити; 

3) врз основа на обврзниците на федерацијата из-
дадени во смисла на Законот за утврдување на вку-
пниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76 и 62/77) — до височината од 25% од номинал-
ната вредност на тие обврзници: 

4) врз основа на обврзниците на републиките 
и автономните покраини, како и на обврзниците за 
кои републиките, односно автономните покраини 
презеле обврска да ги амортизираат или да ја га-
рантираат нивната исплата — до височината јд 25% 
од номиналнот износ на обврзниците што втасуваат 
во рок до 6 месеци од денот на користењето на кре-
дитот. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа то-
чка, банката може кредит за одржување на дневна-
та ликвидност да користи во траење од 20 работни 
денови во месецот, врз основа на благајничките за-
писи на Народната банка на Југославија што не 
влегуваат во минималната ликвидност на банката 
пропишана со Одлуката за начинот на одржување 
на минималната ликвидност на банките и на другите 
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/77, 19/78 и 12/81). 

\ 
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Банките што им даваат кредити на организа-
циите'на здружен труд на територијата на Соција-
листичка ' Репу-блика Црна Гора што пре-
трпеле ' штета од земјотресот во април 1979 го-
дина можат кредитот за одржување на дневната 
лиќвмдио-ст да го користат до 20 работни дена во ме-
сецот, и тоа врз основа на благајничките записи на 
Народната банка на Југославија — до височината 
од 100% од номиналната вредност на тие записи, а 
врз основа на обврзниците од одредбите под 2 до 4 
на став 1 од оваа точка — до височината утврдена 
во тие одредби. 

3. Кредитот за одржување на дневната ликвид-
ност, во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката 
може да го користи заради намирување на своите 
обврски ако за намирувањето на тие обврски нема 
средства на жиро-сметката, па поради тоа ги кори-
сти средствата на резервниот фонд, односно сред-
ствата на задолжителната резерва ка ј Народната 
банка на Југославија. 

Како доказ дека банката користи средства на 
резервниот. фонд, односно средства на задолжител-
ната резерва служат податоците што народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната пакраина ги добива од Службата на 
општественото книговодство во смисла на член 86 
став 3 од -Законот за Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", -бр. 2/77, 
22/78 и 35/80), како и фото-копијата од налогот на 
банката за кор-истење на средствата на рез-ервниот 
фонд во смисла на точка 4 став 1 од Одлуката за 
начинот и условите на користење на резервниот 
фонд на банките и на другите финансиски орга,ни-
зации за одржување на нивната дневна ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/81). 

Кредитот за одржување на дневната ликвид-
ност, во смисла на ет. 1 и 2 од оваа точка, банката 
може да го користи под услов: 

1) во периодот од изминатите -30 дена да немала 
втасани а ненамирени обврски по кредитот за лик-
видноста, односно на денот на користењето на тој 
кредит да немала втасани а невратени отплати по 
кој вид кредит 'од примарната емисија, што на-
родната баика на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина го утврдува врз ос-
нова на своите евиденции; 

2) во изминатите 10 дена уредно да ги враќала 
користените средства на минималниот износ на по-
себната резерва на ликвидност,- задолжителната ре-
зерва и на резервниот фонд, за што банката и под-
несува потврда на Службата на општественото кни-
говодство. 

За време на користење на кредитите за одржу-
вање на дневната ликвидност банката не може да 
ги пушта кредитите, и другите пласмани во оптек. 

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука банката 
може да го користи непрекинато, или со прекини 
до вкупно 15 работни дена, односно 20 работни де-
на во месецот, без оглед на износот на користениот 
кредит. Како ден на почетокот на користењето на 
кредитот се смета денот кога на банката и се пре-
несени средствата на нејзина жиро-сметка, а денот 
кога банката го враќа кредитот не се смета како ден 
на користење на кредитот. Ако банката го врати 
кредитот истиот ден кога средствата и се пренесени 
на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го ко-
ристела во траење од еден работен ден. За работен 
ден ,се смета и сабота. 

5. Како банка, во смисла на оваа одлука се 
смета рсновна банка и здружена банка осно-вана во 
смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за кредитирање 
на банките за одржување на 'дневната ликвидност 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр". 69/78, 20/79, 32/79, 
6/80, 27/80, 43/80 и 27/81). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето" во „Службен л?ист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 204 
2 јуни 1981 година 

Белград 

СОЈУ зец извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р, 

306. 
Врз основа на член бб ст. 2 и 3 од Законот за 

,Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки На автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во соработка 
со надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А Н А Ч И Н О Т И У С Л О В И - Т Е З А К О Р И С Т Е Њ Е Н А 
Р Е З Е Р В Н И О Т Ф О Н Д НА Б А Н К И Т Е И Н А Д Р У -
Г И Т Е Ф И Н А Н С И С К И О Р Г А Н И З А Ц И И З А О Д Р -
Ж У В А Њ Е Н А Н И В Н А Т А Д Н Е В Н А Л И К В И Д Н О С Т 

1. Банката или друга финансиска организација 
(во натамошнот текст: банката) што на својата смет-
ка за функционално работење ка ј Службата на оп-
штественото книговодство нема доволно средства 
за намирување на своите обврски, користи средства 
од резервниот фонд за одржување на својата дневна 
лиќвидвост издвоени на посебна сметка ка ј Служ-
бата на општественото книговодство на начинот И 
под условите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Средствата на резервниот фонд банката ѓл 
користи за намирување на своите обврски, ако сред-
ствата на нејзината сметка за функционално' рабо-
тење (во натамошниот текст: жиро-сметката), по 
завршената дневна обработка во платниот промет 
не се доволни за покритие на сите нејзини обврски 
опфатени со, таа обработка. 

К,ористењето на средствата од резервниот фонд, 
во смисла на став 1 од оваа точка, банката го врши 
пред користењето на средствата од нејзината задол-
жителна резерва к а ј Народната банка на Југосла-
вија и--на тој начин што налог за пренос на сред-
ствата од посебната сметка на резервниот фонд на 
б а н к а т а нејзината жиро-сметка издава Службата 
на општественото книговодство на начинот предви-
ден во член 86 од Законот за Службата на опште-
ственото книговодство („Службен лист на СФРЈ",, 
бр. 2/77, 22/78 и 35/80). 

За користењето на средствата од резервниот 
фонд во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, Службата 
на општественото книговодство ја известува народ-
ната банка на републиката, односно народната бан-
ка на автономната покраина. 

3: Средствата на резервниот фонд користени во , 
смисла на точка 2 од оваа одлука, банката е должна 
да ги врати на посебна сметка на тие средства од 
првиот прилив на средствата на нејзината жиро-сме-
тка, и тоа по намирувањето на своите обврски за 
враќање на средствата на задолжителната резерва, 
ако и тие средства ги користела за одржување на 
својата дневна ликвидност. ^ 

А.ко банката веднаш не издаде налог за поврат 
на средствата користени во смисла на точка -2 од 
оваа одлука, за поврат на тие средства налог ,изда-
ва Службата на општественото книговодство, во' 
смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодст,во. 

4. Банката може да користи средства од резер-
в н и ^ фонд и во текот на декбт, пред завршувањето 
на дневната обработеа во платниот промет ако4 на 
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својата жиро-сметка нема доволно средства за -из -
вршување на налогот во смисла на член 82 ст. 1 и 2 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство 

Средствата на резервниот фонд од став 1 на' 
оваа точка банката не може да ги користи за пу-
штање на кредити и други пласмани во оптек. 

Средствата на резервниот фонд банката може 
да ги користи во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
под услов. 

1) на денот на издавањето на налогот за кори-
стење на средствата на резервниот фонд да нема 
втасани а ненамирени обврски по кредити од при-
марната емисија, за што банката, со налогот за ко-
ристење на средствата на резервниот фонд, подне-
сува потврда од народната банка на републиката, 
односно од народната банка на автономната покра-
ина: 

2) на денот на издавањето на налогот за кори-
стење на средствата од резервниот фонд да нема 
втасани а ненамирени обврски за враќање на ко-
ристените средства од посебната резерва на ликвид-
носта и од задолжителната резерва, како и во из-
минатите десет дена уредно да ги враќала корис-
тените средства од тие извори, што Службата на 
општественото книговодство го утврдува врз основа 
на своите евиденции. 

Не се смета дека банката има втасани а нена-
мирени обврски во смисла на став 3 од оваа точка 
ако средствата но резервниот фонд ги користи за-
ради намирување на обврските, за што, со налогот 
за користење -на средствата од резервниот фонд, ' 
истовремено поднесува и налог за враќање на тие " 
обврски. 

Во ,случај на користење на средствата, во смис-
ла на ст. 1 до 4 на оваа точка, банката и поднесува 
на Службата на општественото книговодство налог 
за пренос на средствата од својата посебна сметка 
на средствата" на резервниот фонд — на своја ж и -

, ро-сметка. 
За користењето на средствата од резервниот 

фонд, во смисла'на'одредбата од оваа точка, банка-
та е должна да ја извести народната банка на ре-
публиката, односно народната банка на автономна-
та покраина, сообрапно со постапката што е-предви-
дена во случај на користењето на средства од ре-
зервн,иот фонд во смисла на член 86 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

5т Средствата на резервниот фонд користени во 
смисла на точка 4 од оваа одлука банката е должна 
да ги врати во согласност со одредбите на точка 3 
став 1 од оваа одлука. 

Ако банката на својата жиро-сметка не оствари 
прилив заради враќање на користените средства од 
резервниот фонд, користењето на тие средства, во 
смисла на точка 4 од оваа одлука, не може да трае 

' непрекинато подлото од 15 дена. 
6. Како банка, во смисла на оваа ' одлука, се 

смеата основна банка и здружена банка основана во 
смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77). 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот и 
условите за користење на задолжителната резерва 
на банките и на другите финансиски организации за 
одржување на нивната дневна ликвидност („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/77). 

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

Е. п. бр. 203 
2 јуни 1981 год,ина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. -

307. 

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3,од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работање на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономиите покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во соработка 
со надлежните републички и покраински органи, 
Сојуз,ниот извршен совет донесува -

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ о п ш т а УСЛОВИ.НА КРЕ-
ДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И ДРУ-

- ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките и другите финансиски организации 
се должни да ги исполнуваат следните минимални 
општи услови на кредитната способност: 

1) своето парично, кредитно и девизно работана 
да го вршат во согласност со Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), со З а -
конот на Народната банка на "Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини и со други сојузни закони со кои 
е регулирано тоа работење; 

2) својата деловна политика да ја усогласуваат 
со утврдената заедничка емисиона, парична и де-
визна политика И со заедничките основи на кредит-
ната" политика и да се придржуваат кон поописите 
и мерките за спроведување на заедничката емиси-

она, парична и девизна политика и кои заеднички-
те основи на кредитната политика; 

' 3) да го одржуваат пропишаниот минимум на 
ликвидните средства, како и пропишаната структу-
ра на пласманите според роковите на втасаноста; 

4) уредно да ги намируваат своите, обврски 
-спрема странство; 

5) уредно да ги намируваат своите обврски -во 
„ Југославија по меници, авали, гаранции, суперга-

ранции и други инструменти за обезбедување на 
плаќањето; 

. 6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат за-
должителната резерва, како и таа резерва да ја др-
жат, во пропишаната височина, на посебна сметка 
ка ј Службата на општественото книговодство; 

7) уредно да ги намируваат своите обврски 
спрема народната банка на републиката, односно на-, 
родната банка на автономната покраина по креди-
тите од примарната емисија што ги користат ка ј 
неа, и динарските девизните обврски спрема народ-
ната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина и Народната банка 
на Југославија во врска со своето девизно работење; 

8) да имаат ажурно и уредно книговодство; 
' 9) уредно' да доставуваат итвегатаи и податоци 

што ги бара од нив народната банка на репубинка-
та, односно народната банка на автономната пок-
раина и Народната банка на Југославија ЕО врска 

^ со извршувањето на своите задачи. 
10) да го усогласуваат обемот и динамиката на 

порастот на своите пласмани според рамките на 
утврдените мерки на монетарно-кредитната полити-
ка и другите акти со кои се спроведува таа политика; 

11) средствата на својот резервен фонд, задол-
жителната резерва ка ј Народната банка на Југо-
славија, минималниот износ на посебната резерва 
на ликвидноста и кредитите за одржување на днев-
ната ликвидност да ги користат и враќаат на начи-
нот и под условите што се утврдени со месните 
донесени врз основа на чл. 27, 29, 30у 31 и 32 од За -
конот -за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на наро,дните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини, ,со тоа што тие средства на за-
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должителната резерва да не се користат непреки-
нато подолго од' пет дена, односно со прекини 
подолго од осум дена во текот на еден месец. 

Банките овластени за работи-те на платн,иот 
промет и за кредитните работи со странство се дол-
жни покрај исполнувањето на условите од став 1 
на оваа точка, да ја одржуваат пропишаната мини-
мална резерва на ликвидноста за плаќањето . во 
странство. 

2. Банката, односно друга финансиска органи-
зација се смета, во смисла на оваа одлука, како 
кредитно неспособна ако не ги исполнува кој и да 
е од условите од точка 1,на оваа одлука; 

3) Како банка, во смисла, на оваа одлука, се 
смета основна банка и здружена банка основана во 
смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот" систем („Службен лист на СФРЈ5', бр. 
2/77). 

4. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на банките 
и на другите финансиски" организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Е.п. бр. 205 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претсе,дател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

368. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КНИГОВОДСТВЕНИТЕ ИСПРАВИ ВРЗ ОСНО-
ВА НА КОИ СЕ ЗАСНОВААТ КНИЖЕЊАТА ЗА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ПОГОНИ И ДРУГИ РАБОТНИ 

ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Организацијата на здружен труд врши книже-

ње за претпријатие и погон, односно за друга ра-
ботна единица во странство врз основа на уредни и 
веродостојни книговодствени исправи составени и 
контролирани во странство на начинот пропишан 
во чл. 14 до 17 од Законот за книговодството (во 
натамошниот текст: Законот). 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува, согласно со член 7 од Законот, н-а претприја-
тие во странство со учество на сите основачи, од-
носно соосновач^ од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, што не е поголемо од 50%. 

Член 2 
Како книговодствени исправи, во смисла на 

член 1 од овој правилник, се сметаат, покрај ориги-
налните книговодствени исправи, и копиите, фото-
-копиите и фотографиите на микро-филмовите на 
оригиналните книговодствени исправи. 

Како книговодствена исправи, во смисла на 
овој правилник, се сметаат и спецификациите на 
оригиналните книговодствени исправи (во ната-
мошниот текст: спецификации) и изводите од де-
ловните книги што се водат во странство (во ната-
мошниот текст: изводи од деловните книги) во кој 
деловните промени се книжени врз основа на ори-
гиналните книговодствени исправи. 

Спецификациите и изводите од деловните кни-
ги можат да бидат во оригинал, копија, препис, фо-
токопија и фотографија на микрофилмовите на 
оригиналните спецификации, односно на оригинал-
ните деловни книги што се Бодат во странство. ! 

Член 3 
Ако книжењето се врши врз основа на специ-

фикации или изводи од деловните книги, тие спе^ 
цификации и изводи од деловните книги мораат 
да бидат заверени од лицата што се определени за 
составување на книговодствените исправи и за кон-
трола на нивната исправност, точност и закони-
тост. 

Спецификациите и изводите од деловните кни-ч 
ги се составуваат, согласно со чл. 36 и 37 од Зако-
нот, за периодот за кој се составува периодичната 
пресметка, односно завршната сметка. 

Организациите на здружен труд со самоупра-
вен општ акт можат да определат и пократки ро-
кови од роковите од став 2 на овој член. 

Спецификациите, односно изводите од делова 
ните книги мораат да ги содржат следните податок 
ци: датум на составување на книговодствената ис- ' 
права, основ на настанатата деловна промена и из-
нос, а ако деловната промена настанала од односи! 
со друго лице — и името на тоа лице. 

Во спецификациите, односно во изводите од 
деловните книги вредностите се искажуваат во 
валутата во која е искажана вредноста во ориги-
налната книговодствена исправа, односно во која се 
водат деловните книги во странство, иако во де-
ловните книги што се водат, во согласност со од-
редбите од 'Законот, вредностите се искажуваат во 
динари или во валутата на домицилната земја, од-
носно во валутата во која е договорено плаќањето. 

Член 4 
Кон спецификациите, односно изводите од де-в 

ловните книги се доставуваат книговодствените ис-
прави утврдени со самоуправниот општ акт ќа ор-
ганизацијата на здружен труд. 

Кон спецификациите, односно изводите од де-
ловните кн,иги задолжително се доставуваат кни-
говодствените исправи, ако со пропис на домицил-
ната земја не е забрането изн.есување на опреде-
лени книгов-одствени исправи, и тоа за: 

1)'деловните промени што се книжат на кон-
тата од класа 0: Основни средства, долгорочни 
пласмани и средства за посебни намени; 

2) краткорочните кредити и други краткороч-
ни пласмани што се книжат на контата од групата 
конта 15 - Краткорочни пласмани; 

3) исплатените лични доходи и други личш! 
примања на работниците од средствата за лични 
доходи, освен за примања' на странските работници! 

4) издатоците за репрезентација, реклама и 
пропаганда и надоместите на трошоците1 на работ-
ниците што се исплатуваат на товар на материјал^ -
ките трошоци; 
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5) деловните промени што се книжат на кон-
тата од класа 9: Извори на средства. 

Ако со пропис на домицилната земја е забра-
нето изнесување на определени книговодствени 
исправи, организацијата на здружен труд при-
бавува превод на изводот од прописот на домицил-
ната земја со кој е забрането изнесување на тие 
книговодствени исправи. 

Книговодствените исправи внесени во специ-
фикацијата, односно во изводот од деловните к^и-
Ги, што не се доставуваат, организацијата на здру-
жен труд ги чува во странство во согласност со сво-
јот самоуправен општ акт. 

Член 5 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и 

ца банк,ите и другите финансиски организации и 
на заедниците за осигурување на имот и лица, на 
заедниците за ризици и заедниците за реосигурува-
ње што ги основале банките и други финансиски 
организации, односно што ги основале осигурител-
ните и реосигурителните организации во странство. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи. Правилникот за кни-
говодствените исправи врз основа на кои се засно-
ваат книжењата за претпријатијата и погоните во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/77 и 
10/79). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 1-4894/1 
18 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 

309. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр.-33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81) во спогодба со 
'сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти, сојузниот секретар за финансии пропишува 

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

НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ' И 

ПЛАКАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРО-
ИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап-

ки и за начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на производи 
И услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/80, 38/80 
и 17/81), во член 54 став 22 точка 1 бројот: „150.000" 
се запенува го бројот: „100.000". 

Во СТР в 24. во П. и' 18. ред одозгора, бројот: 
„150.000" се -заменува со бројот: „100.080" 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 5/5678/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Петар - Костиќ, с. р. 

310. ' 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „П Piccolo" број 10499 од 3 
мај 1981 година, што излегува на италијански ја-
зик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/581 
27 мај 1981 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

311. 

Врз основа на член 56 став 4 од Законот за 
основите на безбедноста во железничкиот сообра-
ќа ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), во соглас-
ност со Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТА ВО СМЕНИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ РА-
БОТНИЦИ КОИ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУВААТ 
ВО ВРШЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРА-

ЌАЈ 
Во Правилникот за утврдување на критериуми-

те за вршење на работа во смени на железничките 
работници кои непосредно учествуваат во вршење-
то на железничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/81), во член 9 по став 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Одморот на возниот персонал од член 2 на овој 
правилник помеѓу две смени во домицилна едини-
ца трае, по правило, двоен број часови поминати на 
работа во смена, а најмалку 12 часа непрекинато". 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Бр. 990/2 
18 мај 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. -
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312. 

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРСТВОТО ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1980 ГОДИНА ДО 30 АПРИЛ 1981 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари 1980 година до 30 април 1981 година се издадени решенија за пуштање 
во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринарството: 

Број и датум на 
Ред. Назив на лекот - Форма и паку- Начин на Производител на решението за 
брзј вање на лекот издавање лекот пуштање на ле-

кот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AMPITEEX 
ad us. vet. 

CHRONO GESTR 

ad us. vet. 

DUPHAFRAL AD^E 
ad us. vet. 

ENTRAFIN 
ad us. vet. 

10 

Пулвис Се издава 
кутија со 50 ши- рецепт 
шенца к 25 и 
500 mg 
Кутија со 50 
шишенца к 1 и 
2 g 

на Галеника — Фарма-
цевтско-хемиска ин-
дустрија Белград — 
Земун 

А NTIDERM AKOTIK 
ad us. vet. 

3 BIVACYN 
ad us. vet. 

4 CALFOSET 
ad us. vet. 

CHLORAMPHENICOL 33 
ad us. vet. 

CHLORAMTRAL 
ad us. vet. 

Емулзија 
Шишенце к 
125 ml 

Прашок 
Пластично ши-
шенце а 50 g 

Се издава 
рецепт 

GOLDEN MALRIN liquid 
ad us. vet. 

без Ветеринарски 
— Земун 

завод 

Солуција 
шишенце а 50 
и 100 ml 

Пулвис 
Кесичка к 10 
20, 100 g 
Кеса к 500, 
1000 g 

Солуција 
Кутија со 5 ши-
шенца а 20 ml, 
5 шишенца к 
30 ml 

Сунѓер за ин-
травагинална 
апликација. 
Кутија со 25 ва-
гинални сунге-
ри 

Водена диспер-
зија, 
Шишенца к 
100 ml 

Пулвис 
Кутија со кеси-
чки а 100 g. 
Кутија со 50 ке-
сички к 20 g. 
Кз^тија а 5 kg 

Течност 
Лимено шише 
250 g и 1 лит. 

,, Лек — Товарна ф а р -
ма цевтских ин кеми-
чних изделков, ЈБуб-
љана 

Се издава на Крка — Товарна зд-
рецепт. равил, Ново Место 

Се издава 
рецепт 

Галеника — фарма-
цевт с к о - х е м и i с к а ин-
дустрија х Белград — 
Земун 

на Крка — Товарна зд-
равил, Ново Место 

Ветпром — Белград, 
Werm-Chemie, Wien, 
Австрија 

Ветеринарски 
Суботица 

завод, 

Се издава 
рецепт 

Лек — Товарна ф а р -
мацевтских ин кеми-
чних изделков, ЈБуб-
љана 

без Ветпром — Белград, 
Ceva — Париз, Фран-
ција 

3175/1 
од 27 VIII1980 

година 

7035/1-80 
од 30 IV 1981 

година 

6979/1 
од 16 XI 1980 

година 

3578/1 
од 27 VI 1980 

година 

3177/1 
од 27 VI 1980 

година 

3577/1 -
од 27 VI 1980 

година 

7462/1 
од 20 XII 1980 

година 

7515/1 
од 20 XII 1980 

година 

5792/1-79 
од 1 VII 1980 

година 

3639/1-79 
од 1 VII 1980 

година 
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, \ 
1 2 3 4 5 6 

11 GOLDEN MALR-IN-S 
ad us. vet. 

12 GRAVIGNOSTR 
1 ad us.' vet. 

13 KETAL 
ad us. vet. 

14 KLORAMKINOL 
ad us. vet. 

15 MIX - 10 
ad us. vet. 

16 OPT1NAZOLH 
ad us. vet. 

27 OTONAZOLH 
ad us. vet. 

18 RABICEL 
ad us. vet. 

19 RINOVET 
ad us. vet. 

20 RINTALR 
ad us. vet. 

21 RINTALR 
ad us. vet. 

22 RINTALR plus 
ad us. vet. 

Прашок Се издава без Ветпром — Белград, 
Кутија к Л00, рецепт Ceva - Париз Фран-
200, 400 g ција 
1, 2, 5, 10 kg 

Солуција 
Шишенце а 
50 ml 

Солуција 
Шише к 1 lit. 

Се издава на Универзал — Бел-
рецепт град, VEB jenapharm, 

Бернбург, D.D.R. 

