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567. 

Врз основа на членот 38, во врска со членот 22 
од Законот за формирањето и општествената кон-
трола на цените („Службе« лист на СФРЈ", бр. 
12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ОДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Работните организации што се занимаваат со 
промет на долу наведените производи од домашно 
производство и од увоз можат за покривање на 
своите трошоци на трговијата во прометот на го-
лемо на тие производи да засметуваат вкупни 
маржи до следните износи: 

1) за вала ни, влечени и ковани произво- 7% 
ди од челик 

2) за благородни и квалитетни челици 12°/о 
3) за валани, пресувани, влечени и леани 

производи на обоени метали и нивни легури 7% 
4) за цемент 8°/о 
2. Во транзитниот промет на големо на про-

изводите од точката 1 на оваа одлука, од домашно 
производство, може да се засметува вкупна маржа 
до 3°/о. 

3. При увозот на производите од точката 1 на 
оваа одлука работните организации што ги увезу-
ваат тие производи можат да засметуваат вкупни 
маржи до 2%. 

4. Работните организации што се занимаваат 
со промет на мало на производите од точката 1 на 
оваа одлука од домашно производство и од увоз, 
за покривање на своите трошоци на трговијата во 
прометот на мало на тие производи можат да за-
сметуваат вкупна маржа до 10%. 

5. Ако работната организација врши и промет 
на големо и промет на мало односно транзитен 
промет или увоз на производите од точката 1 на 
оваа одлука, за секоја од тие работи на прометот 
може да ја засметува маржата од точ. 1 до 4 на оваа 
одлука. 

6. Работните организации од точ. 1 до 5 на оваа 
одлука во својот меѓусебен промет за кој маржите 
важат како вкупни, се должни во своите фактури 
за продажбата на тие производи посебно да го ис-
кажат делот на вкупната маржа што го засметале. 

7. Маржите од точ. 1 до 5 на оваа одлука не 
содржат данок на промет на мало. 

Маржата се пресметува и се додава на набав-
ната цена на производот. 

Како набавна цена на производот, во смисла 
на оваа одлука, се подразбира нето фактурната 
цена зголемена за зависните трошоци. 

Како зависни трошоци се подразбираат тро-
шоците на натоварот и истоварот, трошоците на 
транспортот од складот на добавувачот до складот 
на купувачот, трошоците на осигурувањето на сто-
ките во транспортот, транспортното кало, ломот и 
расипувањето на стоките и посебните трошоци на 
пакувањето и транспортот на стоките .(зимско па-
кување, враќање на амбалажата и ел.). 

Како зависни трошоци од ставот 4 на оваа точ-
ка за производите од увоз можат да се засметуваат 
само зависните трошоци настанати по испораката 
франко југословенската граница. 

8. Ако продава производи по цени што ги опре-
делува производителот, трговската работна органи-
зација трошоците на трговијата ги покрива од до-
говорените работи. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите на точ-
ката 1 под 1 до 4 од Одлуката за маржите во про-
метот на одделни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70). 

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

P. п. бр. 160 
28 октомври 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

568. 
Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за 

техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 
и 55/69) и членот 89 став 1 и 3 од Основниот закон 
за изградбата на инвестиционите објекти (Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/67, 30/68 и 55/69), сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ЗАВРШ-

^ НИТЕ РАБОТИ ВО ЗГРАДАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 

техничките мерки и услови за проектирање и изве-
дување на завршните работи во зградарството. 

Како завршни работи во зградарството, во смис-
ла на овој правилник, се подразбираат завршните 
работи на елементите на станбени, јавни, опште-
ствени и други објекти на високоградбата (во пона-
тамошниот текст: објектите), без оглед од каков ма-
теријал се и по каква технологија се изведени и 
независно од нивната конструктивна улога во скло-
пот на објектот. 