Се издава без Ветеринарски 
рецепт Суботмца 

ЛСеле . Се издава 
Туба к 50 g со рецепт 
посебно продол-
жение 

Пулвргс „ 
Кутија со 50 ке-
сички а 20 g. 
Кутија со 10 ке-
сички а 100 g, 
4 кутии а 1 kg. 
Вреќа а 20 kg 

Маст Се издава 
Туба к 10 и 15 g рецепт i 

Солуција 
Шишенце со пи-
пета а 10 и 15 ml 

Лиофилизира- ,, 
на факцина 
Шишенце а б и 
10 дози 

Лиофилизира- Се издава 
на вакцина рецепт 
Шишенце к 5 и 
10 дози 

Гранули „ 
Пластична ку-
тија а 250, 500 g 
со меричка к 
15 g 
Картонска ку-
тија со 10 кеси-
чки ^ 15 g 

Таблети - „ 
Кутија со 5 X 10 
таблети 

Паста ,, 
Картонска ку- % 

тија со пласти-
чен апликатор 

3638/1-79 
од 1 VII 1980 

година 

" 5977/1 
од 25 И. 1981 

година 

завод, 7516/1 
од 20 XII 1980 

година 

на Лек - Товарна ф а р -
ма цевтских ин неми-
он и х изделков, Љуб-
љана 

3793/1-79 
од 12 Ш 1980 

година 

5791/1-79 
од 1 VII 1980 

година 

на Крка - Товарна зд-
равил, Ново Место 

Ветеринарски завод 
Земун 

на Ветеринарски завод 
Земун 

Bauer — Pharma, Ју -
гославија — Љубља-
на 
Bauer AG Leverkusen, 
Сојузна Република 
Германија 

3582/1 
од 27 VI 1980 

година 

3581/1 
од 27 VI 1980 

година 

3086/1 
од 27 VT 1980 

година 

3172/1 
од 27 VI 1980 

година 

3598/1 
од 25 VI 1980 

година 

Ѕ597/1 
од 25 VI 1980 

година 

3596/1 
од 25 VI 1980 

година 
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23 STREPTOMYCIN, solutio Солуција 
ad us. vet. Шишенце а 

100 mi 

24 TIAVET 45%) 
ad us. vet. 

25 TIAVET Р 2% 
ad us. vet. 

26 TRIMETOSUL Р 
ad us. vet. 

27 TRIMETOVET 
ad us. vet. 

28 VAKCINA AY-VAK 
ad us. vet. 

29 VARITANR 
димни таблети 
ad us. vet. 

30 VERPANYLH plus 
- ad us. vet. 

31 VERPANYLR, plus 
ad us. vet. 

32 VETIMID 
ad us. vet. 

Зрица 
Кутија а 5 и 
50 g 

Пулви:с Се издава 
Кеса а 1 и 5 kg рецепт 
Вреќа а 25 kg 

Пулвис 
Вреќа а 25 kg 

Пулв^с 
Кутија к 100 g 

Лиофилизира-
на вакцина. 
Кутија со 5 X 10 
дози + 5 X 10 ml 
дилуент. 
Кутија со 5 X 50 
дози + 10 X 50 
ml дилуент. 

Таблети 
Кутија а 10, 30, 
50 и 100 таблети 

Галеника — Фарма-
цеутско-хемијека, ин-
дустрија Белград — 
Земун 

Плива — Фармацеут-
ско-кемис. прехр. коз-
метичка индустрија — 
Загреб 

на Плива — Фармацеут-
ско-кемис. прехр. коз-
метичка индустрија — 
Загреб 

Ветеринарски завод 
— Суботица 

Плива — Фдрмац. ке-
мис. прехр. козмети-

i чка индустрија — 
Загреб 

Крка — Товарна зд-
рави л, Ново Место 

3176/1 
од 27 VI 1980 

година 

3494/1 
од 30 VI 1980 

година 

3493/1 
од 30 VI 1980 

година 

6201/1-79 
од 30 VI 1980 

година 

7517/1 
од 20 XII 1980 

година 

3681/1 
од 30 VI 1980 

година 

3580/1 
од 27 VI 1980 

година 

Гранулат w ,, 3584/1 
Кутија со 9 ке- од 27 VI 1980 
сички к 20 g година 

f 
Паста ,, 3583/1 
Пластичен ин- Ј од 27 VI 1980 
јектор к 40 g година 

Солуција Се издава на Крка - Товарна зд- 3579/1 
Кутија со 5 ши- рецепт равил, Ново Место од 27 VI 1980 
шенца а 20 ml, % година 
5 шишенца а 30 
mi 

33 VILICHOL Ѕ 
ad us. vet. 

Прашок 
Кесичка к 10, 
20, 50, 100 и 
500 g 
Кеса к 1 и 5 kg 

Алкалоид — Хеми-
ско-фармацевтско-
-козметичка индус-
трија, Скопје 

2606/1 
од 1 VII 1980 

година 

Бр. 3593/1 
20 мај 1981 година 

Белград 

Заменик претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д -р Браниш Јовановиќ, с. 8 
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313. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШ-
КИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦМОНИ БРОИЛА ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО КЛАСА НА ТОЧ-

НОСТ 2,5 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за ин-

дукциски броила за електрична енергија, со класа 
на точност 2,5 („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/77 
и 52/78), во член 10 одредбата под 1 се менува и 
гласи: 

,Д) броила за приклучок преку мерни трансфор-
матори — до 31 декември 1982 година;". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0214-4284/1 
22 мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени 

метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

314. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар 
за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ НА ВИСОКОГРАДБА ВО СЕИЗ-

МИЧКИ ПОДРАЧЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ -

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за изградба на објекти на високоградба 
(во натамошниот текст: објектите) во сеизмички 
подрачја од VII, VIII и IX степен на сеизмичност 
според скалата на МСЅ (Меркали, Цанкани, Зиберг). 
Условите за изградба на објекти на високоградба 
во сеизмички подрачја од X степен се утврдуваат 
врз основа на посебни истражувања, како што тоа 
се бара за локации на објекти вон од категорија. 

Член 2 
Согласно со одредбите од овој правилник објек-

тите на високоградба во сеизмички подрачја I (но 
натамошниот текст: објекти на високоградба) се 
проектираат така што земјотресите од најсилен ин-
тензитет да можат да предизвикаат оштетувања на 
носечките конструкции, но не смее да дојде до ру-
шење на тие објекти. 

Член 3 
Симболите употребени во овој правилник ги 

имаат следните значења: 

Ко - коефициент на категоријата на 
објектот; 

Fmax (cm) - максимален хоризонтален наклон 
на објектот; 

Н (m) — височина на објектот од теренот; 
G (10 KN) — вкупна тежина на објектот; 
Ѕ (10 KN) — вкупна хоризонтална, односно 

вертикална сеизмичка сила, од-
носно сила на елементот на кон-
струкцијата; 

К , — вкупен сеизмички коефициент за 
хоризонтален правец; 

К, - коефициент на сеизмичкиот ин-
тензитет; 

Kd — коефициент на динамичкоста; 
КР — коефициент на дуктилитет и при-

д у ш у в а ! ^ ; ' 
Т (sec) " — периода на осцилација на основ-

ниот тон на објектот; 
Ѕ1 (10 KN) —'сеизмичка хоризонтална сила во 

i-ти кат; 
Gx (10 KN) — тежина на i-ти кат; 
Н, (m) — височина на i-ти кат од горниот 

раб на темелот; 
К , — вкупен сеизмички коефициент за 

вертикален правец; 
Q, (10 KN) — напречна сеизмичка сила во i-ти 

кат; 
Ме, ѕ (10 KNm) — момент торзија во i-ти кат; 
ва (m) — растојание помеѓу центарот на 

крутоста и центарот на масата во 
i-ти кат; 

Кв — коефициент за пресметување на 
сеизмичките влијанија врз еле-
ментите на конструкцијата; 

Ge (10 KN) — тежина на елементите на кон-
струкцијата; 

ЈЛ (%) — процент на затегната арматура; 

џ (%) — процент на притисната арматура; 
Go (102 Кра) — просечен напон во елементот на 

конструкцијата од вертикално оп-
товарување; 

Р А (10 Кра) — цврстина на призма од бетон; 
pi (10 Кра) — цврстина на коцка од бетон; 
fii (сш) — височина на i-ти кат; 
Y — фактор на сигурноста; 
d (cm) — дебелина на ѕидовите; 
о odozv (10 Кра) - - дозволени главни напрегања на 

затегнување; 
On (10 Кра) — главни напрегања на затегнување 

во ѕидните елементи; 
to (10 Кра) - просечно напрегање на смолкну-

вање во ѕидниот елемент од сеиз-
мичко дејство; 

anrus(10 Кра) - главен затегачки напон во ѕидот 
при рушење; 

Kt " коефициент на зголемување на 
ексцентрицитетот; 

Р (10 KN) г - аксијална сила поради вертикала 

F (em2) 
но оптоварување во столбот; 
површина на просекот. 
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II. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТД 

Член 4 
Објектите на високоградбата се распоредуваат, во смисла на овој правилник, во 

горни: 
следните R S T Q ^ 

Категорија на објектот Вид на објектот 
Коефициент на катего-

ријата на објектот К , 

Вон од категорија Објекти на високоградба во склоп на технолошките 
решенија на нуклеарни електроцеитрали; објекти 
за транспорт и складирање на запаливи течности и 
гас; складови на токсични материјали; енергетски 
објекти со инстал,ирана моќ над 10 MW; индустрис-
ки оџаци; позначајни објекти на врски и телекому-
никации, високи згради над 25 ката, како и други 
објекти на високоградба од чија исправност зависи 
функционирањето на други техничко-технолошки 
системи, чии р а с т р о ј с т в а можат да предизвикаат 
катастрофални последици, односно да и причинат 
големи материјални штети на пошироката опште-
ствена заедница -

I категорија Згради со простории предвидени за поголеми собири 
на луѓе (биоскопски сали; театри; фискултурни, 
изложбени и слични сали); факултети; училишта; 
здравствени објекти; згради на противпожарна слу-
жба, објекти на врски што не се ' распоредени во 
претходната категорија (ПТТ, РТВ и други); инду-
стриски згради со скапоцена опрема; еите енергет-
ски објекти со инсталирана моќ до 10 MW; згради 
што содржат предмети од ретка културна и умет-
ничка вредност и други згради во кои се вршат ак -
тивности од посебен интерес за општествено-поли-
тичката заедница. 

1,5 

I I категорија Станбени згради; хотели; ресторани; јавни згради 
што не се распоредени во прва категорија; индус-
триски згради што не се распоредени во прва ка -
тегорија 

1,0 

III категорија Помошчо-производствени згради; агротехнички об-
јекти 

0,75 

IV категорија Привремени објекти чие рушење не може да го за -
грози човечкиот живот 

Член 5 
Објектите на високоградбата од I категорија ш^о 

се надвор од сеизмичките подрачја се анализираат, 
при проектирањето, на оптоварувања со интензитет 
од VII степен, со коефициент К„ = 1,0. 

Објектите на високоградба од IV категорија не 
се пресметуваат на дејство на сеизмички сили. 

III. СЕИЗМИЧНОСТ И СЕИЗМИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

Член 6 
Оцена на сеизмичката опасност за одделни сеиз-

мички подрачја при проектирање на објекти на ви-
сокоградба се врши според привремената сеиз-
мичка карта на територијата на СФРЈ, составена 
врз основа на податоци за земјотресите што се слу-
чиле. 

Сеизмичката опасност и потребните параметри 
за -одделни сеизмички подрачја се утврдуваат врз 
основа на подробна сеизмичка регионализација и 
сеизмичка микрореонизација. 

Член 7 
За проектирање на објектите распоредени во I 

Категорија (член 4), мора претходно да се дефинира 
коефициентот на сеизмичкиот интензитет К ѕ и кое-
фициентот на динамичноста Krf со посебни истражу-

вања на градежните површини, односно со карта на 
сеизмичката микрореонизација на општината. 

Член 8 
За проектирање на објекти на високоградба 

надвор од категоријата од член 4 на овој правилник, 
потребно е претходно да се изврши подробно проу-
чување на сеизмичноста на локациите наменети за 
изградба на објекти, со определување на проектниот 
и максималниот земјотрес врз основа на истражува-
ња на сеизмичкиот ризик. 

IV. ЛОКАЛНИ УСЛОВИ НА ПОЧВАТА 

Член 9 
Влијанието на локалните услови на почвата се 

зема предвид при определувањето на сеизмичките 
влијанија врз конструкцијата на објектите на ви-
сокоградбата од И и III категорија, со помош на ко-
ефициентот на динамичноста од член 26 на овој пра-
вилник, во зависност од категоријата на почвата на 
која објектот треба да се гради. Категоријата на поч-
вата се определува според категоризацијата во т а -
белата бр. 1, врз основа на геотехнзичките испиту-
вања на локацијата, ииженерско-геолошките и х и -
дролошките податоци, теофизичките и други истра-
жувања на почвата: 
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Табела бр. 1 

Катего-
рија на Карактеристичен профил на почвата 
Почвата 

I Карпести и полукарпести почви (кристале-
сти карпи, шкрилци, карбонатни карпи, па-
ровиќ, лапорец, добро цементира ни конгло-
м е р а т и слично). Добро збиени и тврди 
почви со дебелина помала од 60 т , од ста-
билни наслојки на чакал, песок и тврда 
глина над цврста геолошка" формација. 

II Збиени и полутврди почви, како и добро 
збиени и тврди почви со дебелина поголема 
од 60 од стабилни наслозки на чакал, 
песок и тврда глина преку цврста геолошка 
формација. 

III Малку збиени и меки почви со дебелина 
поголема од 10 т , од растреси! чакал, сред-
но збиен песок и тешко ,гмечлива глина, 
со слоеви или без слоеви на песок или дру-
ги некохерентни материјали на почвата. 

Локациите на објектите на високоградба1^ од I и II 
категорија над кои условите на почвата не се до-
волно познати можат да се распоредат во II кате-
горија на почвата. 

Член 10 
Ако се во прашање почви ка ј кои за време на 

земјотрес се јавува динамичка . нестабилност како 
последица од појава на ликвифакција на растреси^ 
ти песковити и други материјали, заситени со вода, 
со интензивни улегнувања, појава на лизгави зем-
јишта, одронување, раседи и слично, со посебни те-
ренски и лабораториски испитувања се утврдуваат 
можноста и условите за изградба на објекти. 

Ако тоа не е посебно условено со намената на 
објектот, објектите на високоградба не се изведу-
ваат над динамички нестабилна почва (жив песок, 
тпњеста почва, лизгави земјишта, раседи, нестабил-
ни падини, почва подложна на ликвифакција и ин-
тензивно у легнување). 

Член 11 
Ка ј почвите ка ј кои се стандардни геотехнички 

испитувања ќе се утврди можност за појава на4 ди-
намичка нестабилност, со посебно теренско и лабо-
раториско испитување се утврдуваат можноста и 
условите за проектирање и изградба на објекти на 
високоградба. 

V. МЕТОДИ НА ПРЕСМЕТКА, ДОПУШТЕНИ НА-
ПРЕГАЊА И ПОМЕСТУВАЊА 

Член 12 
Анализа на носечката конструкција на објекти-

те се врши по теоријата на гранични состојби или 
по теоријата на еластичност. 

Член 13 
Ако пресметување се врши по теоријата на ела-

стичност. допуштените напрегања можат да се зго-
лемат за 50%, при што не смее да се премине гра-
ницата на развлекување. К а ј металите без изразена 
граница на развлекување допуштеното напрегање не 
смее да премине 80% од цврстината на материјалот. 

Член 14 
Дозволеното оптоварување над почвата, за најне-

поволна комбинација на сеизмички и други влија-
нија, се определува така што коефициентот на си-
гурност на појавата на кршење во почвата да из-
несува 1,5. 

каде што Н е височина на објектот, не земајќи го 
предвид влијанието на почвата. 

При определувањето на најголемите наклони, 
влијанието на почвата посебно се определува ако 
тоа е неопходно. 

VI. ПРЕСМЕТКА НА СЕИЗМИЧКИТЕ СИЛИ 

1, Основи на пресметката 

Член 17 
Конструкциите на објектР1те на високоградба се 

пресметуваат на дејствувањето на хоризонталните 
сеизмички сили, најмалку во две меѓусебни ортого-
нални рамнини. 

Член 18 
На дејствувањето на вертикалните сеизмички 

сили посебно се пресметуваат: конзолните конструк-
ции и други конструкции ка ј кои влијанието на 
вертикалните сеизмички сили може да биде меро--
давно. 

Член 19 
Вкупната тежина на објектот G се определува 

како сума на постојаното оптоварување, веројатното 
корисно оптоварување и оптоварувањето со снег, 

Веројатното корисно оптоварување се зема во 
височина од 50% од оптоварувањето определено со -
прописите за оптоварување. Ако корисното оптова-
рување е значајно (складови, силоси, библиотеки, 
архиви и др.), сеизмичките сили се определуваат за 
најнеповолен случај на максимално, односно мини-
мално фактичко оптоварување. 

Оптоварувањето од ветер и корисното оптовару-
вање од кранови не се зема предвид при сеизмич-
ката пресметка. 

Тежината на постојаната опрема се зема во полн 
износ. 

Член 20 
Сеизмичката пресметка на . конструкциите се 

спповедува со примена на: методот на еквивалентно 
статичко оптоварување.или методот на динамичка 
анализа. 

2. Метода на еквивалентно статичко оптоварување 

Член 21 
Вкупната хоризонтална сеизмичка сила Ѕ ,се 

определува според образецот: 

Ѕ = К ' G 

каде што е: 
К — вкупен сеизмички коефициент за хоризон-

тален правец 

Член 15 
Ако пресметување на носечката конструкција 

се врши по методата на гранични состојби, се при-
менуваат следните коефициенти на сигурност: 

— за армиран и преднапрегнат бетон 1,30 
- за челични конструкции 1,15 
— за ѕидани конструкции 1,50 

Член 16 
Максималниот хоризонтален наклон на објектот 

за пропишани сеизмички оптоварувања, определен 
по теоријата на еластичност, изнесува: 
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G — вкупна тежина на објектот и опремата спо-
ред член 19 од овој правилник. 

Член 22 
Тежината на објектот се определува како те-

жина над горниот раб на темелите, односно ако се 
во прашање визбени крути конструкции - над гор-
ниот раб на тие конструкции. 

Член 23 
Вкупниот сеизмички коефициент К се пресме-

тува според образецот: 

Степен МСЅ 
VII 
VIII 
IX 

Кѕ 
0,025 
0,050 
0,100 

Член 25 
Коефициентот на динамичност Kd се опреде^ 

лува според табелата 2, или според дијаграмот М, во 
зависност од категоријата на почвата: 

Табела 2 

ДИЈАГРАМ М 

ш К А Т Е Г О Р И Ј А 

II КАТЕГОРИЈА 

1 К А Т Е Г О Р И Ј А 

Т ( s e c . ) 

Член 26 
Пресметката на периодите на слободните осци-

лации на конструкциите се врши: со методите на 
динамиката на градежните конструкции или според 
приближни обрасци засновани врз динамиката на 
конструкциите. 

За крути армиранобетонски и ,ѕидани објекти до 
пет ката, ако не се врши пресметка на периодите 
на слободни осцилации, се зема максималната вред-
ност на коефициентот Kd според табелата бр. 2 за 
соодветни услови на почвата. 

Член 27 
Коефициентот на дуктилитетот и придушува-

њето КР, во зависност од типот на конструкцијата се 
определува: 

1) за сите современи конструкции од армиран 
бетон, за сите челична конструкции, освен за кон-
с т р у к ц и ј а наведени во точка 2 од овој член и за 
сите современи дрвени конструкции, освсн за кон-
струкциите наброени во точка 3 од овој член, и из-
несува 1; 

2) за конструкции од армирани ѕидови и за че-
лични конструкции со дијагонали, и изнесува 1,3; 

3) за ѕидани конструкции зајакнати со верти 
кални серклажи од армиран бетон; за многу висо- . 
ки и тенки конструкции со мало прислушување, ка-
ко што се високи индустриски оџаци, антени, во-
докулл и други конструкции со основна перпбда на 
осцилирање Т > 2,0 sec и изнесува 1,6; 

4) за конструкции со флексибилна приземјуваа 
њс или со кат, односно со нагла промена на крутос-
та, како и за конструкции од обични ѕидови и из-
несува 2,0. 

Член 28 
Наместо пресметката според образецот од член 

23 на овој правилник, конструкциите со флексибшн 
но приземјување или сс кат можат да се пресмету^ 
туваат по методата на динамичка анализа на леј"4 

ство ни проектен и максимално очекуван земјотрес, 

Минималната вредност на вкупниот сеизмички 
коефициент К не смее да биде помала од 0,02. 

Член 24 
Големината на коефициентот на сеизмичкиот 

интензитет К ѕ изнесува: 
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Член 37 
Анкерувањето на опремата во објектите на згра-

дите, чии поместувања или превртувања можат да 
ги доведат во опасност човечките животи или да 
предизвикаат штета, се пресметува според изразот 
од член 35 на овој правилник со К, - 10,0 заради 
осигурување на таа опрема од поместување и пре-
вртување. 

Член 38 
Пресметката на анкерувањето на скапоцена оп-

рема чија функција е неопходна во објектите, се 
врши по методата на динамичка анализа на објек-
тот — опремата. 

3. Метода на динамичка анализа 
I 

Член 39 
Динамичката анализа се изведува со цел 'да се 

утврди однесувањето на конструкцијата, на објек-
тот во еластично и нееластично подрачје на работа 
за временски истории на забрзување на почвата на' 

Член 29 
Распределбата на вкупната сеизмичка сила по 

височината на конструкцијата се врши: 
1) по методата на динамиката на градежните 

конструкции, 
2) со приближни обрасци според член 30 од овој 

правилник. 

Член 30 
За објекти до 5 ката распоред на сеизмичките 

сили се врши според приближниот образец: 

Член 31 
За другите објекти, освен за објектите за кои е 

задолжителна пресметка по методата на динамичка 
анализа, распределбата на вкупната сеизмичка сила 
по височината на конструкцијата се врши така што 
85% од Ѕ се распределува според образецот од член 
30 на овој правилник, а остатокот од 15% од Ѕ како 
концентрирана сила на врвот на објектот на висо-
коградба. 

Член 32 
Вкупната вертикална сеизмичка сила Ѕ се опре-

делува според образецот: 

член бб 
Вкупниот сеизмички коефициент за вертикал-

ниот правец се пресметува според образецот: 

За определување на коефициентот К се корис-
ти образецот од член 23 на овој правилник, со тоа 
што за периода на осцилирање се зема периодата 
на осцилирање за вертикалниот правец, на посматра-
ната конструкција или на елемент од конструкци-
јата. 

Член 34 
Големината на моментите на торзија во основната 

на објектот се пресметува за сској кат на конструк-
цијата според изразот: 

При пресметката се земаат предвид сите маси 
што се наоѓаат над катот за кој се пресметува го-
лемината на моментите на торзија. 

Член 35 
Влијанието на сеизмичките сили %рз елементи-

те на конструкцијата се пресметува според изразот: 

Член 36 
Големината на коефициентот Ке е определена во 

табелата бр. 3. 

Табела бр. 3" -
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очекувани земјотреси на локацијата на објектот. Со 
таа анализа се утврдува состојбата на напрегањата 
и на деформациите на конструкцијата за критериу-
мите на проектен и максимално очекуван земјотрес 
и се утврдува прифатливиот степен на оштетување 
што може да настане врз конструктивните и не-
конструкгивните елементи на објектот, при макси-
мално очекуван земјотрес. 

Сеизмичката пресметка по методата на динамич-
ка анализа е задолжителна за следните објекти на 
високоградба: 

1) за сите објекти надвор од категорија; 
2) за прототипот на индустриски произведени 

објекти ЕО поголеми серии (освен за објекти од дрво). 

Член 40 
Сеизмичките параметри на дејството на земјо-

тресот за објектите од член 30 на овој правилник, 
се утврдуваат според зхловите на локацијата на об-
јектот. 

Параметрите од став 1 на овој член се опреде-
луваат врз основа на зачестеноста на дејството на 
земјотресот на локацијата, експлоатациониот период 
и намената на објектот, со што се определува ни-
вото на прифатливиот сеизмички ризик. 

Сеизмичките параметри се определуваат за про-
ектен и максимално очекуваниот земјотрес на ло-
кацијата на објектот. 

Сеизмичките параметри се определуваат врз ос-
нова на постојните теориски, експериментални или 
посебно спроведени истражувања. 

Член 41 
Ако параметрите на конструкцијата за објекти-

те од член 39 на овој правилник за линеарно и не-
линеаоно однесување не се определени со посебно 
спроведено теориско и експериментално истражува-
ње, во пресметката се зема: 

1) максималното релативно поместување на ка-
товите за линеарно однесување на конструкцијата 

^ hi 
не смее да биде поголемо од ; 

350 
2) максималното релативно поместување на ка-

товите за проектно ниво на земјотрес, односно за 
умерен износ на ве линеарните деформации 'во кон-

hi 
струкцијата не смее да биде поголемо од 

150 

каде што е: 
hx — височина на i-ти кат во cm. 