Член 2 
Според одредбите на овој правилник се проек-

тираат и се изведуваат завршните работи на еле-
ментите на објектот. Тие елементи се: 

1) покривот со припаганките заштитни делови; 
2) фасадите и обемните ѕидови со припаѓачките 

делови; 
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3) прозорците, надворешните и балконските вра-
ти и другите надворешни отвори; 

4) внатрешните врати; 
5) вградениот мебел; 
6) половите. 

Член 3 
За проектирање и изведување на завршните ра-

боти на елементите на објектот се применуваат и 
други соодветни технички прописи и југословенски 
стандарди, како и прописите за заштитата при ра-
ботата, ако со овој правилник не е определено по-
инаку. 

II. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Член 4 
Со проектирањето и со изведувањето на заврш-

ните работи на елементите на објектот мора да им 
се обезбеди: 

1) функција, 
2) стабилност, 
3) безбедност, 
4) точност, 
5) век на траење. 
6) посебни услови. 

Член 5 
Завршните работи на елементите на објектот мо-

раат да се проектираат и да се обработат така што 
со изведувањето на работите да се постигне прес-
метаната и предвидената функција на тие елементи 
зависно од климатските, атмосферските и другите 
услови утврдени за подрачјето во кое се изградува 
објектот. 

Член 6 
Со проектирањето и со изведувањето на заврш-

ните работи на елементите на објектот мора да се 
постигне стабилност на елементите во склопот на 
објектот, безбедност на корисниците на објектот, на 
минувачите, на сообраќајот, на соседните објекти и 
на околината, како и безбедност на работниците при 
изведувањето на односните работи и при одржува-
њето на објектот. 

Член 7 
Точноста на изведувањето на завршните работи 

на елементите на објектот мора да се постигне со 
соодветни допуштени отстапувања. 

Во сите случаи во кои точноста е составен дел 
на квалитетот или услов на исправното функциони-
рање на елементите на објектот, во проектот, покрај 
номиналните мерки, мораат да се определат и до-
пуштените отстапувања. Отстапувањата можат да 
бидат позитивни или негативни и во проектот се 
внесуваат зад номиналните мерки. 

Член 8 
Елементите на објектот што се склопуваат, вкло-

пуваат или монтираат така што да настануваат 
спојници, мораат да се проектираат и да се изве-
дуваат со такви допуштања во отстапувањата што 
во најнеповолни случаи да останува уште доволно 
широка односно доволно тесна спојница која обез-
бедува: 

1) несмеќавана монтажа односно несмеќавано 
склопување и вклопување; 

2) придржување кон модуларните оски, што 
одат низ спојниците; 

3) овозможување на технички и технолошки 
добро затинање, односно „работа" на затиначките 
материјали и спој ници. 

Толеранциите на мерките на завршните работи 
во градежништвото, пропишани со посебни технички 
прописи за толеранциите на мерките на грубите и 
на завршните работи во градежништвото, се приме-

нуваат на завршните работи во зградарството, ако 
со одредбите од овој правилник не е определено 
поинаку. 

Член 9 
Векот на траењето на елементите на објектот мо-

ра да му одговара на векот на траењето на објектот 
чии составни делови се тие елементи. 

Векот на траењето на елементите на објектот се 
обезбедува на тој начин што: 

1) елементите се изведуваат така што нивниот 
век на траењето да се поклопува со векот на трае-
њето на објектот на кој му припаѓаат, или 

2) на елементите се изведуваат работи, заради 
нивно одржување, обновување или замена. 

Ако векот на траењето на елементите на објек-
тот се обезбедува на начинот од ставот 2 точка 2 од 
овој член, во инвестиционо-техничката документа-
ција на објектот мораат изречно да се наведат еле-
ментите чиј век на траење се обезбедува на такоз 
начин, како и постапката и времето на одржување-
то, обновувањето или замената на тие елементи. 