Член 42 
Вкупната хоризонтална сеизмичка сила Ѕ доби-

ена со оваа анализа не смее да биде помала од 75% 
од износот на силата што се допир.а со пресметката 
по методата на еквивалентно статичко оптоварува-
ња, ниту помала од 0,02 G. 

VII. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 43 
Динамичките карактеристики на конструкцијата 

на објекти на високоградба што се градат во зони 
на сеизмички интензитет од VIII и IX степен, како 
што се објектите на високоградба надвор од катего-
рија и прототипови на индустриски произведени об-
јекти на високоградба, задолжително се контроли-

раат по експериментален пат, со што се контролира 
и квалитетот на изведувањето на градежните ра-
боти. 

Експерименталното определување на динамич-
ките карактеристики се изведува над готова кон-
струкција со присилни вибрации што нема да пред-
извикаат оштетувања. 

Член 44 
Однесувањето на конструктивните елементи на 

објектите на високоградба за кои се бара сеизмичка 
пресметка по методата на динамичка анализа и што 
се градат во зони на сеизмички интензитет од VIII 
и IX степен, се контролира по експериментален пат. 

' VIII. КОНСТРУИРАЊЕ НА. СЕИЗМИЧКИ ОТПОР-, 
НИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 45 
При изборот на локацијата за објектите на ви-

сокоградба, не хомоген и, насила ни и воопшто неста-
билни почви не се користат без посебни причини.^ 

Член 46 
Диспозиција на консгрукциите на објектите на; 

високоградба се постигнува со правилно и едностав-rf 
но решение во основата, со еднообразен распоред на 
масите. 

Ако се во прашање објекти на високоградба со 
поголемо оптоварување, ,мора да се постигне полож-
бата на масите да биде што пониска. 

Член 47 
Асеизмички фуги се проектираат за: 
1) искршени — неправилни основи на објекти на 

високоградба, 
1) објекти со неизедначен^! височини. 
Широчината на фугите изнесува најмалку 3,0 

cm. За секој 3,0 m зголемување на височината на 
објектот над 5 т , широчината на фугата се згоден 
мува за по 1 cm. 

За објекти на високоградба со височина над 15 
т . како и за пониски флексиони конструкции, како 
што се скелети без укрутување, широчината на ф у -
гата се оиределзтва со пресметка, така што не смее 
да биде помала од двократната вредност на макси-
малните деформации на соседните сегменти на об-
јектите и не смее да биде помала од вредноста од 
став 1 на овој член. 

Член 48 
Меѓукатните конструкции се проектираат така 

што претставуваат круга хоризонтална дијафрагма, 
кота монолитно поврзана го пренесува оптоварува-
њето на притисокот и затегнувањето на вертикал-
ниот конструктивен систем. Меѓукатните конструк-
ции што не го задоволуваат овој услов мораат во 
пресметката да се третираат како дсформабилни 
елементи. 

Член 49 
Избор на конструкцијата на објектите на висо-

коградба се врши според с л е д и т е критериуми' 
1) Констоуктпрните елементи на основниот сис-

тем се изработуваат од цврст дуктил^н материјал; 
за неконструкгивните елементи се употребува по-
лесен материјал; 

2) конструктивниот систем и елементите на кон-
струкцијата мораат да имаат доволна цврстина, спо-
собност за голема деформација, акумулација и дис-
ипација на енергијата; 
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3) не е дозволена, по правило, нагла промена на 
крутоста и цврстината по височината на објектот на 
високоградба. Ако се проектира систем на конструк-
ција со флексибилен кат (катови), објектот на ви-
сокоградба треба да се анализира според член 27 

од овој правилник; 
4) крутоста и деформабилноста на конструктив-

ниот систем треба да се избере 'така што не смее 
да дојде до значителни оштетувања во нсконструк-

тивните елементи на објектот поради земјотрес; 
5) елементите ка ј кои помали оштетувања при 

изведувањето или помали оштетувања воопшто мо-
жат да доведат до нестабилност на системот или до 

прогресивно рушење, не смеат да се применуваат за 
Изградба на објекти на високоградба 

Член 50 
Елементите на конструкциите, при посилно се-

измичко дејство, работат во нелинеарно подрачје, 
поради што мораат да се исполнат следните барања: 

1) во објектот на високоградба мораат да се из-
берат конструктивните елементи — пресеците и к о -
ните, ка ј кои може да дојде до појава на нслине-

арни деформации, како и пластичните зглобови; 
2) мораат да се преземат конструктивни мерки 

за добивање на висок капацитет на пластични де-
формации во зоните на пластичните зглобови, со што 
се зголемува дуктилноста и способноста за диспла-

ти ја на сеизмичката енергија; 
3) јазлите, укотвувањата и лежиштата на еле-

ментите во конструкцијата на објектот се проек-
тираат така што да ги пренесуваат граничните ста-

тички големини без оштетувања. 

Член 51 
Темелите на конструкцијата на објектот се про-

ектираат така што за дејството на основното опто-
варување да се избегнат нерамкомерните слегнување. 

Темелите треба, по правило, да лежат на иста 
Длабочина,. Одделни темели на објектот на високо-
градба како што се самци и континуални темели, 
Меѓусебно се поврзуваат со греди за поврзување за 
да се постигне доволна крутост на темелната кон-
струкција. 

Член 52 
Темелењето на објектите на високоградба на 

почва со различни карактеристики треба да се од-
бегнува, Ако тоа не е можно, објектот на високо-
градба треба да се раздели на поединечни конструк-
тивни целини според условите на почвата. 

Член 53 
Во неповолни услови на почвата треба да се ба-

ра оптимален начин на фундирање, оценувајќи го 
особено влијанието на подземните води за динамич-
ките сеизмички дејства (нелинеарни деформации во 
почвата или ликвифакција). 

При проектирањето на објекти на високоград-
ба, во зависност од видот на почвата и конструкци-
јата на темелите, се контролира деформацијата на 
конструкцијата на темелите и нејзиното влијание 
Врз целокупната конструкција на тие објекти. 

IX; АРМИРАНО-ВЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 

, Член 54 
Според основниот конструктивен систем, во ви-

фокоградбата постојат следните системи на кон-
струкции: 

1) рамковни системи; 
2) системи од носечки ѕидови — дијафрагма; 

3) рамковни системи во комбинација со ѕидови 
(дијафрагма или јадра, 

Член 55 
Избор на конструкцијата на објектот на висо-

коградба се врши во согласност со функцијата и 
намената на тој објект, со решение на основата, ви-
сочината, условите за фундирање и со максимал-
ното патно и вкупното поместување на наведениот 
објект за време на сеизмичко дејство. 

X. РАМКОВНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 56 
Рамковните системи се проектираат како основ-

ни системи на конструкцијата во обата правца на 
објектот на високоградба. По правило, крутоста на 
гредг4те е помало од крутоста на столбовите, со што 
се создаваат услови за појава на нелинеарни де-
формации на краевите на гредите. 

Член 57 
Рамковните системи се проектираат така што 

елементите на конструкцијата да се во состојба да ја 
дисипираат сеизмичката енергија со свиткување и 
со појава на „ нелинеарни деформации (пластични 
зглобови) на краевите на гредите. Нелинеарните де-
формации во столбовите се одбегнуваат. 

Член 58 
Јазлите се проектираат така што да останат во 

линеарното подрачје и при појавата на нелинеарни 
деформации во елементите што ги спојува јазелот. 

Член 59 
Армирање на гредите во лежиштата се врши со 

двојна арматура, така што да е ii^0,5ti. Со поповол-
ниот однос на затегнатата. арматура (и) и на при-
тисната арматура (џ') се зголемува дуктилноста 
на потенцијалните пластични зглобови во системот. 

Член 60 
Растојанието на напречната арматура — вили-

ците во гредите-еосачи не смее да биде поголемо од 
од 0,2 од распонот, растојанието на узенгиите двој-
но се намалува. Затворање на узенгиите се врши ро 
преклоп по целата должина на покусата страна. 

Член 61 
Столбовите се проектираат^ така што односот се-

0О Р 
когаш да е ^ 0,35, каде што е = 1 

Џ з Р 
Р — аксијална сила од гравитационото оптовару-
вање и F површина на пресекот на столбот, р в == 
= 0,7 (3,в каде што е j5iB — цврстина на коцката. 

Член 62 
Растојанието ,на напречната арматура — узен-

иците во столбовите не смее да биде поголемо од 15 
cm, додека во близина на јазлите, на должина од 
1,0 ги, растојанието на вилиците двојно се намалува. 
Затворањето на вилиците во столбовите се врши со 
преклоп по целата должина на покусата страна. 

Член 63 
Ако се во прашање објекти на високоградба к а ј 

кои анализата на системот на конструкцијата се вр-
ши по динамичка постапка, граничната напречна 
сила во пластичните зглобови се покрива исклучи-
телно со напречна арматура. 
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XIII. КОНСТРУКЦИИ ОД ПРЕДНАПРЕГНАТ 
БЕТОН 

Член 78 
Под конструкција од преднапрегнат бетон, so 

смисла на овој правилник, се подразбира бетонска 
конструкција кај која приемот на сеизмичките вли-
јанија и главната дисипација на сеизмичката енер-
гија се врши преку преднапрегнати елементи, Ако 
конструктивните елементи, освен челикот, за пред-
папрегпн.-е го држат и надолжна арматура од мек 
челик од најмалку 0,45%, таквата конструкција 
ќе се смета како конструкција од армиран бетон. 

Стабилноста на системот и на елементите на 
конструкцијата се докажуваат поу аналитички и 
експериментален пат. 

Член 79 
Елементите на конструкцијата од преднапрегнат 

бетон се проектираат така што да се во состојба да 
ја дисипираат сеизмичката' енергија со свиткува-
ње и со појава на нелинеарии деформации. 

Член 80 
Конструкциите од преднапрегнат бетон, покрај 

челичните кабли за преднапрегање, мораат во про-
сек да имаат 0.20% мека арматура заради обезбеду-
вање дисипација на сеизмичката енергија. 

Во критичките пресеци, каде што се очекуваат 
нелинеарни деформации, мора посебно да се обез-
беди густа напречна арматура, која ја прима вкуп-
ната гранична напречна сила, што се добива за 
граничниот момент во пресек зголемен за 1,10 пати. 

Член 81 
Јазловите врски на елементите се проектираат 

така што: 
1) граничната носивост на средиштето на јазло-

вата врска да биде поголема или помалку еднаква 
на граничната цврстина на елементите што во неа 
се спојуваат; 

2) да бидат дуктилни, со' што се обезбедува 
нивната деформабилност: 

в 3) да се армпраат со напречна арматура што ис-
клучиво ia покрива граничната напречна сила. 

Член 82 
Укотвураљето на преднапрегната арматура се 

врши надвор од очекуваните зони на пластичните 
зглобови. 

Член 83 
Деформациите на копструкциите се ограничу-

ваат во зависност од функцијата на објектот па 
високоградба и од влијанието на деформацијата врз 
^конструктивните елементи во тој објект. 

XIV. ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 84 
Челичните конструкции се проектираат така што 

елементите на конструкцијата да се во состојба да 
ја диситираат сеизмичката енергија, со свиткување 
и со подава на нелинеарни деформации. Ако се во 
плашање рамкови системи, нелинеарни деформации 
се допуштаат на краевите на гредите или во дија-
гонални спрегови. 

Член 85 
Пластични локални извиткувања не се допуш-

таат во зоните на пластичните зглобови. Димензиони-
р а л е на јазелот се врши така што јазелот да е во 

состојба да обезбеди пренос на граничните моменти 
на свиткување и на соодветните напречни сили од 
еден елемент на друг, без појава на поголеми не-
линеарни деформации во зоната на јазелот. 

XV. ПРЕФАБРИКУВАНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 86 
' Стабилноста на системот на конструкцијата и 

на системот на врските ка ј префабрикувани арми-
ранобетонски преднапреграти и други префабрику-
вани конструкции се докажува со експириментална 
и аналитичка студија. 

Член 87 
Системот на конструкцијата, како и системот на 

врските мора да биде едноставен и јасен. Системот 
на врските на монтажните елементи мора да обез-
беди монолитност на системот.' 

Арматурата што ги прима напрегањата на затег-
нување од свиткувањето се продолжува така што 
да се обезбеди пренос на силите во арматурата до 
границата на течење. 

Член 88 
Меѓукатните конструкции се конструираат така 

што да претставуваат крута плоча во својата ра-
мнина. 

\ л 

Хоризонтална споеви што ги поврзуваат меѓу-
катните конструкции, како и вертикалните носечки 
елементи, мораат да се изведуваат така што да обез-
бедат монолитност на врските и стабилност на це-
локупниот систем на конструкцијата. 

XVI. ЅИДАНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 89 
Основниот систем на ѕиданите конструкции .е 

носечките ѕидови во обата ортогонални правци на 
објектот, поврзани во височината на крутите меѓу-
катни конструкции со хоризонтални серклажи. 

Под ѕидани конструкции во смисла на овој пра-
вилник се подразбираат: 

1) обични ѕидани конструкции, 
2) ѕидани конструкции со вертикални серклажи, 
3) армирани ѕидани конструкции со арматура 

во хоризонталите спојница арматура во средината 
на ѕидот и арматура по обемот на надворешните 
страни на ѕидот. 

Член 90 
Под обични ѕидани конструкции, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат ѕидови од тула или 
од глинени блокови и од други материја ни поврза-
ни меѓусебе со продолжен малтер со цврстина на ј -
малку од М 25. 

Член 91 
Под ѕидани конструкции со вертикални серкла-

жи, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
ѕидови што се зајакнати со вертикални серклажи 
според одредбите од чл. 98, 100 и 101 на овој пра-
вилник. 

Член 92 
Под армирани ѕидани конструкции, во смисла на 

овој правилник се подразбитаат видови во продол-
жев малтер со цврстина од М 50, зајакнати со ар-
матура во хоризонтален или во вертикален правец, 
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Член 93 

Армирањето' на ѕиданите конструкции во спој-
кршите се изиедува со хоризонтална арматура, при 
што количината на арматурата мора да изнесува 
најмалку 2 0 6 mm на секои 20 cm височина на ѕи-
дот. 

Армирањето на ѕиданите конструкции по сре-
дината или по обемот на надворешните'страни на 
ѕидот со вертикална и хоризонтална арматура се 
изведува така што средниот дел се армира со вер-
тикална арматура со пресек од џ > 0.1%. од вкуп-
ната хоризонтална површина на ѕидот, а крајните 
делови од ѕидот, во должина од 1/10 од вкупната 
должина на хоризонталниот пресек на ѕидот, се 
армираат со групирана вертикална арматура со 

пресек од и > 0.1% од вкупната хоризонтална по-
вршина на ѕидот. Вкупниот пресек на вертикалната 
арматура не смее да биде помал од 0,3% од вкупната 
хоризонтална површина на ѕидот. Хоризонталната 
арматура не смее да биде помала од 0.1% од вкуп-
ната хоризонтална површина на ѕидот. 

Член 94 
Ѕиданите конструкции се проектираат со еднос-

тавно и правилно решение на основата. Носечките 
ѕидови и ѕидовите за поврзување се распоредуваат 
што ^рамномерно во обата правца на објектот. 

Под носечки ѕидови и ѕидови за поврзување се 
подразбираат ѕидови со дебелина од d ^ 19 cm. ' 

Не е дозволена комбинација на вертикални но-
сечки елементи од бетон и на ѕидови над одделни 
катови на зградата. 

Не е дозволено применување на мешовити си-
стеми, односно долниот дел од објектот на висо-
коградба од армиранобетонски скелет, а горниот 
дел — од носечки ѕидови. 

Член 95 
Меѓукатните конструкции мораат да бидат кру-

ти во својата рамнина. Тие се изведуваат како мо-
нолнтни армипанобетонски плочи или како мон-
тажни тавани со притисната плоча со дебелина на ј -
малку од 4 cm, армирана најмалку со по 0 6 
mm/25 cm во два ортогонални правци. 

Меѓукатните конструкции мораат да бидат 
поврзани со сите носечки ѕидови за поврзување. 

Член 96 
К а ј определени дебел иии на ѕидовите на еден 

правец, најголемото растојание на ѕидовите на дру-
гиот правец смее да изнесува најмногу: 

1) 5.00 m - за ѕидови со дебелина од 19 cm, 
2) 6,00 m — за ѕидови со дебелина од 24 cm, 
3) 6 50 m — за ѕидови со дебелина од 29 cm, 
4) 7,50 m — за ѕидови со дебелина од 38 cm. 

Член 97 
Вертикални серклажи задолжително се изведу-

ваат по ѕидањето со врска на заб. Пресекот на вер-
тикалните серклажи мора да биде еднаков на де-
белината на ѕидот, но не помал од 19/19 cm. 

Вертикални серклажи задолжително се поставу-
ваат на сите агли на објектот, на местата на среќа-
вањето на носечките ѕидови, како и на слободните 
краеви на ѕидовите чија дебелина е д ^ 19cm. 

Ка ј ѕидовите со поголема должина максимално-
то растојание помеѓу вертикалните серклажи не 
смее да биде поголемо од 5,00 т . 

Член 98 
Хоризонтални серклажи задолжително се изве-

дуваат на сите ѕидови со дебелина од d ^ 19 cm. 

Дебелината на хоризонталниот серклаж мора 
да биде еднаква на дебелината на ѕидовите (по ис-
клучок можат да бидат потесни за 5 cm 'поради 
термоизолација). Височината на серклаЖите мора 
да биде најмалку 20 cm но не помала од височина-
та на меѓукатната конструкција. -

Член 99 
Вертикалните серклажи се армираат со најмал-

ку 4 0 14 mm, а хоризонталните еерклажи — со 
најмалку 4 0 12 mm. 

Член 100 
Арматурата во серклажите се определува со 

пресметка. Се допушта пресметка на замена на 
ѕидниот панел со еквивалентна дијагонала. 

Член 101 
Широчината на меѓупроздрските стоблози не 

смее да биде помала од 2/3 од широчината на отво-
рот за IX и VIII степен на сеизмичност и не смее 
да биде помала од 1/3 од широчината на отворот за 
VII степен на сеизмичност. 

Член 102 
Најголемата широчина на отворот може да из-

несува 2,50 m за IX и VIII степен на сеизмичност, 
а 3,50 m за VII степен на сеизмичност. Таа може да 
се зголеми на најмногу 30 0/о ако отворот се врами 
со армиранобетонски елементи, цврсто поврзани со 
хоризонтални серклажи во височина на меѓукат-
ните конструкции. 

Член 103 
Калканските ѕидови и надѕидите над меѓукат^ 

ната конструкција, повисоки од 50 cm, мораат да 
бидат поврзани со вертикални и хоризонтални сер-
клажи укотвени во носечките конструкции. 

Член 104 
Слободно стоечките оџаци се изведуваат како 

примарни ѕидани конструкции. 
Оџаците што проаѓаат преку покривот се одво-

јуваат со фуга од кровната конструкција. 

Член 105 
Конзолни скали вклештени во ѕидовите не се 

дозволени. 

Член 106 
Конзолни конструкции вклештени во ѕидовите 

не се дозволени, освен кога за нив може да се обез-
беди континуитет со таваните. 

Член 107 
Проверување на отпорноста на ѕиданите згради 

се врши по методата на дозволени напрегања или 
по методата на гранични состојби. Пресметката ,ма 
отпорноста на ѕидовите на смолкнување е задолжи-
телна." Ако се во прашање згради со височина и 
широчина поголема од 1,5, ѕидовите се проверуваат 
и на свиткување, при што дозволените напрегања 
за вертикалното оптоварување на ѕидовите според 
техничките нормативи за ѕидовите на згради се 
зхолемуваат за 50%. 

Член 108 
Ако проверка на отпорноста се врши по мето-

дата на дозволени напрегања, се контролираат гла-
вните напрегања на затегнување во одделни еле-
менти (ѕидови), чии вредности за одделни идови 
ѕидови не смеат да ги преминат вредностите дадени 
во табелата бр. 4. 
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Табела бр. 4 

каде што е: 
оч h,r - дозволени главни напрегања на затег-

нување 

Член НО 
Ако се употребуваат ѕидови од матријали (бло-

кови, малтер) за кои вредностите на дозволените и -
уривачките затегнувања на главните напрегања не 
се дадени во табелите бр. 4 и 5, тие напрегања се 
утврдуваат врз основа на резултатите од експери-
мента панте испитувања. 

Член 111 
Дозволениот број на катови за одделни системи 

на ѕидани конструкции е даден во табелата бр. 8. 

Табела бр. 8 

Член 112 
Ако ѕиданите згради не се пресметуваат на се-

измички дејства, се конструираат според овој пра-
вилник. Дозволениот број на катови, независно од 
системот на конструкцијата се ограничува на: 

— Р-М за VIII степан на сеизмичност, 
— Р-1-2 за VII степен на сеизмичност 1 

Член 113 
За ѕидање во сеизмички подрачја е дозволена 

употреба само на продолжен цементен малтер. 
Во подрачја на VII и VIII степен на интензитет 

на сеизмичност се употребува малтер со најмала 
цврстина од М 25. 

Во подрачја на IX. степен на интензитет на се-
измичко ст се употребува малтер ,со цврстина од 
М 50. 

За изведување на армиран^ ѕидани конструк-
ции во подрачја на сите степени на интензитет на 
сеизмичност се употребува малтер со цврстина од 
М 50. 

Не е дозволена употреба на чист цементен 
малтер. 

Член 114 
Шалтерот се подготвува според однапред утвр-

дени размери. Компонентите на малтерот се дози-
ра ат тежински, а подготвувањето на малтерот се 
врши машински. 

Член 115 
Квалитетот на материјалите се утврдува по 

статистичка метода според прописите за техничките 
мерки и услови за бетон и армиран бетон. 

XVII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

' Член 116 
Со денот на влегувањето во сила на овој п-ра-

вилник, престануваат да важат' одредбите од Пра-
вилникот за привремените технички прописи за 
градења во сеизмичките подрачја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/64), што се однесуваат на објек-
тите на високоградба. 
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Член 117 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-3547/1 
25 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р.' 

315. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11 /80Х, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦЕМЕН-

ТЕН МАЛТЕР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за цементен малтер, што го има сле-" 
динот назив и ознака: 

Определување на содржината на 
воздух во цементниот малтер — — JUS В.С8.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од. чл'ен 1 на овој. 

правилник е задолжителен во целост а ќе се при-
менува врз цементниот малтер што ќе се произве-
де, односно увезе од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
' лист на СФРЈ". 

Бр. 50-8476/1 
5 мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

316. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист ча СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАВ НА BAЖЕЊЕТО НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВА" -

ЊЕ НА ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила па овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и1 ознаки: 

1) Испитување на текстилот Оп-
ределување содржината на волна 
во мешаница на волна со казеински 
влакна. Постапка со пепсин - - ' JUS F.S3.120 

'2) Испитување на текстилот. Оп-
ределување содржината на памук во 
мешаница со казеински влакна. Пос- , , 
тапка со трипсин — — - - - . JUS F.S3J21 
донесени со Решението за југословенскиот стандард 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/69). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-8474/1 
5 мај 1981 година 

Белград 

Директор 
1 на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

317. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист па СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
. ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-

ТРОНСКИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за електронски мерни инструменти 
што го има следниот назив и ознака: 

Електронски мерни инструменти. 
Барања за безбедност. Општи /тех-
нички услови и испитувања — — JUS L.G7.003 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член I на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува врз електронските мерни инструменти што ќе 
се произведат, односно увезат од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

четири месеци од денот на објавувањето ео „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр, 50-8473/1 
5 мај 1981 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 



Стран,а 856 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 5 ,јуни 1981 

3 1 8 . 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/7? и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БИПО-

ЛАРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за биполарни трансформатори, што 
го има следниот назив и ознака. 

Биполарни трансформатори. 
Мерни методи - - - - - - - JUS N.R1.450 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1- на овој 

правилник ' претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард ' од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува врз биполарни трансформатори што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегување-
то во сила на овој правилник.-

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

четири месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-8472/1 
5 мај 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузни,от завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

3 1 9 . 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРА-

МИЧКИ ПЛОЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за керамички плочки, што ги имаат 
следн.ите називи и ознаки: 

1) Керамички плочки. Глазирани 
подни порозни плочки. Облик, мери 
и класификации — — — — — JUS B.D1.100 

2) 'Керамички плочки. Глазирани 
подни порозни плочки, Технички ус-
лови и испитувања — — — — JUS B.D1.101 

- 3) Керамички плочки. Глазирани 
ѕидни плочки. Технички услови — JUS B.D1.300 

4) Керамички плочки. Глазирани 
ѕидни плочки. Облик, мери и класи-
фикација - - - - - - JUS B.D1.301 

5) Керамички плочки. Глазирани 
подни плочки. Облик, м'гри и класи-
фикација - - - - - - JUS B.D1.308 

6), Керамички плочки. Неглази-
рани подни плочки. Технички услови JUS В D1.310 

7) Керамички плочки. Глазирани 
подни плочки. Технички услови — JUS B.D1.315 

8) Керамички плочки. Неглази-
рани подни плочки. Облик, мери и " 
класификација — — — - — — JUS B.D1.320 

9) Керамички плочки. Фазонски. 
парчиња. Облик, мери и класифика-
ција - - - - - - - - JUS B.D1.322 

10) Керамички плочки. Глазира-
ни мозаик-плочки. Технички услови 
и испитувања — — — — - — JUS B.D1.331 

И) Керамички плочки. Глазира-
ни мозаик-плочки. Облик, мери и 
класификација — — — — — JUS B.D1.332 

12) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Технички услови —- — — JUS B.D1.334 

13) Керамички плочки. Влечени 
плочки. Облик, мери и класифика-
ција J U S B.D1.335 

14) Керамички плочки. Опреде-
лувања на отпорноста спрема темпе-
ратурни промени за плочки со спе-. 
цијална намена — — — — ^г JUS B.D8.050 

15) Керамички плочки. Испиту-
вање на отпорноста на керамички 
неглазирани плочки спрема абење JUS B.D8.060 

16) Керамички плочки. 'Опреде-
лување на отпорноста на киселини 
за плочки со специјална намена. Ме-
тод со зрнести материјали — — JUS B.D8.070 

17) Керамички плочки. Опреде-
лување на отпорноста спрема алкалии 
за плочки со специјална намена. Ме-
тод со зрнести материјали — — JUS B.D8.080 

18) Керамички плочки. Опреде-
лување на отпорноста на хемикалии JUS B.D8.090 

19) Керамички плочки и сани-
тарна опрема. Контрола на квали-
тетот - - - - - - - - . JUS B.D8.099 

20) Керамички плочки. Испиту-
вање на отпорноста спрема влакне-
с т - - - - - - - JUS B.D8.450 

- Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од 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 целост, а ќе се при-
менуваат 'врз керамичките плочки што ќе се про-
изведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

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

вилник ^престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Керамички плочки. Глазирани 
подни порозни плочки. Облик, ди-
мензии и класа — — — — — JUS ВШ.100 

2) Керамички плочки. Глазирали 
подни порозни плочки. Дефиниција, 
вид, квалитет и методи на испиту-
вања — — — — — — _ _ JUS BD1.101 
донесени со Правилникот за југословенските стан-
дарди за керамички плочки, санитарен порцелан и 
санитарна опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/79) 

3) Кера,мички плочички. Глази-
' разни ѕидни плочички. Дефиниција. 
Класификација и методи на испиту-
вање — — — — — — JUS BD1.300 

4) К-ерамички плочички. Глази-
рани рамни ѕидни- плочички. Форма, 
димензии и класи — — — — — JUS B.D1.301 

5) Керамички плочички. Глази-
рани подни плочички. Дефиниција, 
класификација и методи на испиту-
вање — — — 4 — — — — — JUS B.D1.305 

6) Керамички плочички. Глази-
рани подни плочички. Форма, димен-
зии и класи — — — — _ JUS B.D1.3Q6 

7) Керамички плочички. Негла-
зирани подни плочички. Дефиници-
ја, класификација и методи на ис-
питување — — — — — — — JUS B.D1.310 

8) Керамички плочички. Негла-
зирани подни плочички. Форма, ди-
мензии и класи — — — — — JUS B.D1.320 

9) Керамички плочички Фасад-
ни и подни плочички, влечени и 
пресувани. Форма, димензии и класи JUS B.D1 335 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за керамички плочички („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/72) 

10) Керамички плочки. Н е г а з и -
ран и фазонски парчиња. Облик, ди-
мензии и класи — — — — — JUS B.D1.322 

11) Керамички плочки. Испиту-
вање на отпорноста спрема појавата 
на влакнетост ~ — — — — — — JUS В В8.450 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за керамички плочки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63) 

12) Керамички плочички. Фасад-
ни, влечени и пресувани плочички. 
Дефиниции, видови и квалитет — JUS В D1334 

13) Керамички плочички. Одре-
дување на отпорноста спрема темпе-
ратурни промени — — — — — JUS B.D8.050 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ", бр; 29/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавуваното во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-8471/1 
5 мај 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
" 'стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, "с. р. 

320. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр-. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за бетон, што го има следниот на-
зив и ознака: - -

Бетон. Додатоци на бетон., Испи-
тување на влијанијата на додатоците 
на бетон врз цементна паста и малтер JUS U.M1 ©3$ 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузнион 
завод за стандардизација,. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на огвој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при* 
менува врз бетонот што ќе се произведе, односно 
увезе од денот на • влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-8475/1 
5. мај 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

с.р. 

321. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 
3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојуз-
ниот завод за станаарлизацма издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕ-

КТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

1. Во Наредбата за задолжителното атестарање 
на. електрични апарати за домаќинството ),.Службен 
лист на СФРЈ", бр 13/79 и 43/79) во точка 10 ставот 
2 се менува и тлаен: 

„Атестниот знак содржи две буквени и две број-
ни ознаки. Буквените ознаки (N.M) се однесуваат 
на трупата и подгрупата на стандардите на кои 
му припаѓаат' производите од точка 1 на оваа на-
редба а бројните ознаки ја означуваат шифрата 
на овластената организација. Ако атестирањето на 
производите е извршено врз оснива на повеќе на-
редби. букврните односно бројните ознаки се запи-
шуваат врз страниците или под атестниот знак". 

По став 2 се додаваат три нови става, к ш 
гласаат: 

„Големината на атестниот знак е ,утврдена со 
височината В чија должина може да биде од 3 шш 
до 50 мм ' ' " 
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За.должината В поголема од 10 mm, височината 
на бу к вените и бројните ознаки мора да биде ед-
наква на височината С'. 

За должината В помала од 10 mm, височината 
на буквените и бројните ознаки не смее да биде 
помага од 1 mm." 

2. Точка На се менува и гласи: 
„Атестите и атест ни от знак на производите — 

електричните апарати за домаќинство, што се изда-
деш! врз основа на Наредбата за задолжителното 
атестирање на електрични апарати за домаќинство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79 и 43/79), важат 
до истекот на времето на важењето на атестот. 

Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат 
на електричните апарати за домаќинство што ќе се 
произведат односно увезат, почнувајќи од денот ла 
влегувањето во' сила на оваа наредба." 

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

Бр. 50-7891/1 
21 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

322. 
Врз основа на член ' 58 став 3 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГЛЕ-

ДОТ И УПОТРЕБАТА НА АТЕСТНИОТ ЗНАК 
1. Во Наредбата за изгледот и употребата на 

атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79) 
во точка 3 став 1 на крајот точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „како и бројните 
ознаки што ја означуваат шифрата на овластената 
организација". 

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

Бр. 50-7892/1 
21 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

323. 
. Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), член 42 
од Законот за паричниот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76) и член 51 ст. 2 и 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕ-
ВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕ-
ТКИТЕ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА И Зћ ОДО-
Б Р У В А Њ Е Б Е С К А М А Т Е Н КРЕДИТ НА ОВЛАС-
ТЕНАТА БАНКА ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИ-

ЗИТЕ 
1. Народната банка на Југославија прима во 

Депозит од овластената банка за вршење на плат-

ниот промет и кредитните односи со странство (во 
натамошниот текст: овластената банка) девизи на 
граѓани што се водат к а ј таа банка на девизните" 
сметки и девизн,ите штедни влогови на граѓаните 
(во натамошниот текст: девизни сметки на граѓа-
ните) и и одобрува на овластената банка бескама-
тен кредит во височина на динарската противвред-
ност на примените девизи во депозит, на начинот 
предвиден со оваа одлука. 

2. Девизите од точка 1 на оваа одлука овласте-
ната банка може да ги депонира каЈ Народната 
банка на Југославија, до износот на извршените 
уплати на девизи на девизните сметки на граѓани-
те во определениот период, и тоа во валутите во 
кои се извршени уплатите. 

Девизите од точка 1 на оваа одлука, депонира-
ни во смисла на став 1 од оваа точка, овластената 
банка ги повлекува од депозит кај Народната бан-
ка на Југославија во согласност со извршените ис-
плати по девизните сметки на граѓаните во опре-
делениот период, и тоа во валутите во кои се из-
вршени исплатите од тие сметки. 

Депонираните девизи во смисла на став 1 од 
оваа точка се водат ка ј Народната банка на Југос-
лавија,.,а евиденција за положените и повлечените 
депозити водат народните банки на републиките и 
"народните банки на автономните покраини (во на-
тамошниот текст: народната банка). 

Бескаматен кредит во височина на динарската 
противвредност на положените девизи во депозитот 
од став 1 на оваа точка на овластената банка и 
одобрува надлежната народна банка. 

Во случај на повлекување на девизите од де-
позитот од став 2 на оваа точка, овластената банка 
го враќа бескаматниот кредит во височина на де -
нарската противвредност на така повлечените де-
визи. 

3. Динарската противвредност на девизите што 
се полагаат во депозит ка ј Народната банка на Ју -
гославија, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, се 
утврдува со примена на средниот курс на депони-
раната странска валута, важечки на денот на при-
мањето на девизите во депозит. 

Динарската противвредност на девизите што се 
повлекуваат од депозит ка ј Народната банка на Ј у -
гославија, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, се 
утврдува со примена на средниот курс на депони-
раната девиза, важечки на денот на депонирањето 
на таа девиза — за девизите што се депонирани 
почнувајќи од 1 јануари -1981 година, односно ва-
жечки на 31 декември 1980 година — за девизите 
што се депонирани во периодот до 31 декември 
1980 година. 

4. Односите помеѓу овластената банка и народ-
ната банка се регулираат со договор за депонирање 
на девизите и за користење на бескаматен кредит 
според оваа одлука. 

Договорот од став 1 на оваа точка се склучува 
на барање од овластената банка што сака да депо-
нира девизи во согласност со оваа одлука. 

5. Со договорот од точка 4 на оваа одлука осо-
бено се утврдува правото на овластената банка 
девизите според оваа одлука да ги депонира' и по-
влекува од депозит, во согласност со вистински из-
вршените уплати и исплати на девизните сметки 
на граѓаните, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, 
а во валутите во кои тие сметки се водат. Со до-
говорот се утврдува и правото на овластената баес-
ка на бескаматен кредит на депонираните' девизи, 
како и обврската дека полагањето на девизите во. 
депозит и повлекувањето од депозит ќе го врши по 
постапката од оваа одлука и според упатствата кои, 
во смисла на оваа одлука, ги утврдува Народната 
банка на Југославија, 

Со договорот се утврдуваат и правата и обврс-
ките на народната банка во врска со примањето на 
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девизи во депозит, со враќањето^ на тие девизи од 
депозит, со давањето и наилатувашето на бескама-
тен кредит. 

6, Периодот во кој се утврдува приливот и од-
ливот на средствата по одделни валути на девиз-
ните сметки на граѓаните, врз основа на кој може 
да се врши депонирање на девизи кај Народната 
банка на Југославита, односно повлекување на де-
визи од тој депозит, е аден календарски месец. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка во случај на големи промени во приливот и 
одливот на девизи на девизните сметки на граѓа-
ните, гувернерот на народната банка може да од-
лучи, депонирањето, односно повлекувањето на де-
визи од депозит, да може да се врши и во покра-
ток период од периодот од став 1 на оваа точка. За 
таа одлука гувернерот на народната банка ја из-
вестува Народната банка на Југославија. 

7, Овластената банка, која со народната банка 
склучила договор за депонирање на девизи, може 
во определениот период да депонира девизи нај-
многу до височината на приливот на девизи на д е -
визните сметки на граѓаните, остварен во ТОЈ пе-
риод, и тоа во валутите во кои се извршени упла-
тите на тие сметки,-

Овластената банка може да повлекува од де-
пози-т девизи најмногу до вкупно остварениот из-
нос на исплатите од девизните сметки на граѓаните 
во определениот период, и тоа во валутите во кои 
се извршени исплатите од тие с.метки. Притоа, сос-
тојбата на депонираните девизи кај Народната бан-
ка на Југославија не може да биде, поголема од со-
стојбата на девизите на девизните сметки на граѓа-
ните, вкупно и по валути, 

8, Депонирање на девизите, утврдени во смисла 
на точка 7 став 1 од оваа одлука, овластената бан-
ка врши со пренос на тие девизи од своите сметки 
ЕО странство на сметките на Народната банка на 
Југославија во странство* 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, овластената банка може девизите, утврдени 
во смисла-на точка 7 став 1 од оваа одлука, да ги 
депонира кај Народната банка на Југославија со 
пренос на тие девизи од својата текушта девпзна-
сметка кал Народната банка на Југославија, и тоа 
само од делот на расположливите девизи што на 
таа сметка се остварени од редовното работење на 
овластената банка со странство. 

Врз основа на барање од овластената банка за 
повлекување на девизите од депозит, утврдени во 
смисла на точка 7- став 2 од оваа одлука, Народна-
та банка на Југославија врши пренос на односните 
девизи од своите сметки во странство на сметките 
на овластената банка во странство, односно на де-
визната текушта сметка на таа банка, до износот 
што е пренесен во смисла на став 2 од оваа точка. 

Ако овластената банка во периодот од точка 6 
на оваа одлука има истовремено и прилив и одлив 
на девизи на девизните сметки на граѓаните по 
одделни валути, депонирањето и повлекувањето на 
девизите од депозит се врши едновремено до изно-
сите утврдени во смисла на точка 7 ст. 1 и 2 од оваа 
одлука. 

Ако во тој период износите на девизите што 
овластената банка ги депонира се поголеми од из-
носите на девизите што овластената банка ги по-
влекува од депозит кај Народната банка на Југос-
лавија, овластената банка од своите сметки во 
странство на сметките на Народната банка на Ј у -
гославија во странство го пренесува само износот 
на разликата на девизите што ги депонира и деви-
зите што ги повлекува од депозит и тоа по одделни 
валути. Ако во тој период износот на девизите што 
овластената банка го повлекува од депозит ка ј На-
родната банка на Југославија е поголем од износот 
на девизите што овластената банка ги депонира 
Кај Народната банка на Југославија, овластената 

банка и поднесува на Народната банка на Југосла-
вија барањ-а да и се пренесат на нејзините сметки 
во странство само износите на разликата од сред-
ствата што ги повлекува лод депозит и средствата 
што ги депонира. 

9. Банката овластена за вршење на девизнова-
лутни работи во земјата (во натамошниот текст: 
банката овластена за девизни работи во земјата), 
девизите на граѓаните ги депонира, односно повле-
кува од депозит преку овластената банка. 

Бескаматен кредит за депонираните девизи од 
став 1 на оваа точка, народната банка и одобрува 
на банката овластена за девизни работи во земјата. 

10. Во случај на повлекување на девизите од 
депозит, овластената банка, односно банката овла-
стена за девизни работи во земјата, е должна едно-
времено со повлекувањето на девизите од депозит 
да го врати користениот дел од бескаматниот кре-
дит во височина на динарската противвредност на 
девизите што ги повлекува од депозит, утврдени 
во смисла на точка 3 став 2 од оваа одлука. 

11. Ако во периодот од точка 6 на оваа одлука, 
овластената банка, односно банката овластена за 
девизно работење во земјата едновремено ги депо-
нира и повлекува девизите од депозит ка ј Народ-
ната банка на Југославија, народната банка на име 
бескаматен кредит и го пренесува на таа банка на 
жиро-сметката односно го наплатува од таа банка 
нето-износот на динарската противвредност, утвр-
дена во смисла на точ. 3 и 7 од оваа одлука. 

12. Депонирањето на девизите, како и повлеку-
вањетб на девизите од депозит ка ј Народната бан-
ка на Југославија се врши во заокружени износи, 
што не можат да бидат помали од сто единици на 
односната валута. Народната банка и овластената 
банка со договорот од тон. 4 и 5 на оваа одлука 
можат да предвидат, за одделн,и валути, заокруже-
ните износи да можат да бидат помали од сто -еди-
ници на односната валута. 

13. За износот на пресметаните и припишаните 
камати по девизните сметки на граѓаните на крајот 
на годината, овластената банка, односно банката 
овластена за девизни работи во земјата — преку 
овластената банка, купува ка ј Народната банка на 
Југославија девизи на меѓубанкарскиот состанок 
на девизниот пазар, и тоа по средниот курс што е 
формиран за односните валути на денот на купу-
вањето на тие девизи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, банките можат да купуваат девизи ка ј На-
родната банка на Југославија, во смисла на став 1 
од оваа точка, и во текот на годината врз основа 
на тримесечник периодични пресметки на камата-
та по девизните сметки на граѓаните. 

Девизите купени во смисла на ст. 1 и 2 од оваа 
точка овластената банка ги депонира ка ј Народ-
ната банка на Југославија непосредно од својата 
текушта девизна сметка кај Народната банка на 
Југославија. Бескаматен кредит по така депонира-
ните девизи се одобрува во височина на динарската 
противвредност што е употребена за купувањето 
на тие девизи. 

14. Во случај кога на овластената банка, однос-
но на банката овластена за девизно 'работење .во 
земјата, не и се вратени девизите по барањата под-
несени во 1980 година, заклучно до 30 јун,и на таа 
година, на барање од тие банки народната банка ќе 
изврши пресметка на повлекувањето на тие деви-
зи од депозит и на повторно депонирање во депозит 
ка ј Народната банка на Југославија. При прес.мет-
ката на повлекувањето на девизите од депозит се 
применува средниот курс што за тие девизи важел 
на денот на нивното депонирање, а при пресметка-
та на повторното депонирање — средниот курс што 
важел на 30 јуни 1980 година. Разликата од беска-
матниот кредит на таа пресметка народната банка 
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ќе ја одобри на жиро-сметката на овластената бан-
ка.-односно на банката овластена за девизно рабо-
тење во земјата. 

Пресметката од став 1 на оваа точка може да 
се изврши само ако банката даде докази дека, во 
периодот од поднесувањето на барањето за повле-
кување на девизите од депозит до поднесувањето 
на барањето за таа пресметка; не остварила на к а -
ков да е друг начин зголемување на бескаматниот 
кредит по тие девизи 

Зголемувањето на бескаматниот кредит, во сми-
сла на став 1 од оваа точка, претставува едновре-

. мено корекција на состојбата на тој кредит на кра -
јот на 1980 година. 

15. Народната банка на Југославија, народните 
банки к овластените банки, односно банките овлас-
тени за девизно работење во земјата, ќе извршат, 
по спроведената постапка од точка 14 на оваа од-
лука, усогласување на депозитот ка ј Народната ба-
нка на Југославија и на бескаматниот кредит во 
согласност со промените на девизните сметки на 
граѓаните во периодот од 1 јануари 1981 година до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Бан-
ките ќе го утврдат прометот на уплатите и испла-
тите по девиз-ните сметки на граѓаните, и тоа по 
одделни валути и по периодите од точка 6 на оваа 
одлука. Врз основа на тој промет, пресметковно ќе 
се спроведе депонирањето, односно враќањето на 
девизите од депозит ка ј Народната банка на Југос-
лавија, како и одобрувањето, односно враќањето 
на бескаматниот кредиг и едновремено ќе се стор-
нираат промените што се извршени по тој основ во 
1981 година, до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, 

Разликата во девизите утврдена со спроведува-
њето на постапката од став 1 на оваа точка, ќе се 
депонира ка ј Народната банка на Југославија, од-
носно ќе им се врати на банките од депозитот, со 
пренос на девизите во смисла на точка 8 од оваа 

. одлука, а разликата на бескаматниот кредит ќе се 
пренесе на жиро-сметката, односно ќе се врати од 
жиро-сметката на овластената банка, односно на 
банката овластена за девизно работење во земјата. 

16. Народната банка на Југославија ќе даде 
технички упатства со кои поблиску ќе ги утврди 
постапката, обрасците, евиденциите и извештаите 
во врска со спроведувањето на оваа одлука. 

17. Народната банка на Југославија, до крајот 
на 1981 година, ќе предложи донесување на соод-
ветни прописи во - врска со решавањето на праша-
њата за усогласување на состојбата на бескамат-
ниот кредит и на состојбата на депонираните деви-
зи од средствата на дегизните сметки на граѓаните 
ка ј Народната банка на Југославија, според состој-
бата на тие депозити на 31 декември 1980 година. 

18 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука постанува да важи Одлуката за начинот 
на примање во депозит девизи на граѓаните што се 
водат на сметките на овластената банка и за одо-
брување бескаматен кредит на овластената банка 
Koia депонира девизи (,.Службен лист на СФРЈ" , 
бр, 13/78, 26/78 и 41/78). 

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

О бр 23 
22 мај 1981 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите, 
замник-гувернер 

на Народната банка на 
Jугославија, 

Илија Марјановиќ, с. р. 

Петок, 5 јуни -1981 

324, 

Врз основа на член 23 од Статутот на Интере-
сната заеднина за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во врска со точка 
5 ст. 2 и 3 од Одлуката за одржување на станбени-
те згради, становите, деловните простории и гара-
жите на сојузните органи (,,Службен лист на СФРЈ,,, 
бр. 6/77, 37/78 и 27/79), Собранието на Интересната 
заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционе-
рите на сојузните орга.ни, донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УЧЕСТВО МА 
ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА И З -
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА' 
ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПОПРАВКА И ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРИ-
ЧЕН И ГАСЕН БОЈЛЕР, ОДНОСНО КАЗАН ВО 
Б О Ј Л Е Р И КАЗАН ВО ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГО-

РИВО ВО СТАНОТ 

1. Учеството на Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузните 
органи (во натамошниот текст: Заедницата на дому-
вањето) во покривањето на трошоците за поправка 
и замена на електричен и гасен бојлер, односно к а -
зан во бојлер и казан во печка на цврсто гориво во 
станот се врши по постапката и на начинот што се 
утврдени со оваа одлука. 

2. На барање од носителот на станарското пра-
во, Заедницата на домувањето учествува во покри-
вањето на трошоците за поправка и замена на сред-
ствата од точка 1 на оваа одлука под следните ус-
лови: 

1) во поправката и замената на казани ако се во 
употреба помалку од осум години со 1/8 од вреднос-
та на казанот во моментот на поправката, односно 
замената; 

2) во поправката и 'замената на бојлери, однос-
но казани ако се во употреба повеќе од осум го-
дини — трошоците ги покрива Заедницата на до-
мувањето во целост. 

3 Право да бараат учество на Заедницата на 
домувањето во покривањето на трошоците од точ-
ка 1 на оваа одлука носителите на странското пра-
во имаат под услов уредно да ги извршуваат об-
врските спрема Заедницата на домувањето. 

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

Бр 02/2-1415/9 
29 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
, на Собранието на 

заедницата на 
домувањето, 

Лео Матес, с.р, 
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3 2 5 . 

Врз основа на член 10 од Законот за- Интере-
сната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функц-
ионерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75), Собранието на Интересната за-
едница" за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционе-
рите на4 сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, 
СТАНОВИТЕ, ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ И ГА-

РАЖИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Од,луката за одржување на станбените 
згради, становите, деловните простории и гаражи-
те на сојузните органи (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр '6/77,' 37/78' и 27/79) во трчка 3 став-1 одредба-
та под 34 се брише. 

2. Во точка 5 став 1 одредбата под 9 се менува 
и гласи: 

„Ф Поправка и замена на . бојлери, на казани во 
бојлери, сигнални ламби, термометри, грејачи, тер-
м о с т а т и вентили на' сигурност". 

3. Во точка 5 по став 2 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Заедницата на домувањето на барања од ко-
рисникот на станот,, учествува во покривањето на 
трошоците за поправка и замена на бојлер и на ка-
зан во бојлер во зависност од времето на употреба-
та и од финансиските средства утврдени СО' финан-
сискот пл-ан за определена година. 

Условите и начинот на учеството во покрива-
њето на трошоците од став 3 на оваа точка се ре-
гулираат со посебна одлука." 