Член 10 
Ако векот на траењето на елементите на објек-

тот се обезбедува на начинот од членот 9 став 2 
точка 2 на овој правилник, при примопредавањето 
на изградениот објект тоа мора писмено да се кон-
статира и на инвеститорот односно на корисникот 
на изградениот објект да му се предаде упатство за 
одржувањето, обновувањето или замената на однос-
ните елементи на објектот. 

Член 11 
Исправноста и точноста на податоците за векот 

на траењето на елементите на објектот се утврдуваат 
врз основа на мислењето на стручната организација 
регистрирана за дејноста во која спаѓа таа работа. 

Член 12 
Материјалите и склоповите, одделните елементи 

и нивните делови, што се употребуваат за изведува-
ње на елементите на објектот, мораат да бидат снаб-
дени со атест издаден од страна на стручната орга-
низација регистрирана за дејноста во која спаѓа 
испитувањето на квалитетот на односните материја-
ли, склопови и елементи. 

Член 13 
При проектирањето и изведувањето на елемен-

тите на објектот, одделните елементи мораат да ги 
исполнуваат и посебните услови пропишани со од-
редбите на овој правилник. 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

1. Покрив 

Член 14 
Покривот на објектот и сите делови на покри-

вот мораат да бидат проектирани и изведени така 
што во текот на експлоатацијата трајно да обезбе-
дуваат: 

1) заштита од атмосферски врнежи и влијанија; 
2) противпожарна заштита: 
3) одведување на атмосферскиот талог; 
4) одведување на дифузната пара, ако постои 

опасност од кондензирање; 
5) топлотна заштита, ако е тоа определено со 

намената; 
6) звучна заштита, ако е тоа определено со на-

мената: 
7) сигурност од проникнување на неовластени 

лица, освен од провала; 
8) сигурност на движењето по прооден покрив без 

посебни мерки на претпазливост; 
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9) движење по непрооден покрив при пропиша-
ни мерки на сигурност. 

Член 15 
Покривот мора да биде проектиран и изведен 

така што во односните климатски и атмосферски 
услови да го заштити објектот од вертикални и удир-
ни дождови, од ветар, од снег, од завевање и од 
води што настануваат поради топење на снег и мраз, 
како и заедно со вертикалните површини што го 
штитат објектот од страните да обезбеди еднаква 
заштита на целиот објект. 

Член 16 
Со проектирањето и со изведувањето на покри-

вот мора да се обезбеди противпожарната заштита 
на објектот, определена со прописите за заштитата 
од пожар. 

Член 17 
Системот на одведувањето на атмосферскиот та-

лог мора да се проектира и да се изведува така што 
талогот, кој се очекува со оглед на климатските и 
атмосферските услови на подрачјето во кое се изгра-
дува објектот, да го одведува без можност за про-
никнување на водата надвор од системот за одве-
дување односно во објектот. 

Атмосферскиот талог се одведува со природен 
пад, без чистење или натерување на водата. 

Член 18 
Сите заштити што го поврзуваат ПОКРИЕНИОТ по-

кривач со ѕидот, со атиките и со другите елементи 
на објектот, како и деловите на покривот што слу-
жат за одведување на атмосферскиот талог, без ог-
лед дали покривниот покривач е водонепропустлив 
само одозгора или од сите правци, мораат да бидат 
проектирани и изведени така што при предвидениот 
атмосферски талог да не смее да дојде до залевање 
и подлевање со водата на покривниот покривач и 
на другите елементи на објектот односно до какво 
и да било проникнување на водата во објектот. 

Член 19 
Ако се предвидува задржување на снег и мраз 

на покривната површина, покривот и деловите на 
покривот мораат да бидат проектирани и изведени 
така што при топењето на тие талози, и без прет-
ходно чистење на покривната површина, да не смее 
да проникнува вода во објектот. 