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

Бр. 02/2-1415/8-81 
29 април 198L година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

заедницата на 
домувањето, 

Лес Матес, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенските 
стандарди за електроника и телекомуникации, об-
јавен во „Службен лист н'а СФРЈ", бр. 27/81, се 
веткрале подолу наведените грешки," та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУ-

НИКАЦИИ 

Во член 1 точка 5 наместо броевите: .,55/15^/21" 
треба да стојат броевите: ,.55/125/56", а по ознака-
та на југословенскиот стандард наместо бројот: 
„151" треба да стои бројот .102". 

Од Сој,узниот завод за стандардизација, Бел-
град, 19 ма ј 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенски-
те стандарди за складирање на нафта, и нафтени, 
деривати-, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/81, се потерала подолу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИНЕ 
СТАНДАРДИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Во член 1 точка 3 по зборовите: „со рамно, дао" 
запирката и зборовите: „со отворен врв" се бришат 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
19 мај 1981 година. 

у к А з и 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот Fa 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка ,Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА' ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА ' РЕПУБЛИКА 

СУДАН 

I 
Се отповикува 
Исмет Реџиќ од должноста на извонреден и о-

полномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во демократска Репу-
блика Судан. 

II 
Се назначува 

^ Благој Михов, виши советник во Извршниот! 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, за извонреден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Републик-а Судан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

извршно овој указ. 

IV 
Овој 'указ влегува во сила веднаш-, 

У. бр. 14 
11. мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Преп се лате лството 

на СФРЈ. 
Sergej Krafgher, с. р. 
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Врз основа на член -315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републичка Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка. Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ГВАЈАНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 'ВО КООПЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ГВАЈАНА 

I 
Се отповикува ч 
Милан Зупав од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кооперативни 

- Република Гвајана. 

И 
Се назначува 
д-р Јанко Лазаревски, редовен професор на 

Земјоделско-шумарскиот факултет во ,Скопје, за и-
звонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Кооперативна Република Гвајана. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ - влегува во сила веднаш. 

- У. бр. 15 
14 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ; 
Sergej Kraighear с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Соцјиалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З -
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО- ' 
ЦИЈА ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО- ЈАМАЈКА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО Ј А -

МАЈКА 

I 
Се отповикува 
Милан Зупан од должности и з в е т р е а н и опол-'" 

номонгтен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Јамајка , со седиш-
те во Џорџтаун. 

II 
Се назначува 
др Јанко Лазаревски, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка 'Федеративна 

Република Југославија, во Кооперативна Репу-
блика Гвајана, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југосла,вија во Јама јка , со седиште во 
Џорџтаун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. б,р. 16 
15 "мај 1981 година . , -

Белград 
Претседател 

на Претседателство на СФРЈ, 
Sergej Kraiglaer, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
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 РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за правосудство и организација на 
сојузната управа Милорад Белодедиќ, поради исте-
кот на пропишаниот период во вршењето на оваа 
функција . 

Именуваниот се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата. 

С. п. п, бр. 198 
14 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сотузните органи на vnpa -
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е , 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Владимир Годлер, поран,о 
на должноста ш е ф на Воената, мисија на СФРЗ ВО 
Западен Берлин. 

С. п. п. бр/ 385 
14 мај 1981 Година 

Белград 

Сојузен извршен совет-

Потпретседател, 
Гојко Убипариин, с.р, 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С Т В О Т О 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б -

Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

врз основа на член 315 точка 8 ед Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

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

СО О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т СО Ц Р В Е Н О З Н А М Е 

полковиици: Бунчић Деспота Симеон, Кола-
шииац Павла Радослав, Матковић Крсте Јован, 
Жигић Ђуре Милан; 

СО О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т СО З Л А Т Е Н В Е Н Е Ц 

потполковници: 1хирић Ми лоша Петар, Ка ли-
чанин Милосава Миодраг, Пејић М а р ј а н ^ Радован, 
Радовић Чедомира Раденко, Ракип Љубомора Бо-
рислав; 

мајор: Стојиљковић Златка Србобран; 

СО О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т СО С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

мајор: Милићевић Живана Верољуб; 
капетан I класа С т е ф а н о в а Божидара Бра-

нислав; 
капетан Кончаревић Обрада Илија; 
заетазници I класа: Јанковић Ратка Божидар 

Станковић Милована Милан, Савић Сотира То-
мислав; 

заетавници: Јан ошев ић Костадина Славољуб, 
Крстић Ђорђа Душан Сандуловић Павла Милутин, 
Шкргет Ђуре Јосип, Урошевић Станимира Миро-
љуб, Врањеш Петра Милан; 

постари водници I класа: Јовановиќ Светислава 
Андрија, Јовановиќ Томе Милан, Некић Живадина 
Ратомир, Стајић Благоја Миливоје; 

воени службеници II класа: Миленковиќ Вда-
димира Дивна, Пејановић Војисла^а Даринка; 

воен службеник III класа Карађенов Тодора 
Мирјана; 

воени службеници IV класа: Каучић Мате С т е -
пан, Петковић Драгића Дане, Сретенијевић Вели-
зара Славко; 

воен службеник V класа Црвелин Данијела 
Мартин; 

воен службеник VI класа Маринковић Драго-
ја Душан; 

воен службеник VIII класа Давидовиќ Винка 
Јелена 

граѓански лица на служба во ЈНА: Аксић Васе 
Мита. Андоиовић Јована Миодраг, Барјактарзвић 
Алескандра др Милош, Богојевиќ Добривоја Зорка, 
Бучић Властимира Марко, Циглић Стевана Љубин-

к о , Чокорац Стојана Јефто. Ћурчнћ Ранка Милин-
ко, Фабшић Стоенана Марија, Грабеж Пере Тоде, 
Грбић Ми лој ице Владета, Иванозмћ Ратка Тимо-
ти ј е, Јакшић Ловре Бисерка, Јакшић Миливоја 
Ђорђе, Кардаш Теодора Пајо, Катарски Живана 
Јован, Киковић Милутина Божидар, Костин Лаза-
ра Иван, Крстић Милана Јован, Курјачки Станка 
Миленко, Маретић Рока Матија, Миладииовић 
Милана Тугомир, Мштановић Милана Здравко. Ми-
лиНковић Богољуба Драгана, Миловановић Миод-
рага Петар, Нинковић Николе Цада, Пекеч Петра 
Љубица, Пешевски Bvje Слободанка, ' Р а д м т о в и ћ 
Десимира Ф^лип, Ред,у лов лћ Симе Милан, Ратко-
вић Шпире Трипко, Спасић Лазара Милош, Стојић 

Добривоја др Младомир, Стојиљковић Богдана Ве-
ра, Теофиловић Богосава Радован, Тодоровић Ми-
лата Драгица, Васиљевић Милана Никола ,Воји-
НОЕ и П Ми Л у.ти на Миленко, Вранић Тихомира Ве-
лимир; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивање 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 

полковници: Јанковић Јанка Тодор, Косовац 
Симе Милан, Милић Вицка Ленко, Мрша Марка 
Анте, Мудрић Мплована Раде, Плавша Пера Слав-
ко, Сучевић Ђурђа Бранко, Ненадић Крсте Благо-
је, Шљ ива ич акик Душана Милан, Вмшекруна' Јо-
вана Мирко; 1 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Лалић Стевана Милан 
потполковници: Бабић Ђорђа Михајло, Богдан 

Мате Матија, Богојевиќ ЈДиљурка Драгош, Царе-
вић Милосава Лука, Чохо Зећира Абдулах, Денда 
Гаје Неделко, Димитријевић Јована Миодраг, Доб-
ривојевић Милоша 'Душан, Дрманац Љубе Мирос-
лав, Ђапа Жарка Бранко, Ђапић Дмитра Марко, 
Ђоковић By к а т и н а v др Блажо, Гравдов Недељка 
Драгић, Грбић Богдана Милорад, Ивановић Вито-
мира Драгољуб, Јанузовић Љубомира Новица, Јок-
симовић Радуна Момир, Каличанин Тодора Сла-
виша, Ковачевић Радој ице Средоје, Ламбић Љубо-
мир а Јово, Лазић Максима Гојко, Луковиќ Боривоја 
Борисав, Марјановиќ Михаела Дим^трије, Марко-
виќ Петра Светозар, Међаши Николе Мирослав, 
Мерзел Франца Душан, Михај ловић Живадина Пе-
тар, Михајловски Александра др Михајло, Милоје-
вић Драгите Душан, Митровић Петра Драго, Ни-
кол ић.-В идов ић Еми да Зорка, Новковић Димитрија 
Јефто, Панић Добривоја Радомир, Папић Шпире 
Миладин, Перовић Мирослава Радошин, Петровић 
Ми о др ага Драгољуб,' Поповић Ранка Милован, Пу-
повац Боже Милош, Радманоѕић Мирослава Ми-
лосав, Ристић Радована Милорад, Стефановски 
Филипа др Станко, Сто ј ановќ Боже Милан, Стој-
к о в ^ Радомира Богољуб, Шкундрић Петра Радо-
ван, Томиќ Јове Недељко, Васпћ Миливоја Љубин-
ко, Вравник Ивана Иван, Вугделић Радована Јанко; 

мајори: Алексовски Александра Србољуб, Анас-
тасијевпћ Божидара Милан. Богозевић Стеве Ми-
лош, Богуновић Михајле Мирко, Дуканац Власти-
мира Ратомир, Ђорђевић Станислава Богомир, Ђор^ 
ђевић Велимира Добривоје, Фнлиповић Андреје 
Мирко, Фил ипо в ић Кремана Стојан, Кордпћ Са,ве 
Јован, Лавадиновић Ђорђа Сава, МакситlOBtih То-
мислав, Марић Ранка Зоран, Марковић Добривоја 
Милоје, Митровпћ Мпће Божо, Мптровић Божида-
ра Мирко, Надић Николе Петар, Нешић Драг^сла-
ва Симо, Пантић Бој целава Миодраг, Пегковић 
Благоја Предраг, Поповић Милоша Обрен. Галено-
во ћ Душана Добрашин, Ристић Борислава Василев , 
Солдатовић Јована Милојко, Такач Јосипа Иван, 
Томчнћ Трифуна ВЈЧКО, Тубпћ Петра Ново, Буха-
шиновпћ Редена Ранко, Закић Драгутин а Ратимир; 

капетан на корвета Антић Мирка Бошко; 
калетани I класа: Чнчија Николе Иван, Димит-

ров Ризе Петар, Јанкознћ Радосава Михаило, Јос 
Андона Инан, Коваче^нћ Миле Михајло, Милетиќ 
Гвоздена Станиша, Мирков;^ Драгите Счовољуб, 
Кахолић Слободана М^пић. Петурар Сапице Р'шан, 
Перовмћ Вожидара Радивсје, Петронијевић Бори-
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воја Драгојло, Поповић Симе Стеван, Радивојевић 
Светозара Томислав, Ристић Вукашина Радомир, 
Солак Михајле Анђелко, Стојчић МИЅшсава Чедо-
мир, Свилар Вујина Јован, Тановић Велимира Дар-
ко, Трајановски Павла Трајан, Трикиќ Ђуре Мом-
чило, Векић Лазара Драган, Веселршовић Раденка 
Неделко, Врањковић Јове Милан; 

поручник на боен брод Дасовић Јосипа Милан; 
капетани: Момчиловић Миле Раде, Радишић 

Николе Ђурађ, Зејак Мирка Радош; 
заставници I класа: Антонијевић Драгослава 

Бранко, Делић Миће Јован, Драгојловић Миливоја 
Неделко, Ђуран Раде Нико, Гајић Саве Милош, 
Главчиќ Мирољуба Милан, Јелић Милана Ранко, 
Јо к с и lv'I о Bi 1К Перке Петар, Јовановиќ Милутина Во-
јислав, Јурињак Петра Фрањо, Куриџа Јове Стојан, 
Лучић Петра Обрад, Миланковић Бранка Зоран, 
Малешевић Миле Сава, Обрадовић Живка Цветко, 
Потић Вјекослава Спасоје, Радовановић Ђоке Јо-
ван, Рајић Радивој а Раденко, Самарџић Лазара 
Рајко, Станковиќ Андрије Љубомир, Станковић 
Павла Никола, Станојков Цветана Захарије, Сте-
вановић Јерка Милан, Стојковић Славе Миодраг, 
Стојковиќ Војислава Миодраг, Шарац Максима 
Вукапшн, Вујановић Добросава Радојица, Вујичић 
Пере Вељко; 

заставници: Обрадовић Богдана Ђорђе, Раиче-
вић Радоја Миларад; 

воен службеник III класа Новица Рудолфа 
Иван; 

воен службеник IV класа Крстић Милана Дра-
гомир ; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Милошевић 
Радослава Михаило; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Џеврња Максима Лука, Петровиќ Вла-
димира Љубисав, Трајкозић Василија др Ђорђе, 
Вишекруна Симе Јован; 

капетани I класа: Антонијевиќ Богомира Сло-
бодан, Чојић Трипуна Спасоје, Чолаковић Николе 
Светозар, Дашић Вукмапа Властимир, Дејановић 
Миле Милош, Дејановић Велимира Милош, Драго-
јевић Драгића Стеван, Ђокић Сретена Милан, Ђор-
ђевић Властимира Љубомир, Ергелашев Николе 
Милош, Јовић Бранка Миливоје, Класић Ладислава 
Саша, Мацура Марка Добривој, Миладинов Аксен-
и ј а Јоца, Милде Јосипа Иван, Новосел Ђорђа Љу-
биша, Павловић Боривоја др Русимир, Радосавље-
вић Милана Миодраг, Раковић Милојке Ненад, 
Релић Милутина Сава, Станковић Цветка Милан, 
Шредер Јожефа Јожеф, Величковић Сто јад ина 
Владо, Вукашиновић Саве Милош; 

поручник на боен брод Софраџија Ахмеда Му-
хамед; 

капетани: Анчић Анте Бранко, Арсенић Обрада 
Ђуро, Цолић Стојана Зоран, Цветковић Живо!ина 
Радомир, Ђурковић Славка Драгослав, Хасанбего-
вић Омера Тунџај, Кножевић Вошка Љубинко, 
Кнежевик Станојка Петар, Марковић Миљурка 
Љубо, Миленковић Момчила Цветко, Милојевић 
Миодрага Драгомир, Ненадови^ Бранка Драгић, 
Најамцуловић Симе Раде, Павлица Драгана Душан, 
Пејановић Ђорђа Мирољуб, Петровиќ Вука Вучић, 
Попев Ми лоша Пера, Радин Ми пана Петар, Шће-
кпћ Војина Милић, Веселиновиќ Марка Владан, 
Жугић Радомира Миливоје; 

поручник "на фрегата Переги Ја н о т а Геза; 
поручници: Чолић Стеве Душан, Ђорђевић 

Преднага Мирко, Голић Голуба Јово, Груичић Саве 
Груица, Игњатовић Петка Слободан, Јовановић 
Добросава Вучина Јовичић Цветка Станко, Кнеже-
в о Миломира Часлав, Котевски Александра Зоран, 
Маринковић Остоје Слободан, Милановиќ Мплу-

тина Зоран, Орељ Младена Бранислав, Пандуров 
Стевана Панта, Павловић Николе Драган, Петоје-
вић Петра Драго, Поповић Тиосава Предраг. Савић 
Момира Милован, Срдановић Душана Драган, Шл-
повац Душана Ненад; 

поручник на корвета Грујић Петра Никола; 
потпоручник Живадиновпћ Исидора Јован; 
заставмици I класа: Ћосић Мила Урош, Дулка-

новић Стевана Исаило, Кочет Драгутина Драгутин, 
Милић Драгана Божо, Милошевић Ми лоша Михај-
ло, Николић Николе Живојин, Спасић Труј е Дра-
гољуб, Станишић Кристивоја Младомир, Шоос 
Фрање Иван, Вучић Страхиње Десимир; 

заставници: Антић Радована Борислав, Арсић 
Александра Милован, Атанацковић Ђорђа Свето-
мир, Бранковић Владислава Живота, Брусин Сте-
вана Милован, Цветковић Стојадина Миливоје, 
Ћурчин Миладина Милен, Ћушић Николе Стево, 
Дуганић Иштвана Иштван, Филимоновић Јеврема 
Живорад, Гајин Јоце Бранислав, Итн-,атовић Бого-
мир а Никола, Илибашић Митра Гојко, Илић Бран-
ка Божидар, Јанић Живка Милорад, Јелић Радо-
мира Властимир, Јерковић Милоша Рајко, Јокси-
мовић Радивој а Раде. Каназир Ћире Ћиро, Кнеже-
вић Милана ЈБубо, Којић Луке Спасо, Костадинов 
Славе Георги, Крањчец Јакоба Драгутин, Крстинић 
Јосипа Никола, Максимовић Неђе Јово, Марјановиќ 
Алексе Светозар, Милић Стеве Бранислав, Минов 
Трајан Спиридон, Митић Светозара Јован, Митро-
вић Милана Радован, Митровић Нике Живан, Мла-
деновић Добривоја Љубинко, Нићифоровић При-
вислава Косан, Никачевић Пере Јосип, Новаковић 
Чедомира Милорад, Обрадович Милоша Драгиша, 
Органџијев Благоја Ристо, Пајић Лазара Милуин, 
Пауновиќ Милутина Драгољуб, Петровић Чедо\ш-
ра Десимир, Петровић Ранка Душан, Петровиќ Бо-
рислава Живота, Пидић Мехе Абаз, Племић Мија-
та Дане, Поповић Милића Божо, Поповић Драга 
Максим, Протић Ђуре Петар, Радосављевић Ивана 
Драган, Ристић Јордана Звонимир, Спасић Хранис-
лава Борисав, ,Станчул Мише Светислав, Стефлно-
вић Ђорђа Милан, Стојановик Милана Драгиша, 
Стожинић Братимира Милија, Шаљић Милутина 
Милован, Шћекић Душана Ђорђе, Тасић Трајка 
Стојадин, Тодоровиќ Ста нише Мирослав, Тописи-
ровић Мила Милосав, Трајковић Душана С,аво, 
Варга Андреје Илија, Васовић Ми лоша Андрија, 
Видић Мартина Перо, Вујасин Ђуре Рајко, Здрав-
ковић Д рагу тина Миливоје, Зувић 'ђорђа Обрад, 
Жижић Милуна Чедомир; 

постари водници I класа: Алексић Пантелије 
Видан, Блажев Стипана Стилан, Будимчић Бдими-
ра Жика, Бундало Душана Ратко, Цимбаљевић 
Јефте Милош, Ћурчић Ђоке Милорад, Дејановиќ! 
Драгоја Недељко, Димовски Диме Ристо, Добросав-
љевић Живадина Јован, Гачановић Влаидслава 
Добросав, Голуб Алојза Слободан, Грозић Борисла-
ва Зоран, Христов Трајча Ристо. Илић Драгољ\'ба 
Слободан, Ивошевић Грује Саво, Јемелка Славко 
Владислав, Јеремић Луке ЗариЈа, Јовановић Радо-
сава Јовица, Калинић Дми,тра Бошко, Кершић 
Алојза Виктор, Козић Радомира Ђорђе. Крајновиќ 
Петра Радован, Лаурић Филипа Иван, Лазић Сте-
вана Бошко, Лозанов Милорада Саво, Мадоонић 
Мирка Здравко, Маравић Марка Петар, Марчетић 
Бранка Милан, Милић Тихомира Милан, Миљко-
вић Драгољуба Божидар, Мирић Ђуре Дане, Нико-
лић Милка Жарко, Ољача Јована Мићо, Половина 
Мане Драган, Пуђа Алојза Алојз, Слепчевић Слав-
ка Слободан, Смиљковци Донета Киро, Станисав-
љев-ић Бој ина Вељко, Станковиќ Божидара Душан, 
Стефановић Момчила Милан, Стефановиќ Радоми-
ра Миодраг, Стевановић Драгутина Радиша, Шен-
дековић Радојка Миливоје, Танкосиќ Саве Груица, 
Тасић Станка Д\чп?н. Тасић Душана Мирко. Витас 
Јована Слободан, Витез Фрање Звонко, Удовичѕѕћ 
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Душана Рафаило, Здравковић Светислава Видосав, 
Зр-илић Јуре Ратко; 

постари водници: Анић Панте Бранко, Армако-
вић Душана Слободан, Баришин Здравка Бошко, 
Башић Стојана Витомир, Блажев Анте Миленко, 
Боснаи Јаноша Јанош, Боснић Николе Чедомир, 
Дамњановић Тихомира Драгољуб, Дејановић Слав-
ка Никола, Декет Васила Влада, Дурановић Агана 
Ислам, Ђукановић Здравка Милорад, Херцеглија 
Есада Хазим, Јовановић Милана Милинко, Јовано-
вић Томе Озрен, Јурлека Паје Виктор, Кецман 
Гојка Драго, Кецојевић Ивана Раде,. Ковачевић 
Миодрага Саво, Лузар Метода Душан, Маливук 
Душана Милан, Миладиновић Симе Петар, Мило-
ев вљевић Душана Живко, Милошевић Момира Ми-
ладин, Миочиновић Ђуре Јанко, Мркобрада Милој-
ка Бранко, Мусић Божидара Немања, Познан Боже 
Раде. Пунош Боже Здравко. Ратковић Ђорђа Сте-
вица, Реџовмћ Реџе Авдулах, Стефановић Радивој а 
Здравко, Стјепановић Лазе Никола, Стојковић Цве-
вана Новица, Стоцшћ Драгутина Живојин, Шарић 
Косе Јован, Вуличевић Слободана Зоран, Вулић 
Милана Милан, Жикић Владимира Добривоје, 
Живко в ић Драгољуба" Милан, 

водник I класа Шепа Димитрија Чедомир; 
воен службеник III класа Марковић Флоријана 

Аделхаида 
воен службеник IV класа Шарић Александра 

Љубица 
воени службеници V класа: Благојевић Владе 

Богољуб, Илић Новака Милун; 
воени службеници VI класа: Голубовић Илије 

Љубиша, Стефановска Сретена Гордана, Шљука 
Богдана Славка; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Илић Вош-
ка Миодраг, Липовшек Максимилијана Милан, 
Пантић Цветка Павле, Урошевић Рајка Милован, 
Жугић Данила Ратко, 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Миљуш Милана Миодраг 
потполковник: Андрић Саве Радој ица, Гргић 

Марка Јуре, Јовановиќ Пере Гавро, Вучетић Радо-
сава Никола; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајори: Јакичић Фрање Томислав, Катић Ми-
лована Петар; 

капетани I класа: Пуношевац Хранислава Иван, 
Рончевић Стевана Јован, Зорић Боже Богдан: 

заставници I класа: Дотлнћ Богдана Никола, 
Саратлић Ђорђа Ненад; 

воен службеник II класа Бечановић Светомира 
Радмила; 

— 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 СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Драганић Гојка Бранко, Костић 
Петра Бранислав, Половина Максима Љубинко; 

потполковник1 Брадарић Косте Коста, Ћ,орић 
Бранислава Миленко. Кмезић Миће Никола, Мар-

ков лћ Добросава Витомир, Ратковић Данил а Тихо-
мир, Стојаноѕић Милије Сава, 

мајор Зумберовић Салије Беџет; 
заставници I класа: Белић Васе Драгутин, Ми-

ла дин о в ић Радомира Мирослав, Патић Јевте Ратко; 
— за особени заслуги во изградбата и јакнење-

то 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 и независност на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Андрић Јована Бранко, Берић Се-
то ј е Миле, Братић Ђорђа Младен, Ђорђевић Пан-
дора Љубиша, Ђошић Лазара Борислав, Ђурић Са-
ве Милан, Јововић Лазара Светислав, Лежајић 
Станка Милош, Мајкић Лазе Миле, Милошевић 
Лазе Богдан, Николиќ Ђорђаа Милован, Рајић Дра-
гоља'ба Радослав, Шолаја Драге Милан, Забрег 
А лојза Цирил; 

потполковник: Анић Јосипа Томислав, Ба јра -
мовић Ризе Садик, Церовина Лазе Љубо, Дивац 
Вошка Милојко, Ђукић Стевана Ђорђе, Илић Сто-
јана Недељко, Јеличић Цветка Божидар, Качар 
Јове Душан, Кнежевић Мане Милан, Коларовић 
Славка Никола, Кузмић Ивана Мијо, Маринковић 
Драгутина Живорад, Марковић Миладина Милан, 
Матић Марка Мићо, Милановић Душана Живорад, 
Милан Бранка Михајло, Милошевић Влајка ТОДОЈУ, 
Миловановић Љубисава Живорад, Мирјанић Дра-
гољуба Драгомир, Николић Богољуба Вукашин, 
Новаковиќ Душана Божо, Новаковић Милоица Сте-
ван, Обренчевић Живорада Светислав, Омладић 
Ивана Милан, Орловић Јована Дане, Пејић Недељ-
ка Мирољуб, Пишћути Винка Иво, Ранчић Чедо-
мира Хранимир, Симић Милутина Душан, Стојко-
виќ Ми лора да Владимир, Томић Радована Добри-
воје, Вујовић Драгомира Војислав, Вуковић Вла-
дана Томислав, Здравковић Уроша Душан'; 

мајори: Лаличић Николе Велимир, Ружић Јо-
вана Томо, Жунић Светозара Радомир; 

капетани I класа: Савовић Чедомира Милан, 
Шега Фрање Бојан; 

заставници I класа: Гајић Васкрсија Новак, 
Лазаревић Драгомира Бранко, Мијатовић Кристи-
воја Момчило, Родић Станка Гојко, Живковић Јо-
вана Новак; 

воен службеник II класа Ђурђевић Светислава 
Михаило; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

потполковници: Ћирић Чедомира Милисав, 
Француски Пере Алекса, Јакшић Љубисава Мило-
рад, Кљајић Милана Никола, Мишковић Светоли-
ка Драгољуб, Радић Љубомира Милун; 

мајори: Антић Светозаоа Милић, Беденик Мир-
ка Мијо, Борић Бранка Лука. Ћорђевић Честава 
Драголуб, Ђорђевић Сретена Видослав, Џунић Ни-
коле Славољуб, Габре Петра Роко. Гардашезпћ 
Митра Светозар. Гавриловић Радосава Б^ри роје, 
Ј-ањић Остоје Јован, Јеремић Драгослава Боривоје, 
Јоодановић Драгољуба Светомир, Лончар Лазара 
Радој ица, Лукин ,Душана Слободан, Ма летић Душа-
на Бранко, Марковић Велимира Александар. Мар-
к о в а Борислава Слободан, Матејин Вучка Славо-
љуб, Миладиновци Живојина др Милош, Милоше-
в о Благоја Богољуб, Митровиќ Петра Ђг)ође Ста-
м е н к о в ^ Велимира Раде, Стлтловмћ Ђорђч Рато-
мир, Томашевић Ми немира Миленко, Тричковмћ 
Милорада Миодраг, Угреновић Вука Вучић, У3е-
лац Марка Милан. Велевски Илије Иван, Жин-ко-
ви ћ Тихомира Ранђел; 
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канета ни Т класа: Алексиќ Раде Мирољуб, Ар-
сић By кој а Вукослав, Бибић Живка ЈБЗ'б исав, Б а -
ришиќ Букана ,Маринко, Божовић Влајка Милко, 
Габадај Јозе Антун, Цветковик Бранка Богољуб, 
Витић Милуна Видоје, Поровиќ Александра Вуко-
јица, НоссвиК Михајила Момир Дам јановиќ Ђорђа 
Милорад, Делпћ Јоле Миломир, Дошеновић Ранка 
Миле, Дубљанин Видоја Благоје; Наковиќ Раде 
Слободан, Ђокић Ми лоша Српко, НурђевиК Вито-
мира Милорад, Галипец Аугуста Фрањо, Грујић 
Драгол,уба Живко, Хрибљан Антена Антон, И пра-
гов ић Душана Живорад, ИлиК Илије Мирољуб, 
И^броане Тодора Јова, Јанковиќ Јанка Миливоје, 
ЈелиК Одрала Марко, Јоксић Мирка Гојко, Јовано-
вић Драгомира Добривоје, Јовановиќ Селимира 
Драгослав, К а р а н о в а Стеве Раде, Кевић Драгоми-
ра Душан, Којић Јована Миладин, Конопек Ан-
дрије Ненад, Ќостић Милутина Љубиша, Коваче-
виќ Ђурђа Слободан, Крстин Чедомира Предраг, 
Крстин Душана Раде. Крумов Бориса Стевчо, Кру-
шић Норђа Никола, Летић Нике Станко, Маглешев 
Кире Војко, Маравић Душана Дмитар, Маричић 
Миле Дујо. Марковић Ненада Марко, Марковић 
Радо вана Милан, Милеуснић Петра Никола, Младе-
новиќ Стевана Синиша, Мрђа Јована Сметко, Нел-
ко,вски Сандре Владимир, Николић Славка Ратко, 
Николик Светислзва Слободан, ПапиК Драгослава 
Слободан, Павловић Срећка Милан, Павловић Дра-
гољуба Миленко/ ПедишиК Славка Вице, Пенић 
Тихомира Милорад, Поповиќ Раде Драгомир, По-
повић Средоја Норђе, Поповић Рада Каменко, Ран-
ковиќ Ранка Милош, Радуловић Новица Јован, Са-
молов Раде Тихомир, Словаковић Глише Радован, 
Станић Животе Драгослав, Станисављевић Алек-
сандра Петар, Степановић Пауна Илија, Стевано-
вић Вуколе Јагош. Стојановик Радисава Алексан-
дар, Сеит л ица Јефте Душан, Шишовић Милана 
Слободан, Шпица Стевана Драгослав, Томић Доб-
рина Момчило, Тошић By ќашин а ^ Миодраг, Трип-
ков ић Слободан, Вукићевић Мирослава Милован, 
Вукосављевић Мирка Слободан, Живковски Мило-
рада Живко; 

' поручник на боен брод Божић Николе Милан; 
капетани: Алексић Драгомира Предраг, Бабић 

Петра Милош, Бул ат Љуба на Живко, НосиК Ви-
досава Ратко, Делић Милоша Слободан, Лукић4 

Станка Миленко, Мартинић Луке Спасо, Медвед 
Ј о ж е ф а Емил, Петелиншек С т а н и ц а в а Вилибалд, 
Радомир Благоја Иван, Совиљ Николе Петар, Вој-
нов Живе Предраг; 

поручник Михајловић Софронија Радислав; 
заставници I класа: Банић Димитрија Лазар, 

Берчег Цена Светислав, Благојевиќ Боже Новак, 
Деспотовић Љубомира Владимир, Димитријевић 
Тодора Димитров, Димитријевић Спасоја Живота, 
Драгаш Саве Бранко, Драмлић Миломира Радован, 
НокиК Томе Цветко. НокиК Михајла Душан, Н у -
ричин Петра Василије, Гломазић- Милана Марко, 
ЈакуповиК Муслије Назим, Јочовић Чедомира Бо-
ривоје, Јовановић Станојка Чедомир, Јоѕановић 
Милов а на Никола, Јовићевић Миленка Драган, К а -
сумовиК Мехмеда Иљаз, Кокотовић Мрдакд Влаго-
је, Корица Петра Бранко, Малићевић Хамида Н е -
мал, МанојловиК Марка Миле, Марић Но вице То-
мислав. Марковић Најдена Драгомир, Милановић 
Ра јка Драган, Милић Новице Јован, Милићевић 
Са вати ја Божидар, Миљевић Спасе Јово, 'Митровиќ 
Вито мира Милош, О б р а д о в ^ Обрада Бранислав, 
Пантелић Славка Драган, Пекић Илије Новица, 
Петковић Милисава Петар, Петровић Аксентија 
Мирослав, Поповић Стеве Томо, Прашчевић Ми лу-
тина Момчило, Предраг Стеве Милан, Рацић Мила 
Божо, Радојевић Добривоја Аранђел, Ра јх Луд ви-
ка Едвард, Ракић Радована Славољуб, Ресник Ан-
тун а Антон, Станковиќ By кати ина Петар, Стојади-
новић Тихом-ира Светомир, Шапић Александра Р а -

дослав, Шујица Остоје Петар, Шукунда Јован,а Ми-
лан, Шуша Марка Стево, Тошовић Гроздена Ради-
во је, Туркаљ Стипе Миле, Угарак Душана Јован, 
Вујић Станоја Милан, Вукосављевић В л адамира 
Живадин, Вуксаноѕић Јова Светозар; 

заставници: Ајдар Нура Марко, Алексов Ста-
ну л а Ангел, Бајровиќ Адема Реџо, Балозић Јере 
Милисав, Бањани^ Немање Никола, Беоковић Ми-
ла Нуро, Богдановић Јовише Мирослав, Бокан Ни-
коле Ратомир, БожиК Ивана Иван, Бубало Гојка 
Петар, Чадовски Ивана Владо, Чолић Богдана Ж и -
војин, Дашић Апостола Мирко, Делић Радоја Ла-
зар, Димитријевић Љубомора Слободан, Драгуче-. 
вић Милана Станоје, НорђевиК Божидара Љубин-
ко, Ђорђевић Живадина Милован, Ненопољац Б р а -
нка Бранислав, Гајић Љубомора Златомир, Ранче-
виќ. Саве Шпиро, ХамзиК Осмава Бахрија , Хорват 
Марка Мијо. Ибрахимовиђ Алије Фахрудин. Иван-
ковић Живка Милован, Јазић Светозара Алексан-
дар, Јевремовић Живорада Милутин, Јеремовић 
Милава Томислав, Јоваковић Николе Драгомир, 
Карабаш Паје Миливој, Карагаћа Мила Мирко, 
Кицошевић Нуре Влајко, Квежевић Данила Милу-
тин, Косановић Милоша Стојан, Куртов Марја с-та 
Винко, Кузмановски Ивана Милорад, Лазић Једи-
це Златомир, Лукић Милана Драган, Лукић Душана 
Радован, Малић Уроша Михајло, Марковик Добри-
воја Живорад; Мицковић Норђа Бошко, Мијатовић 
Николе Радојко, Милутиновић Марка Благомир, 
Митић Стоиљка Андрија, Митић Вукоја Станко, 
Митровиќ Милије Ратомир, Мишић Саве Милун, 
Несторовић Радомира Љубомир, Новак "Антова Ан-
тон, Писарић Мирка Нуро, Поповиќ Ми лут и на Р а -
дивоје, РадојевкК Вида Миленко, Ринц Ивана Иван, 
Ристић Јакше Милан,' Ромчевић Миљкана Јово, 
Сајко Андрије ,Иван, Сенковић Бранка Милан, Са-
рагиновски Димка Тодор, СариК Стевана Шпиро, 
Савановић Димитрија Млађен, Словић Ра јка Бо-
гомир, Солунац Борислава Милосав, Сретеновић 
Видоја Душан, Станишић Саве Будимир, Стојано-
вик Божидара Петар, Стојановик Живадина Ви-' 
доје, Стојиљковић Бо ј целава Томислав, Стопик 
Милисава Милојко, Штрбац Косте Симо, Теофано-
виК Гавре Богдан, ТеофиловиК Милоша Наја, To-
rn ић Велисава Велибор, Трајковски Анте' Борис, 
Травица Михајла Илија, Тубин Ж и в к а Раде, Ва-
сиќ Илије Милан, Василов Павела Томислав, Ва-
сиљевиК Војислава Добривоје, ВескоѕиК Милана 

Миливоје, ВикентијевиК Милорада Радивоје, Видић 
Видоја Живорад, Вујисић Радоша Радоје, Зорбас 
Павла Стјепан, Зубац Јове Драган, Жегарагд Ни-
коле Небојша, Живановиќ Житана Миленко; 

постари водници I класа: Дедовиќ Милава Ми-
шо, Иванов Стојана Богдан, Копања Боже Данило, 
Мартиновиќ Божидара Драгољуб, Мартиновиќ Пет-
ра Урош, МесиК Милана Никола, МилошевиК Ј а -
ћим'а Бошко, Отовиќ Норђа Милутин, Павкое::ћ 
Гаје Рајко, Симић Војислава Драган, Спасојевић 
Ранка Мирчета, Средојевић Миладина Милета, 
СтјепановиК Саве Јово, Стојковиќ Стојана Петар, 
ВишиК Јована Рајко, Ж а ј а Анте Маринко, Ж и ж и ћ 
Илије Миодраг; 

постар-водник Стоимановски Спире Миле; 
воен службеник II класа Николац Ивана Не-

д е л к о ; 
воени службеници ITI класа: БајиК Живана 

Анђелка, Хазлик Ј о ж е ф а Марија, ЛакиК Еркеста 
Данијела, МилиКевиК Ивана Мирјана; 

воени службеници IV класа: Благојевиќ Р а ј к а 
Владислав, Дреновац Владимира Цветко, Гашпаро-
вић Јура ја Јосип, Поровиќ Љубомира Драгана, 
Марковик Владимира Милутин, Милик. Милосава' 
Љубомир, Помпер Цирил а Стјепан, СтевановиК Ни-
коле Јелка, ЗрниК Панте Цветанка; 

воен службеник V класа Шпес Франца Вили-
балд-Драго; 
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воен службеник VI класа Димитрић Радисава^ 
Бранко; . ч 

воен службеник VII клса Лајзер Владимира 
- Загорка; 

— за заслуги стекнати во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата ' земја, како 

. и на изградбата и развојот на самоуправниот со-
цијалистички развој 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

граѓанско лице на служба во ЈНА Ђурић Вла-
стимира Милан 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

постар водн-ик Самаиловић Константина Сла-
вољуб: 

граѓански лица на служба во ЈНА: Адамовић 
Илије Олга, Аћимац Светозара Миладин, Ађи Де-
тала Антал, Бачевић Младена Радиоје. Босић Јо-
вана Никола, Цикотић Милана Деса, Дивљакиња 
Марка Велимир, Гојић Крсте Милан, Хрустић Мује 
Фахрија, Јањиќ Спире Стојадин, Јевтић Душана 
Момчило, Joumtv Данијела Зора, Јовановиќ Гојка 
Југослава. Јовановић Стаменка ЈБубомир, Јованов-
ски Вукадинга Загорка, Кнежевић Милана Мило-
рад, Којадиновић Мила Драгица, Колаковић Дра-
гомира Стеван, Ковач Франца Иван, Маринковић 
Јоце Даница, Маринковић Митра Мирослав, Ма-
рин ковић Митра Раденко, Марковић Милуна Петар, 
Марјановић Видоја Жарко, Мартић Радована Ро^-
са, Миош Јосипа Душан, Мирковић Јосипе Вера, 
Николић Милана Бранко, Николин Васе Васа, Нин-
ков Славка Живко, Новаковић Новака Раденко, 
Обрадовић Раденка Гроздана, Раденковић Милути-
на Петар, Радојевић Властимира Милан, Ракоњац 
Гој:ка Милић, Папић Стевана Бранислав, Петрески 
Антонија Злате, Петровић Војислава Драгољуб, 
Петровић Симона Мирослава, Петровић Јована Сне-
жана, Познановић Драгише Данило, Пузовић Мил-
ка Негован, Соломун Мице Благородна, Средојевић 

' Радинка Бранко, Станков Јожефа Мари јета, Сте-
па новић Драгића Слободан, Теодосијевић Богомира 
Тања, Томић Петра Љубица, Вигњевић Рада Миле, 
Витић Илије Нада, Вујадиновић Радисава Милан; 

"— за примерна работа на развивањето полет 
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: Борозан Јована Слободан, Коваче-
в а Радоја Зоран, Радоичић Душана Милан, Ша-
ни ћ Ђорђа Миодраг, Томаш Јана Павел; 

поручници: Чоловић Крсте Радивоје, Глигори-
јевић Славка Дракче, Јовановић Јована Вукоман, 
Крстић Стојадина Божидар, Мустаф Рамиза Мус-
тафа, Николић Раде Саво, Петковић Стојадина 
Станимир, Шимшић Милоша Василије, Видоња Ан-
тена Франц; 

потпоручник Јовановић Божидара Драган; .. 
заставнипи Малбашић Стевана Радован, Стар-

- чевић Славка Саво; 
постари БОЛНИЦИ I класа: Братић Цветна Сло-

бодан, Бубало Ђуре Миленко, Цупаћ Ђуре Стеван, 
Голић Остоје Ратчо. Костиќ Младена Светислав, 
Миља нов ић Јована Станко, Мпапеновић Чедомира 
Душан, 'Павић Иве Анте, Савић Петра Душан; 

постари водници: Босиљчић Бранислава Дра-
гић, Бундало Уроша Илија, Буреш Драгутина Ми-
лан, Цветкозић Добривоја Воја, Читаковић Мило-
рада ''Мирослав, Гвојић Вује Милан, Јоцић Ристе 
Владимир, Кадрагић Хамида Суад, Кнежевић Га-
лопира Момчило, Кногл Ивана Фрањо, Крндија 
Марка Славко, Маринковић Живомира Миодраг, 
Марјановић Животе Верољуб, Миланков Јована 
Милета, Огњановић Светол ика Огњен, Ристић Ра-
дова на Душан, Савић Миодрага Зоран, Шарац 
Рада Миле, Вранешевић Бранка Јоца, Вучен Рада 
Драгоје, Вучетић Мирка Петар, Вујасин " О стоје 
Ђуро, Жижић Добривоја Миодраг; 

водници I "класа: Блажић Спасоја Иван, Божо-
вић Миладина Славиша, Дамљановић Тиосава Ра -
дојица, - Дашковић Николе Милан, Копривица Је -
ремије Томислав, Лисичић Ибрахима Незир, Марић 
Јове Цвико, Санковић^ Светозара Златко" Велески 
Благоја Славче, Здравковић Радисава Душан, Ж и -
вановиќ Чеде Драган, Живков,ih Радомира Жарко, 
Живко в ић Предрага Живослав; 

воен службеник VII класа Перић Ђорђа Сло-
бодан; ' 

граѓански лица на служба во ЈНА: Баланац 
Илије -Иван, Блажевић Мила Даница. Бојовић Сте-
вана Радослав, Цимеша Василија Стеван, Ђокић 
Живојина Слободан, Ђурђевић Боривоја Миросла-
ва, Рацин Николе Милица, Грујић Мила Десанка, 
Игњатов ' Петра Васо, Јанковиќ Јована Милојко, 
Каран Рада Даница. К н е ж е в и к Рајка Мара, Мале-
шевић Ђорђа Живка, Марковић Петра Ђорђе, Ми-
ха ј и ловић Љубише Тихомир, Милићевић Благоја 
Драгољуб, Милићевић Дамјана Слободанка, Мило-
сављевић Светнелава Томислав, Николић Драгољу-
ба Зага, Павловић Богомира Слободанка, Петровиќ 
Данила Анђа, Петровић Миленка Владимир, Попо-
вмћ Божидара Бисерка, Радосављевић Крстивоја 
Каменче, Сатарић Радула Бранисла, Стефановић 
Живка Милорад, Стбјковић Ми лоша Станка, Тео-
доровић Јанка Добрила, Вила Бранка Мирко, Ву-
ченовић Томе Војин, Видојевић Александра Олга; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник I класа Куланић Салиха Џемал; 

- 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 Југос-
лавија во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

,СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Гашић Спасоја Стеван, Плеглтина 
Ивана ' Миливој, Вуловић Василија Стев.ан; 

капетани на боен брод: Хорват Јакова Антун, 
Јокић Милоша Миодраг, Погачар Јакоба ,Тоне, То-
па ловић Радована Витомир; 

-потполковник: Царан Душана Божидар, Пет-
ровић Петра Витомир, Смиљанић Ђуре. Светозар; 

капетани на фрегата: Исаковић Јакова Дојчило, 
Маркуљ Мије Петар, Одаловић Вељка Драгомир; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА. 

потполковник: Кадијевић Луке Радојица, Ни-
кол ић Живана Славомир, Поповић Душана Милан, 
Вуловић Милоша Велислав; ' 
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мајори: Чучуковић Вујице Алексан,дар, Дим-
зовски Ш у м а Дејан, Лауш Ивана Иван, Синдик 
Иве А итав, Тодоровић Милије Боривоје, Влачић ' 
Антон а Иван; 

капетани на корвета: Фрањковић Павла Зво-
нимир, Идић Емила Стеван; 

к а п л а н и I класа: Билић Теодора Маринко, 
Короман-Ивана Владимир;, 

поручник на боен брод Бернардић Мате Стјепан; 
^поручник Миленковиќ Драгомир^ Слободан; 

застапници Т класа: Багат Анте Мартин-Срећ-
жо, Бан Стјепана Јосип,' Церјак Адолфа Адолф, 
Вулас Анте Јосип; 

застапници: Годиновић Мирка Младен, Игић 
Сретена Драгољуб, Панић Сергија Љубодраг, Раки-
чевић Десанке Томислав, Слијепчевић Самојла 
'Адам, Звоцак Николе Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ, 

полкодници: Рацетин Ивана Филип, Заниновић 
Зурија Јура ј ; 

потполковник Живановиќ Ивана Миленко; 
капетани на фрегата: Арнаутовић Милоја Дра-

гољуб,' Подобник Конрада Раде, Трпеновски Ристе 
Божидар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН В^НЕЦ 

потполковник Грбић Тривуна Никола; 
мајор Милојковић Радомира Љубиша; 
капетан на корвета К л а р и ќ Мијата- Динко;, 
ќапетани I класа: Фабијавш-ћ Мије Мирослав, 

Мандић Николе Душан; 
поручници на боен брод: Брозинчевић Фрање 

Крешимир, Ференчак Мартина Маријан/ Макаро-
вић Владимира Само; 

заставници I класа: Бабиќ Милуна Милоје, 
Конта Ивана Јосип, Милојевић Стакисава Андрија, 
Соломун Душана Милан, Шкарпа Павла Бартул; 

заставници: Брљевић Шимуна Јозо, Делић Ђу-
ре Александар, Врхњак Јосипа Јанко; 

воен службеник V класа Милекић Јанка Не-
венка; 

граѓанска лица на служба во ЈНА: Арас Анте 
Здравко Батинић Ристе Здравко, ЧоБрила Ивана 
Ружа, Делаћ Андрије Божо, Ферега Влади мир а Ма-
ријан, Гајић Косте Анђа,, Гргић Срећка Анте, Гру-
бишић Вице Иво, Кашћелан Митра Мирко, Комеш-
тик, Карла Владислав,, Крстовић Мате Драгица, 
Крунић Крсте' Томе, Ландау, Истлдора Ернестива, 
Мариновић Нике Јосип, Маровић Луке Нико, Мар-
кови^ Јуре Иван, Мрнђе Јосе Даве, Мудрић. Боже 
Жељко, Мусић Анте Стипе, Павловић Марка Вла-
димир, Пуовић Вицка Анте, Растиќ Линарда. Дивна, 
Шуљ,ић Младена Младен,, Тргжовић Игњата Мир-
јана, Вучиновић Анте Адолф, Жеравица Ивана ' 
Фрањо, Жмукић Крсте Јово; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивање на постојан полет заради оствару-
вање 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 ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Мрковић Данила Анђелко; 

П о т п о л к о в и ц и : Аврамовић Шиме Милан, Арам-
башић Стеве Ђуро, Басарић Јанка Јован, Гјерек 

Ивана Жарко, Јовановиќ Јована Бранко, Коваче-
вић Стојадина Милован, Лазаревиќ Животе мр' 
Животије , Павићевић Радивоја Милан, ,Стибиљ 
Леополда Владимир; 

капетани на фрегата: Комненовић Ђорђа Дра-
гослав,, Мартић Тодора Бранислав, Николиќ Радо-
мира Предраг, Псшовић Пеке Вукота, Вујић Боги-
ћа Драгомир, Вукојеви,ћ ' Илије Никола, Ж а б к а р 
Хинка Тоне; 

капетачи на корвета: Франковић Богомила Бо-
жидар, Иванозић Драгослава Томислав; 

^ капетан I класа Си ар д АЛОЈЗЕ Александар 
поручник на боен брод Тот Лајоша Јене; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Косић Ђурађа Ненад, . Сланкаменац 
Александра Стеван; 

1 капетани I класа: Јерман Драге Матјаж, Колар 
Бранка Стојан, Мијатовић Благоја Петар, Симанић 
Станимира Радомир-Раде, Шкорић Милана Ра -
дован; 

поручник на бочен брод Скобе Драгутин^ Иван; 
капетани: Пришлин Маријана Игор, Соларић 

Марије Радован; ^ 
поручник М а р и н о в ^ Лазара Марко; 
заставѓшци: Ивић Уроша Радомир, Крстић 

Славка' Милија, Зетоеић. Јо ситна Божо; 
постари водници I класа: Петковић Драгомира 

Радослав, Шегрц Ивана Младен; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Антић Ли-

нарда „ Силвестар, Вардић Јосипа Јосип, Була ј а 
Петра, Јован, Ботица Анте Анте, Вујенозић Рада 
Мирко, Ерцеговић Петра Војо, Францисковић Ар-
тура Борис, Хреа Алојзија Алојз, Ј а ј а ц Томе Анте, 
Јановић Стјепана Нико, Кривокапић Вука Мирко, 
Мандић Шиме Свето. Миловиќ Марка Филип, Паш-
калин Мате Анте, Перушина Роке Ђуро, Пленћа 
Анте Иван, Презел Милана Владо, Растић Стипе 
Креш имир, Рукавина Марка Јурица, Сцхииделбзел 
Ивана Неда, Шижгорић Стипе Стипе, Шпрљан Иг-
нација борислав, Штагљар Крешимира Мирко, Ву-
четић Божа Љубо, Вукасовић Трипе Шиме, Вукса-
новић Антон а Јосип; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бојковиќ 
Анте Даља, Б о ж а н Грге Станко, Будић Вице Не-
д е л а а , Челановић Дамјана Мирјана, Ерцеговић Јо -
сипа Дуња, Хомановић ЈБудевита Карло, Ивовић 
Грације Чедо, Јурковић Рока Ката, Коломбо Ивана 
Зора, Мунитић Анте Томислав, Мрвица Крсте Крс -
те, Павловић Ђуре Петар, Петровић Мате Лука, 
Радоњић Јавана Спасоје, Рамљак Николе Марија, 
Сламић Николе Јосо, Сламић Пашке Никола, Сло-
венец Фрање Цвета, Смиљавић Слободана Брани-
мир, Вискоѕић Марка Арсен/ Вучковмћ Трине Пау-
,л ина, Вукашнвовић Марка Евица; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постари верници I класа: Кузманић Петра Ма-
те, Супан Ивана Антон; 

постари вод пиди Лабор Миле Марко, Вуловић 
Вучина Славимир; 

питомци — водници I класа: Б р у ш њ а к Јозе Пе-
ро, Ђукић Р а ј к а Весељко, Петрич Маријана Ренат 
то, Радосављевић ,Сретена -Мирослав; ' 
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питомци — БОЛНИЦИ: Ћорковић Душана Гојко, 
Ерцег Ђур^ Радивој, Стипковић Ивана Драган; 

питомци помлади водници: Биро "Буре Стјепан, 
Дујмовнћ Петра Златко; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Алић Анто-
ни Едуард, Бринић Боже Петар. Бурић Фране Ан-
те, Цвитан Драге Динко, Чубрић Миховила Војо, 
Кордић Томе Блажо, Крстовић Крсте Никица, Ла-
лић Марка Саво, Новак Кузме Ивица, Николић 
Грације Роко, Оџић Мате Антон, Вуксановић Јозе 
Вицко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци — водници I класа: Атељ Гојка Зоран, 
Панић Рајка Голуб, Петровић Радоја Миодраг, 
Штрибић Ивана Милан; 

питомци десетари: Гу.жвањ "Буре Гашпар, Мир-
хат Ферда Славко, Мишкић Миле Ново. 

Бр. 101 
22 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството -на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат. 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: Барић Луке Анте, Би лан Ћирмла 
Александар, Бобић Петра Буде, Ћеримагић Омера 
Касим, К ља к о в и ћ - Г а шпић Љубе Иван; • 

капе!ани на боен брод: Хуић Дапице Иван, Бу-
лиќ Васе Вукосав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ* 
МЕЧЕВИ 

• потполковник!: Баван Максима Душан. Ђукмћ 
%оке Миодраг, Филиповић Мподрага Сретен, Мар-
тгшовић Милана Митар, Миљковић Јездимира Ж и -
војин. Модрић Јакова Анте, Николиќ Видана Крста, 
Петров Рангела Симеон Пула ван Николе Раде Со-
тиров Асена Ангел, Станимировић Михај па Јован, 
Стевановић Цветна Милан, Стојковић Јована Дра-

гослав, Светић-Антулов Глигора Иванка, СвитлицЅ 
Змијана Станоје Шорак Јована Душан, Трохар Ма-
те Иван, Видошевић Мате Дане, Видулић Марјана 
Иво; 

капетани на фрегата: Ћилимковић Паше Муја, 
Ђуровић Лазара Крсто. Јовановић Светомира Пе-ч 
тар, Карановиќ Бранка Милоје, Нимац Луке Јосип, 
Поповмћ Миле Милан, Шибила Франца Роберт, Та-
сић Чедо мира Богољуб; 

мајори: Антолић Ммховио Владимир, Ба јић Ву-
кашина Бранимир, Баковић Лазара Томаш, Бавић 
Антена Алдо Бјелаиовић Вошка Мирко, Јаковље-. 
вић Животи ја Томислав, Косановић Саве ЂорђС, 
Ковачић Августина Августин-Михаел, Крајачић' 
Марка Јосип, Кравић Јована Бранко, Маидић Симе 
Неделко, Митић Стојана Божидар, Пушић Богосава 
Вука шии, Савић Петра Спасоје, Стаменковић Ђорђа 
Обрад, Шверко Антена Маријан, Вракела Тодора 
Рајко; 

капетани на корвета: Хоџа Адема Бајрам, ИлиВ 
Дамјана Радослав, Кимер Вјекослава Марко, Kpaj£ 
Андриј е Мирко, Огрин Марјана Армандо, Петрино-
вић 'Ивана Бранко. Ракић Милете Душан; 

капетани I класа ' Ба јић Шимуна Јосо, Башча-4 
рсвић Драгоја Ћорђе, Боснић Ћурана Јово, Дервиши 
хадић Ђемала Павле, Јовановић Милоја Младен; 
Малеш Јуре Јозо, Мартинић Јура ј а Петар, Милоје* 
вић Војка Перо. Шарић Мира Анте; 

поручници на боен брод: Баиац Лексе Јован*, 
Палошек Антова Љубомир, Вишковић Антена Пе«* 
тар, Влаисављевић Симе Недељко; 1 ' 

заставник I класа: Букета Ђурђа Мирко; 
воени службеници II класа: Бјеловук Милета. 

Триво, Брцан Ђуре Рајко; » 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

. потполковник Витезица Петра Жарко; 
мајор Ковачевиќ Радомира др Борислав; 
капетан на корвета, Дрљан Михаила Јована ^ 
капетани I класа: Ћопић Ђуре Слободан, Ђор-

ђевић Војислава Слободан, Грубић Војина Јова*?, 
Миловановић Васиљка Станиша, Мрђен МилошЗ 
Вељко, Садиковић Му шана Вејсил, 'Шперњак Ивана 
Маријан, Витас Тодора Милан; 

поручник на боен брод: Станчић Стојана Љубо-^ 
мир; 

капетани: Андреј ић Момчила Славољуб, Берг-
ман Стјепана Дамир Бојић Мате Ловро, Босанац 
Бранка Жељко, Дробњаковић Александра Петар, 
Гајић Бојана Јово, Јаничијевић Ста ни слава Миро-
-љ^б. Јаиковић Драгана Зоран, Каћански Миодраг^ 
Милисав, Ман ни ћ Србислава Раде, Остојић Ра јка 
Миливоје, Радмановић Петра Стеван, Рађен Јове 
Перо, Жугић Светозара Радош: 

поручници: Кукучка Штефпна Штефан, Рожа-
јаи Мехе Хамдија. Зубчхгћ Маска Стојан: 

заставници I класа Петруш Јосгша Светислав, 
Полсзић Миле Душан, Ранђеловић Миодрага Тихо-
мир. ИТуковић Андрије Жарко, Буковиќ Шиме Вла-
димир Зајковски Насила Станко: 

застапници* Ангелов Ограбила Кандо, Божич-
ксвмћ Стеве Ћоко Чумбел»«ћ Петра Ипо Доде р Ми-
лана Илија, Д у р м и ш е в а Мешина Пикова. Ђорђе-
впћ Ратомпра Живодин Фариз Ја чеза Јанез* Јдк-
шић Стеве Милан, Јелпћ Mini ора:: а П ангел и ја. Јо-
ва нов ић Славка Благоје, К лалица Томе Ратко, Ко-
ва чевић Ивана Лука, Л-ппћ Мирослава Ђурђе, Љу-
штпна Бранка Антун, Мзриновић Анте Славко Ми-
јатовић Младена Станоје, Мијушковић М?рка Бош-
ко. Милић Милије Милашин, Митровиќ Јове Сте-
ван Накић Миле Мато, Па лека Карла Миле Петек 
Ангела Рајмунд. Радмановић Александра 'Данило, 
Ритер Владимира Миленко, Самарџић Радована 
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Славомир, Саваиовић Стеве Мићо, НХеремет Стипе 
Љубимир, Штимац Мартина Милан, Томчић Тодора 
Јован, Весовиќ Милана Сретен. Витомпровик Лаза-
ра Стеван, Влајчевић Јосипа Иван, Вучелић Пави-
ћг Михаило, Завиршек Томаша Јоже, Жарковиќ 
Драге Трифун; 

постари БОЛНИЦИ I класа: Антић Станка Слобо-
дан, Антонијевиќ Ранка Томислав, Баиловић Љубе 
Слободан, Бан Антонија Рудолф, Бегоња Јакова 
Шиме-Нико, Бершнак Ивана Антон. Боначић-Сарго 
Луке Зорислав, Братичић Ра ј менда Виктор, Цветко-
вик Ђорђа Живојин, Ћосо Раде Божо, Гагић Андри-
ев Ђуро, Гајић Милована Живадин,4 Галиповик Јер-
ка Никола, Јанковић Драшка Сергије, Јањаиин Пет-
ра Драган, Јазић Драгана Станко. Јокић Мирка Ду-
шан, Јованчић Жарка Миодраг. Јовановиќ Вуко]ице 
Милан, Калањ Вује Обрад. Корица Сане Душан, 
Кованец Петра Перо, Ковачевиќ Душана Ђурађ, 
!КузманиК Анте Анте. Лазић Ста ниса ва Милосав, 
Лопарић Јосипа Јосип, Мариновић Петра Франо, 
ЈМарковмК Недељка Неђо, Медић Лазе Коста, Ми-
ха ј ловић А,лександра Мирослав, Милетић Игнацида 
Зоран, МилеусниК Јове Дане, Милој ица Николе 
^Драган, Мравичић Петра Ивица, Маглић Јожефа 
Мирослав-Јожеф, Оггачмћ Јанка Перо, Палија Ду-
в а н а Милош, Палковић Петра Петар, Пантовић 
Стаменка Станимир, Павловски- Трајана Ђорђе, Пет-
ровиќ Радисава Драган, ПилиповиК Душака Марко, 
Попов Бој нелева Душан, Предој евић Савке Страхи-
ња, Смољан Вице Фране, Србиновски Дорче Димит-
риј е, Стаменић Велимира Божидар, Стаменкоеиђ 
Вуксана Јордан, Станиќ Стипана Иван, Стојановик 
Пејча Слободан, Стрелец Петра Иван, Шуковић Ми-
л о в а н Душан, Тодоровић Љубе Миливоје, Ускоко-
вић Недељка Веселин, Вађина Ивана Фрањо, Вла-
хов Јоакима Славко, Вукшић Милана Марко, Зобе-
ница Душана Стево; 

постари водните: Чуло Мате Винко, Tioco Вош-
ка Гојко, Ћупић Стевана Јован, Ђуковић Здравка 
Маринко, Гајић Душана Здравко, Илић Душана Сла-
вољуб, Јовановиќ Симе Душан, Крклец Штефице 
Владимир, Кукуљ Данице Саво, Максимовиќ Мило-
рад а Иван, Марковски Јована Томислав, Матош Фи-
липа Борис, Миладиновиќ Предрага Миле, Миља-
нић Јосе Марко, Митровић Александра Мирољуб* 
Мухвић Анђелка Антун, Николик Будимпра Сло-
бодан, РадмК Васе Гојко, Рашић Петра Младен, Рис-
тик Радивоја Србољуб, Смиљанић Славка Божо, 
Станисављевић Србислава Милован, Тадић Ма риј е 
Мирко, Врањеш Петра Момчило, Вук Омера Хасан; 

воени службеници IV класа: Толић Фрањо Јо-
сип, Заложник Франца Алојзије; 

воени службеници VI класа: Лебар Саденана Јо-
сип, Лукшић Саве Љубица, Рајић Вјекослава Ма-
ријан; 

воени службеници VII класа: Килбертус Златка 
Ивица, ЗечевиК Марка Петар; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Карѕбатић 
Грге Марин, Касум Васиља Никола, Косановић Ра-
де Немања, Кунчер Јанеза Ивана, Мандаковић Јо-
сипа Орландо, Марјановић Паје Лазо, Милпћевић 
Иве Емилија, Мод рушан Ивана Божо. Паун Ивице 
Милан, ГГетрић Ивана Јелена, Ројмић Пеана Ђино, 
Сокол Николе Јакица, Шпањпћ Боже Маргерита, 
Шумљак Фрањо Фрањо, Витковиќ Антена Мирела, 
Вукшић Луке Ир,ан, 

— за особена заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување па нашата земја 
и за заслуги во органи парањето и зацврстувањето 
на Воору жените енди на Сопиј а листичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Крамар Антуна Качило, Томашић 
Романа Маријан; 

капетан на боен брод: Вујииовић Миј е Љубиша; 
— 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 СРЕБ-' 
РЕИ ВЕНЕЦ 

полковници: Дражевић Драгомира Никола, Ру-
њић Мате Љ^бо; 

капетан на боен брод: Кљајић Петра Стојан; 
капетан на фрегата: Беламарић Анте Казимир, 

Мплошевић Митра Веселин; 
— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 

на Вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на Вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковнпци: Димитровски Ташка Ђорђе; 
капетани на боен брод: БрујиК Андриј е Трифун, 

Морети Александра Фридрих, Трбојевић Ђуре 
Урош; 

потполковници: Беатовић Илије Душан, Божо-
виќ Новака Миладин, Гладовић Николе Милутин, 
Илић Јована Никола, Кадијевић Душана др Стеван, 
Крофлич Здравка Бранко, Малбаша Светозара Ни-
коле, Пеј чић Светозара Ненад, Тошовић Лазара Сре-
тен; 

капетапи на фрегата: Церовина Данила Борис-
лав, Ђурђевић Ђурђа Драгољуб, Шкорјанец Станка 
Станислав, Топлак Хуга Љубоје, Златановиќ Мило-
рада Михајло; 

мајор Масникоса МиКе Душан; 
капетан I класа: Томашић Андриј е Емил; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник!: Боровић Јована Бранко, Бу јаш 
Јакова Младен, Четник Ђуре Стојан, Јовичић Вош-
ка Драгољуб, Максимовиќ Дмитра Бранко, Матић 
Ми лутина Иван, Поповиќ Миладина Томислав; 

мајори: Барада Ивана Блаженко, Чурчић Мате 
Винко, Дубравчић Анте Фране, Јаковљевић Јована 
Драган, Ма тошев нћ Ши?,гуна Миле, Миличевић Ман-
че Цветко. ПГолак Николе Лазар, Вуксанзвић Бого»-
мира Мирослав; 

канета ни на корвета: Милосављевић Милутина 
Славко, Николић Радосава Угљеша; 

капе^ани I класа: БаниК Љубе Дане, Бобанац 
Илије Влацо, Богоѕац Гојка Никола, Ђукић Горића 
Стеван. ЕриК Милана Предислав, Хуђин Антуна 
Нико па, Ивановик Властимира Бранислав, Калича-
нин радоја Љубиша, Колашинац Радомира Мило-
рад, Ковачевиќ Стрелана Иво. Лалић Раде Милан, 
Љубичић Радојка Милун, МеитовиК Моше Менто, 
Милинкопић Гавре Душан, Мило шев иК Радована 
Koi-.a к Панић Димитрија Драгољуб, Подобник А лој-
за Франц Прашчевић Вука Славко, Приморан Кви-
рина Влахо, Сокпћ Саве Дико, Сташшшћ Слободана 
Радиша, ТЈГормаз Вида Петар, ГГГецта Дамјана Ни-
кола. Таталозић И апатија Душан, Утробичић Бран-
ка А т е ; 
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Славомир, Савановић Стеве Мићо, ХХХеремет Стипе 
JEsy6b-MM$>, Штимац Мартина Милан, Томчић Тодора 
Јован, Весовиќ. Милана Сретен. Вптомировић Лаза-
ра Стеван, Влајчевић Јосипа Иван, Вучелић Пави-
ца Михаило, Завиршек Темата Јоже, Жарковиќ* 
Драге Трифун; 

постари водници I класа: Антић Станка Слобо-
дан, Антонијевиќ Ранка Томислав, Бапловић Љубе 
Слободан, Бак Антонија Рудолф, Бегоња Јакова 
Шиме-Нико, Бершнах Ивана Антон. Боначић-Сарго 
Луке Зорислав, Братичић Рај менда Виктор, Цветко-
вић Ђорђа Живојин, Ћосо Раде Божо, Гагић Андри-
ја Ђуро, Гајић Mi-(лозана Живадин,4 Галиновић Јер-
ка Никола, Јанковић Драшка Сергије, Јања нив Пет-
ра Драган, Јазић Драгана Станко. Јокић Мирка Ду-
шан, Јозанчић Жарка Миодраг. Јова по-т? пћ Вуко] ице 
Милан, Калањ Вује Обрад. Корица Cane Душан, 
Кованец Петра Перо, Ковачевиќ! Душана Ђурађ, 
јКузманић Анте Анте. Лазић Станисава Милосав, 
'Лопарић Јосипа Јосип, Мариновић Петра Франо, 
јУлрковмћ Недељка Неђо, Медпћ Лазе Коста, Ми-
ха ј ловић Александра Мирослав, Милетић Игнација 
Зоран, Милеуснић Јове Дане, Милојица Николе 
Драган, Мравичић Петра Ивица, Маглић Јожефа 
Мирослав-Јожеф, Оиачић Јанка Перо, Палија Ду-
в а н а Милош, Палковић Петра Петар, Пантовић 
Стаменка Станимир, Павловски Трајана Ђорђе, Пет-
ров ић Радисава Драган, Пилиповић Душана Марко, 
Попов Бој ќелав а Душан, Предојевић Савке Страхи-
ња, Смољан Вице Фране, Србиновски Дорче Димит-
риј е, Стаменин Велимира Божидар, Стаменковпћ 
Вуксана Јордан, Станић Стипана Изан, Стојановић 
Пејча Слободан, Стрелец Петра Иван, Шуковић Ми-
л о в а н Душан, Тодоровиќ Љубе Миливоје, Ускоко-
вић Недељка Веселин, Вађина Ивана Фрањо, Вла-
хов Јоаки1ма Славко, Вукшић Милана Марко, Зобе-
кица Душана Стево; 

постари воднипм: Чуло Мате Винко, Tioco Вош-
ка Гојко, "Купић Стеварга Јован, Ђуковић Здравка 
Маринко, Гајић Душана Здравко, Илић Душана Сла-
вољуб, Јовановиќ Симе Душан, Крклец ХПтефице 
Владимир, Кукуљ Данице Саво, Максимовић Мило-
рада Иван, Марковски Јована Томислав, Матош Фи-
липа Борис, Миладиновци Предрага Миле, Мпља-
нић Јосе Марко, Митровић Александра Мирољуб', 
Мухвић Анђелка Антун, Николиќ Будимпра Сло-
бодан, Радић Васе Гојко, Рашић Петра Младен, Рис-
тик Радивој а Србољуб, Смиљанић Славка Божо, 
Станисаељевић Србислава Милован, Тадић Ма риј е 
Мирко, Врањеш Петра Момчило, By к Омера Хасан; 

воени службеници IV класа: Толић Фрање Јо-
сип, Заложник Франца Алојзије; 

воени службеници VI класа: Лебар Стјепана Јо-
сип, Лукшић Саве Љубица, Рајић Вјекослава Ма-
ријан; 

воени службеници VII класа: Килбертус Златка 
Ивица, Зечевић Марка Петар; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Карѕбатић 
Грге Марин, Касум Васиља Никола, Косановић Ра-
де Немања, Кунчер Јанеза Ивана, Мандаковић Јо-
сипа Ор л а идо, Марјановић Паје Лазо, Ммлпћевић 
Иве Емилија, Модрушан Ивана Божо. Паун Ивице 
Милан, Петрић Ивана Јелена, Ројмић И сана Ђиио, 
Сокол Николе Јакица, Шпањпћ Боже Маргарита, 
Шумљак Фрање Фрањо, Вишковић Антена Мирела, 
Вукшић Луке Иван, 

— за особена заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободувана па нашата земја 
и за заслуга во организирањето и зацврстувањето 
на В,ооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Крамар Антуна Казнило, Томапшћ 
Романа Маријан; 

капетан на боен брод: Вујииовић Миј е Љубиша; 
— за особени заслуги на делото ширење на 

братството меѓу нашите народи и народности в® 
создавањето и развивањето- на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Дражевић Драгомира Никола, Ру-
њић Мате Љ^бо; 

капетан на боен брод: Кљајић Петра Стојан; 
капетан на фрегата: Беламарић Анте Казимир, 

Мплошевић Митра Веселин; 
— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 

на Вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на Вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Димитровски Ташка Ђорђе; 
ка пета ни на боен брод: Брујић Андрије Трифун, 

Морети Александра Фридрих, Трбојевић Ђуре 
Урош; 

потполковници: Веатовић Илије Душан, Божо-
виќ Новака Миладин, Гладовић Николе Милутин, 
Илић Јована Никола, Кадијевић Душана др Стеван, 
Крофлич Здравка Бранко, Малбаша Светозара Ни-
коле, Пејчић Светозара Ненад, Тошовић Лазара Сре-
тен; 

капетапи на фрегата: Церовина Данила Борис-
лав, ЂурНеѕић Ђурђа Драгољуб, ЗПкорјанец Станка 
Станислав, Топла к Хуга Љубој е, Златановиќ Мило-
рада Михајло; 

мајор Масникоса Миће Душан; 
капетан I класа: Томашић Андриј е Емил; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник!: Боровиќ Јована Бранко, Бу јаш 
Јакова Младен, Четник Ђуре Стојан, Јовичић Вош-
ка Драгољуб, М а к с и м о в а Дмитра Бранко, Матић 
Милутина Иван, Поповпћ Миладина Томислав; 

мајори* Барада Ивана Блаженко, Чурчић Мате 
Винко, Дубравчић Анте Фране, Јаковљевић Јована 
Драган, Ма тошев ић Шимуна Миле, Миличевић Ман-
че Цветко. ПГо лак Николе Лазар, Вуксаноѕић Бог са-
мира Мирослав; 

канета ни на корвета: Ми л о са в л̂  е в и ћ Милутина 
Славко, Николик Радосава Угљеша; 

капе^ани I класа: Бапић Љубе Дане, Бооанац 
Илије Владо, Боговац Гојка Никола, Ђукић Горића 
Стеван, Ерић Милана Предислав, Хуђин Антуна 
Никола, Ивановић Властимира Бранислав, Калича-
нив радоја Љл^биша, Колашпнац Радомира Мило-
рад, Ковачевић Стјепана Иво. Лалић Раде Милан, 
Љубичић Радоска Милун, Меитовић Моше Менто, 
Милинкопић Гавре Душан, Милошевић Радована 
Но Ј.а к Пакић Димитрија Драгољуб, Подобниве Алој-
зе Фоанц Прашчевпћ Вука Славко, Приморац Квк -
рг-гна Влахо, Сокић Саве Дико, Стан пол тћ Слободака 
Радиша, ТТГормаз Вила CTc-nip, ГГГ^ша Дамјана Ни-
кола. Таталозић Игњатија Душан, Утробичић Бран-
ка А т е ; 

$ 
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љурка Саво, Мдаетић Миодрага Душан, Недељко-
вић Милорада Станко, Падован Кузме Кузма, Сте-
ф а н о в ^ Животија Бранко, Стражичић Антуна 
Анте, Стрижић Ивана Жељко, Шпљајт Виктора 
Милан, ТеофилЗвић Богољуба Љубивој, Вовк'Га-
бриела Карло; 

постар водник Гораиовић Блаже Шћепан; 
воени службеници III класа: Чеваповић Еуге-

нија Милка, Ћосић Милована Драгиња, Дамјанић 
Саве Душанка, Јановиќ Ивана Сенка; 

воени службеници IV класа: Искић Радомира 
Миливој, Крижанац Николе Јованка, Пољак Стипе 
Павица, Жабица Јосипа Јосип; 

воени службеници V класа: Мишкец Драгутика 
Јурај , Стефановић Мате Анђелка; 

воени службеници VI класа: Хирзат Петра 
Рудолф, Петровић Ивана Марија,, Валентин Мате 
t ања; 

воен службеник VIII класа Прибанић Томе 
'Фрањо; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Дубравчић 
Динка др Мирко, Јуришиќ Милана Марија, Михо-

с биловмћ Ивана Јуре, Осгојић Томе Станислав, Ра -
детиќ Антена Петар, Вујиновић Андрија' Петар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

застазници: Спасојевић Спасоја Цветко, Шеби!! 
Душана Стаменко; 

граѓанск-и лица на служба во ЈНА: Андачић 
Анте Весна, Бабић Мате Иван, Ваничевић Рада 
боран, Барић Анте Асја, Башчеван Анте Даница 
бедалов Марина Невен, Бијеловић Видака Стево, 
Блаће Ивана Весела, Breiier Карла Владимир. Б р -
ќзић Ж и в к а Владан, Тоалета Петра Анте, Деспот 
Марка Драгица, Ђаковић Јакова Славка, Ђерек: 
fclerpa Маријан, Гардун Спасе Бранка, Грабић Ши-
ме Миле, Хуић Адема Мев лида, Илић Миј е Ал ем-

а, Јакиќ Мате Анте, Јањић Милана Стеван, Јер-
овић Мате Винко, Кадијевић Андриј е Зорка, Ко-

пита Ивана Валентин, Кос Павла др Павао, КрагиК 
Анте Томислав, ЛакиК Боже Анка, Лукин Романа 
Божидар, Маревић Ивана Фабијан, Маревс^ћ Б л а -
ж а Иван, Марић Анте Мара, Милош Јерка Томис-
лав, Маркоч Вјекослава Вјера, Мише Анте Вратеа, 
Никол ић Шиме Антун, Пејовиќ Пеј е Андрија, Пе-
јовиќ Пеје Марија, Петрашиновић Тонка Бранка, 
Политео Данила Душанка, Попов Илије Звони-
мир, Пркић Фране Марија, Пуповац Боже Никола, 
Раде Кузме Анте, Радељ Ивана Неда, Радин Ру-
до лфа Бееето, Рогуљ Јуре Ивица, Роје Илије М аи-
да, Рудић Анте Драго, Скале Јуре Винка, Сочанац 
Анте Марија. Станивук Ка ј е Невенка, СтефанчиК 
"Фран,е Мирјана, Шустер Вељка Неда; УкаловиК 
Раде Милка. Видовић Радомира Иконија, Вујиеић 
Милоша Мирко, Вуксановић Лазара Стојан, Вук-
'сановић Саве Светозар, Златковиќ Светислава До-
бросав; 
? — за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешииски и војнички особини 
кои служат за пример на другите" 

I СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Кучић Ббжидара Давор, 
Маптар Станка Дарко, Мшшнгсовић Гроздимира 
А н г е л а , Запиновић Јуре Мате, Жугчић Ивана 
И В А Н ; 

капетан^: Бабић Славка Душко, Цвитаиушић 
Јосипа Р1ван, Гулин Иве Дамир, Јанковиќ Влади-
мира Душко. Кајтезовић Шерифа Сулејман, Кос-
тиќ Мирка Мило, Марловић Стевана Душан, Пе-
шић Душана Драган, Пивачић Јерка Ивица, РакиМ 
Мирка Томислав, Шаршански Маринка Никола, 
Жарковиќ Миладина Славко; 

поручници на фрегата: Брајковиќ Владе Ратко,, 
Бундало Велимира Живорад, Јаничиќ Новака Јан-
ко, ЈХошић Стеве Ђуро, МихевгЃ Ивана Златко, Мр-
ковић Марка Беривој, Огњановић Милета Милу-
тин, Росић Илије Симо, Стевановић Бранка Данило, 
Стојадиновић Ж и в к а Стојадин, Моша Риста 
Бранко: 

поручници: Ајдари Назми ја Себајдин, НурчиК 
Радисава Радован, Гентић Бранислава Драгољуб, 
Јовановић Миодрага Слободан, Крањац Мила Ду-
шан, Лалић Јанка Предраг, Милосављевић Милана; 
Драган, ПавловмК Љубисава Павле, Раицки Слобо-
дана Миливој, Стеваиовић Драгомира Душан, Турал 
ЈЗБудевита Антун, Вукићевић Раденка Милован^ 
Зелић Томе Војне лав; 

поручници на корвета: Андрић Велимира Сто-
јан, Болобан Реџе Миралем, Чрнко Виктора Стојан, 
Делеут Нухана Екиз, 'ЈЕСрањц Антона Љубомир, 
Мезбур Шаћира Енвер, Симичић Љубе Зденко, 
Супић А лој за Ивица, Терењи Ференца Ференц; 

заставник I класа Радовиќ Витомира Боривоје; 
заставници: Андрић Илије Ранко, Ивановски 

Петра Димитриј е, Милосављевић Аранђела Мило-
рад, Рамчевиќ Павића Томислав, Шкориќ Дмитра 
Гојко, Ж а ј а Анте Јере, Жунић Петра Љубодраг; 

постари водници I класа ' Боговић Никоте Слобо-
дан, Бурсаћ Милана Миле, Фарчић Петра Емил, 
Илић Марка Станко, Јевтић Миодрага Бранислав, 
Кереш Предрага Славко, Лафортоновић Радимла 
Предраг, Марковик Фрање Мато, Матић Милутин^ 
Петар, Матковиќ Винка Мато, Павловић Павла 
Јордан, Ракић Стевана Страхиња, Шимоњак Ан-
дриј е Владислав, Тркуља Нуре Петар, Тупанчееки 
Мицка Лазар, Вукшић Михаила Милан; 

постари водници: Амижић Николе Анте, Бан-
да ло-Павла Иван, Баук^Филипа Влатко, ЧаушевиН 
Ивана Ивица, Гранић Анте Никола, Јоцић Мио-
д р а г Драги Маринковић Илије Стеван, Миркови!! 
Душана Слободан, Николик Новака Саво, Орловиќ 
Боже Раде, Петровиќ Вошка Родољуб. ПеулиЅ 
Илије Живко, ПХантиК Маријана Иван. Шегота 
Антена Силвано, Тимовски Стојана Васе. Томић 
Милана Боро, Воћанец Јосигса Марјан; 

водници I класа: БатиК Ивана Звонко, Царано-
вић Љубисава Момчило, Илкић Саве Душан, Јуро" 
вић Валента Данијел, ЛозановиК Станоја Вељко, 
Марковик Станоја Светислав. Митровиќ С л а в и т е 
Небојша, Прљић Обрена Момир, Стаменковић Луке 
Драган, Тепић Стеве Јадранко, УршиК Фране Дан-
ч е в Грегор; 

воен -службеник VI класа Терзић А л аксе Бо-
рисав; ' ! 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бакоти8 
Анте Љубица, БашиК Јосипа Јосип, Берак Дане 
Павле, Берецка Николе Тавана . ДабиК Васе Сте-
ван, Дупарова Бориса Александра, ДупланчиК Дујз 
Здравко, ЂапиК Илије Милан, ЂокиК Проке Ми-
лунка, ГиздиК Милосава Лепосава, Јадрић Иване 
Катица, Јерковић Шпира Матија, Ковач Степа 
Анте, Ковач Петра Милка, Краљ Кажимира Слав-
ко, Крешан Шиме Богдан, КрниК Иве Раде, Крстин 
чевић Александра Мато, КрстуловиК Обрада Мира, 
Лакић Божидара Босиљка, Маријан ДОМИНИКА 
Оља, Марјановиќ -Миле Љубица; Марковик Анта 
Ана, МиКуновић Мирка Јелена, Микзглић Влада 
Милка, Мосуровић Вице Елизабета, Накић Пашка 
Даница, Остојић Душана Анка, Пејовиќ Петра 
Маргита, Попадић Стојана Лазо, Пуцар Саве Мир^ 

i 
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ко, Пуцар Рељић Бранка Божидар, 
РоСиН Јуре Илонка, Розић Видана "Никола. Сагај 
Рудолфа Габриела, Секулић Марка Србослав, Си-
чић Светимира Ивица, Сикирић Ловре Маринко, 
Славиш Јосипа Бруно, Шерић Анте Винка, Шијан 
Илије Милан Шитић Андриј е Богдан, Тотх Анте 
Гордана, Вукмир Николе Земмра, Вуковић Мате 
Марија, Здраѓ.ксвић Његослава Даворка; 

- за ос-обено; истакнување во познавањето и 
вршењето" на војничките должности и за примерно 
-војничко држење 

- СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛЦ 

постари водници: Божић Борислава Зоран, Ла -
тински Н милана Југослав; Лончар Николе Бранко, 
МшиковиН Ђорђа ,Станко, Вуксановић Вуксана Р а -
томир; 

БОЛНИЦИ I класа: Алић Мурата Џевад, Атанасов 
Кирлла Стојан Бабић Добрила Миладин, Долић 
Мухарема Енес, Ковачевиќ Ђуре Драган, Курилић 
Радослава Радивој, Љубичић Илије Петар, Медвар 
Мишка Иван, Милосављевић Станимира Милан, 
Поњарац Неђе Радислав, Рилак Ми нована Бошко, 
Сесар Јуре Фрањо, СрдиН Даде Милан. Станковиќ 
Радивоја Милован, Суботић Живорада Милојко, 
Шиљевинац Драгутина Драгутин, ШпањевиН Б о ж и -
рарз Предраг. Тодоровић Милосава Предраг Томић 
Јована Миодраг. Туркаљ Драгана Жељко, Витње-
вић^Стеве Милорад, ВучковиН Младена Свето; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Рађен Крсте Павле; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

п о т п о л к о в н и к ; Ћеранић Ђорђа Душан, Марко-
вик ,Радивој а Миладин: 

капетани I класа \ Гајиђ Драгољуба Боривоје, 
Јовановиќ ЛБубомира Никола; 

застапник I класе Грујин Д р а г и т е Саво; 
- за особени заслуги во изградбата и јакнење-

то ,на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на 'Соци^листичка 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 СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетани I класа: Миланковић Радета Слобо-
дан Спдсић Јована Вукашин ЖИВКОЕИН В е л и м и р 
Милован; 

заставниии Т класа: Ан^елковић Стојана Урош, 
Камови^ Даиила Никола, Скоко Ђорђа Петар; 

застапници: Алексић Радосава Драгиша, Миљ-
KOB'/h Живрјина Ђорђе, Врањешевић Момчила Ђ у -
рађ: 

постар водник I класа Видановиќ Драгана 
Александар: 

воен службеник IV класа К у љ а к Ивана Петар: 

-^ за особени заслуги и постигнати успеси т 
работата од значење, за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Костић Ј е -
лисија Радомир, Митровић Стевана Момчило, Радл-
војац Ђурђа Саво; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето прсте јан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за .постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
' МЕЧЕВИ 

постар водник I класа ПетровиН Ђуре Сава; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Антонијевиќ 

Раденка Миодр,аг, Матић Рафаил^ Милош; 
— за примерна работа на развивањето полет за 

остварување на поставените задачи како и за по-
к а ж у в а њ е на старешински и војнички особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓански лица на служба во Ј Н А : ГолубовиК 
,Стојана Љуба, ИгиН Драгутина Једисавка. К р а и н а 
вић Николе Даринка, Манце Јакова ФердинанД, 
НиколиН Танасија Миливоје, Новта Јанка "Бошко, 
ПавлоѕиН Благоја Радојка Пинтер Јапеза Едвард, 
Попов Матије Митра, РадаковиН Мила Милица, 
РадуловиН Петра Милица, Сејрани Биљана Кур-
тиш, Старчев ић Јосе Марија, ТолиН А лој за Б л а -
женка . ЖибковиН Благоја Стамен; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради оствар.ување 
на поставените задачи во единицити еп кои рако-
водат, како и за создавање услови за пбстигањ-е Fa 
исклучително до-бри "успеси во своиге единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА' 
ЅВЕЗДА 

полковник: РадуловиН Николе Миле; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полков ник СтанишиН Константина Тихомир; 
потполковник^:, Бунгин Ненада Обрад, Косано-

новиН Мила Станица, ПавловиН Божидара Радо-
мир. ТомиИ Аврама Душан, 

мајори: Алексиќ Рада Јован, КрајновиН Лазара 
" Драгољуб; 

застапници I класа: ЈчоргмН Станка Теодор, Пе-
тро в,и ћ Стојана Милан, Стаменин Јанка Марко, 
СелаковиН Милана Симеун, СтојкоеиН Јосифа Ми-
лорад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан М и т о в с к и Ристе Сидор; 
застапник I класа Јовичић Богдана Милорад; 
заставник Трпески Микајле Јордан; 
постар водник I клауза Опреј Ане Стеван; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските одно-си 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република' Ју^ 
гославија и другите држави, како и за особени за^ 
слуги во работата на ' развивањето свеста на ѓраѓач 
ните во борбата за независност на земјата 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 'ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕЦЕЦ 

. полковник Седлецки Милана Владимир; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата зем-
јата. и за заслуги на организирање и зацврстување 
на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
- ЗРАЦИ 

псликовници: Бутиган Ивана Мартин, Зец Митра 
,Саво" 

воен службеник II класа РаденовиН Благоје 
Миленко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
. " - ЅВЕЗДА 

воени стужбеници IV класа: Ахлин Миленка 
Загорка. ЈутрониН Славка Милева; 

— 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 СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковник Савић Вука д ина Саво; 
воени службеници II класа: Ракиќ Николе Ж и -

војин, Шариќ Даниле Ђуро; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 

" раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

- СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА1 

полковници: Бошковић Милосава Глишо, Паеи-
чић А пту на Михајло; 

потполковник Милановиќ Јована Перо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковник Томић Радована Добривоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

граѓанско лице на служба во ЈНА МилошиК 
Милутина Гордана; 

— за примерна работа во развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешииски и војнички особини кон 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан^: Милић Гаврила Милорад, Николик 
Радише Драгутин; 

поручници: Јевђовић Ми лоша Драгољуб, Пешић 
Александра Михајло, Вукашиновић Радивој а Љу-
биша; 

постар војник Божић Лазе Милорад; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Ђуракки 

Хндраша Јанош, Војводин Лазе Слободан; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници I класа: Ерцег М и л е а т Ненад, Кра јиш 
ник Ненада Миро, Милосављевић Милована Мом-
чило; ч ' 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и- другите земји и за 
истакнати заслуги во развивањето или зацврсту-
вањето на мирољубивата соработка и пријателски-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-4 

ТЕН ВЕНЕЦ 
полковници: Босанчић Душана Јово, Кордић 

Будимира Љубомир,, Рабреновић Саве Витомир, 
Зец Миливоја Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
полковници:,Адамовиќ Мила Бранко, Булатовиќ 

Тодора Милорад, Ђурановић Мила Милош; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ ^ 
граѓански лица на служба во ЈНА: Лунић Ћу-

ре Бранка, Маловић Радована Љиљана, Матић 
Славка Томислав, Теофиловић Светомира Веросла-
ва, Војводин Миливоја Сретен; 

— за примерни заслуги 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 воите едини-
ци и установи. - , 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА1 

ЅВЕЗДА^ 
полковници: Глинтић Владимира Радиша, Tp?t-

ван Јована Урош; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: ДрагојловиК Милорада Првослав, 
Ђуровић Милоша Милан, Савећ Лазара Бранислав; 

потполковник - Бѕуцал Петра Димитриј е, Ћ а -
ласан Ми лоша Вука шии. Џитурски Димитрија Ђор-
ђе, Ивановић Војислава Здравко, Јоксимовић Бо-
госава Велисав. Јовановиќ Чедомира Велибор. Ј у р -
цан Блажа Чоине, Мандић Милана Александар, 
Марковик Десимира Мирослав, МилошевиК Бранка 
Новак, Скендерија Војииа Новак, Станковиќ Ру-
сина Радојко, СТОЈКОВИЌ Сретена Будимир. Шег-
вић Шпире Анте, Шкопеља Шпире Мирко. Томић 
Миливоја Радован. Уверић Александра Живојин; 

капетан на фрегата Јовановиќ Дадила Милија; 
мајор ЈакшиК Лане Ђурзђ; . -
капетани I класа Јанковиќ Михаила Брани-

слов Милутиновић Драгољуба Радован, Мишовић 
Митра Слободан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

канета ни I класа: Ива ниш Миљка Душко, Кос-
тов Јорда на Ефрем, Костић Благоја Петар, Крто-
лица Радослава Његослав, Стојановић Миленка 
Слободан; 

капетани: Драгутиновић "Андрије Митар, Сав-
ко вић Ми лутина Петар; 

застапници: Михај ловиК Стојча Томо, Ста ноје-
ви ћ ЖпротиНа Драгољуб, ВељиК Драгоја Душан. Ве-
селиновиќ Ђенђија Момчило, Живковиќ Љубомира 
Властимир; 

постари водници I класа ' Милошевић Селимира 
Јован Николиновнћ Петра Костадин; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Биберчић 
Кирила Ћорђе. Николич Чедомира Јован, Николик 
Драгољуба Слободан, Станковиќ Николе Ђорђе; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубив ата соработка и пријателските одно-
сни помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други држави, како и за особени за-
слуги во работата на развивањето свеста на гра-
.ѓаните во бербата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ^ 

полковник Савик Жарка Васо; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА "ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

потполковник Миљковић Миладина Милош; 
воен службеник III класа Малишић Арсе Ма-

ринко; 

СО ОРДЕН НА ,ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
З П АТИ А ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Вићентић Божидарка Сло-
бодан; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народноста во 
создавањето и разреимањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

пол кошници: Бакрач Томе А-ћим, ХаџиК Радо-
ван а Саво; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење 2 

то 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 Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Чоловић Видака Коста, Павловић 
Ивана Момчило Полић Сретена Раде, Радовиќ 
Радула Саво, Томић Михаила Душан; 

п о т п о л к о в н и к : БјелогрлиК Јована Василије, 
Ћирић Ивана Радослав, Јанковиќ Синише Богомир? 
Торбица Мане Милан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник Илиевски Кире Методија; 
мајори: Јанковиќ Љубе Батрић, Стојковић Б л а -

гоја Радомир, Вуковић Ми лора да Љубиша; 
капетани I класа: БудечевиК Миодрага Радми-

ло, Чолевић Војина Петар, Ђукић Јагоша Радосав, 
Ивковић Станоја Милан, Јочић Момчила Славимир, 
Коцић Стојана Будимир, Петровиќ Милана Живо-
рад, Полутак Сејде Мустафа, Вићентић Милована 
Здравко; 

заставници I класа: Денчиќ Јеврема Бој мела в, 
Гавриловић Властимира Миодраг, Марковик Радој-
ка Момчило, Машић Недељка Војислав, Стефано-
виќ Недељка Станче; 

заставници: Богучеви К Р а ј к а Стеван, ГопиЅ 
Миливоја Голуб, ЈевђовиК Матије Милик, Кантар 
Марка Перо, Младеновиќ Драгомира Драгослав, 
Рабак Антена Ђино, Риђан Јосипа Иван, Рук а вина 
Јосипа Иван, Шормаз Божил ара Илија; 

воен службеник III класа Петрони јевиќ В ели-
ми р а Лазар; 

воен службеник VIII класа Костадиновић Ми-
лана Миланка; 

— за залага-ње и постигнати успеси во работата 

С О МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Амзи Фи-
дана Адем, БилајбеговиК Мехмедалије Муриса, Де-
лиќ Живка Наста, Грујин Чеде Бошко, Ивановиќ 
Сретена Загорка, КрантиК Живка Станија, Милен-
ковиќ Tbype Ката, МилосављевиК Петронија Јаго-
да Николик Ристе Блашка, Петровиќ. Милана Дра-
гица, Рајовик Недељка Јагодикка, Тодоровиќ Бо-
ривоја Данка; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓански липа на служба во ЈНА: Ђуровић1 

Момчила Радомир, Ристик Танасие а Радмила. 

Бр. 106 
22 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ. 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 312. 

293. 

296. 

297. 

298. 

299. 

30(1 

301. 

302. 

303. 

304 

305. 

306 

307. 

308. 

309. 

310. 

311. 

Одлука за износот на надоместот за ко-
ристење на годишен одмор — - - — — 817 
Уредба за евиденцијата на средствата во 
општествена сопственост што ги користат 
сојузните органи — — - — - — 817 
Одлика за Југословенската комисија за 
соработка со Организацијата на обедине-
тите нации за просвета, наука и култура 
(UNESCO) - - - - - - - - 832 
Одлука за Јз-гословенеката комисија за 
соработка со Меѓународната организација 
на обединетите нации за помош на деца-
та (UNICEF) - - - - - - - - - 833 
Одлука за измени на Одлуката за Југо-
словенската комисија за соработка со Ор-
ганизацијата на Обединетите нации за 
исхрана и земјоделство (FAO) — - — 834 
Одлука за Југословенската комисија за 
соработка со Светската здравствена орга-
низација — — — — — — — — 834 
Одлука за измени на Одлуката за Југо-
словенската комисија за заштита од зага-
дување на морето и водите на внатрешни-
те пловни патишта — — -7 — - - 835 
Одлука за начинот на враќање на повеќе 
наплатениот надомест за патишта за стра-
нските возила што ги користат патиштата 
во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — — — — — — 835 
Одл\'Ка за претплатата цена на издани-
ето „Службен лист на СФРЈ" за 1981 го-
дина — — — — — — — — — 836 
Одлука за измени и дополненија па Од-
луката за определување на имотот и ли-
цата што можат да се осигурат ка ј стран-
ски осигурителни организации — — — 836 
Одлука за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност — — 835 
Од пука за начинот, и'условите за корис-
тење на оезеовниот фонд на банките и на 
другите Финансиски организации за одр-
жување на ниш-татл дневна ликвидност 837 
Одлука за минималните општи услови на 
кредитната способност на банките и дру-
гите финансиски организации — — — 837 
Прарилник за книговодствените исправи 
воз основа на кои се засноваат книже-
њата за претпријатија, погони и други 
работни единици во странство — — — 839 
Правилник за измени на Правилникот за 
примена на даночните стапки и за начи-
нот на водење евиденција пресметување 
и плаќање на данокот на промет па про-
изводи и услуги — — — — — — — 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот, ,,И Piccolo" — — 
Правилник за дополнение на Правилни-
кот за утврдување на критериумите за вр-
шење на работа во смени на железнички-
те работници кои непосредно учествуваат 
во вршењето на железничкиот сообраќај 

840 

840 

840 

Страна 
Список на готовите лекови за употреба 
во ветеринарството за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот 
од 1 јануари 1980 година до 30 април 1981 
година — — — — — — — — — 841 

313. Правилник за измена на Правилникот за 
метролошките услови за индукциски бро-
ила за електрична^ енергија, со класа на 
точност 2,5 — - ' — — — — - — 844 

314. Правилник за техничките нормативи за 
изградба на објекти ha високоградба во 
сеизмички подрачја — — — — — — 844 

315 Правилник за југословенскиот стандард 
за цементен малтер - — — — — — 855 

316. Правилник за престанување на важењето 
на југословенските стандарди за испиту-
вање на текстил — - — — — — — 855 

317. Правилник за југословенскиот стандард 
за електронски мерни инструменти — — 85^. 

318. Правилник за југословенскиот стандард 
за биполарни трансформатори — — — 85Ѕ 

319. Правилник за југословенските стандарди 
за керамички плочки — — — - - Р^З 

320. Правилник за југословенскиот стандард 
за бетон — — — — — — — — — 857 

321. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за задолжителното атестирање 
на електрични апарати за домаќинство 857 

322. Наредба за дополнение на Наредбата за 
изгледот и употребата на атестниот знак 858 

323. Одлука за начинот на примање во депо-
зит девизи на граѓаните што се водат на 
сметките на овластената банка и за одоб-
рување бескаматен к-редит на овластената 
банка што ги депонира девизите — — 858 

324. Одлука за условите и начинот па учес-
тво на Интересната заедница за станбе-
на изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи во трошоците 
за поправка и замена на електричен и га-
сен бојлер, односно, казан во бојлер и ка-
зан во печка на цврсто гориво во станот 860 

325. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за "одржување на станбените згради, 
стаповите, деловните простории и. гараж-
ите на сојузните органи — — - - 861 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за електроника и телекомуни-
кации — — — — — — — — 861 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за складирање на нафта и наф-
тени деривати — — — — — — — 861 

Указ и — — — — — — — — — — 861 

Мазна чувања и разрешувања — — — — 862 

Одликувања — — — — — — — — — 863 