Член 20 
Покривот чиј покривач е од ќерамиди или са-

лонит односно од материјали слични на нив мора 
да биде проектиран и изведен така што тој покри-
вач да го штити објектот од завевање и од проник-
нување на удирни дождови, како и од последици на 
замрзнување и на проникнување на вода при одмрз-
нување на талогот на покривната површина. 

Член 21 
Покривот на објектот, во чии простории наста-

нуваат водени пари кои можат да провикнува ат 
низ таванот под покривот или во самата конструк-
ција на покривот, мора да се проектира и да се из-
ведува така што дифузните пари да се одведуваат 
надвор од објектот. 

Покривот со ладен меѓупростор или со мансарда 
(ладен покрив) мора да се проектира и да се изве-
дува така што со проветрувањето на тој простор 
дифузните пари да се одведуваат надвор од објектот 
без можност да се кондензираат на кое и да било 
место во внатрешноста на покривот. 

Покривот без ладен меѓупростор (топол покрив) 
мора да се проектира и да се изведува така што да 
се спречи проникнување™ на дифузната пара во 
слоевите на покривот во кои таа би можела да се 
кондензира односно да врши притисок врз изола-
циопите слоеви. 

Член 22 
Ако во покривот се предвидуваат канали и от-

тушници за проветрување и одведување на дифуз-
ната пара, завршоците на таквите канали и на от-
тушниците мораат да се проектираат и да се изве-
дуваат така што да бидат обезбедени од проникну-
вање на врнежи и заштитени од снежни наноси. 

Член 23 
Покривот мора да се проектира и да се изве-

дува: 
1) во согласност со техничките прописи за топ-

лотна заштита на зградите, ако намената на покри-
вот бара покривот да обезбедува топлотна заштита; 

2) во согласност со техничките прописи за звуч-
ната заштита на зградите, ако намената на покривот 
бара покривот да обезбедува звучна заштита. 

2. Фасади и обемни ѕидови 

Член 24 
Фасадите и обемните ѕидови на објектот, и сите 

нивни делови, мораат да бидат проектирани и изве-
дени така што во текот на експлоатацијата на об-
јектот трајно да обезбедуваат: 

1) заштита од атмосферски врнежи и влијанија; 
2) противпожарна заштита; 
3) одведување на атмосферскиот талог; 
4) одведување на дифузната пара, ако постои 

опасност од кондензирање; 
5) топлотна заштита, ако е тоа определено со 

намената; 
6) звучна заштита, ако е тоа определено со на-

мената; 
7) дневно осветление, ако е тоа определено со 

намената; 
8) сигурност од проникнување на неовластени ли-

ца, освен од провала; 
9) сигурност на користењето на балкони, лоши, 

испусти и други елементи на фасадата; 
10) стабилност на сите елементи и делови. 

Член 25 
Фасадите и обемните ѕидови на објектот мораат 

да бидат проектирани и изведени така што во од-
носните климатски и атмосферски услови да го заш-
титат објектот од вертикални и од удирни дождови, 
од ветар, од снег, од завевања и од води што наста-
нуваат поради топење на снег и мраз, како и заедно 
со покривните површини да обезбедат соодветна за-
штита на објектот. 

Член 26 
Со проектирањето и со изведувањето на фасади-

те и на обемните ѕидови мора да се обезбеди против-
пожарната заштита на објектот, определена со про-
писите за заштитата од пожар. 

Член 27 
Системот на одведувањето на атмосферскиот та-

лог мора да се проектира и да се изведува така што 
талогот, кој се очекува со оглед на климатските и 
атмосферските услови на подрачјето во кое се из-
градува објектот, а кој повремено или за подолго 
време се задржува на деловите на фасадата и на 
обемните ѕидови, да не смее да проникне во објектот 
ниту да ги оштети фасадните површини. 

Член 28 
Фасадите и обемните ѕидови на објектот, во чии 

простории настануваат водени пари што можат да 
проникнуваат низ фасадите или низ обемните ѕидови 
или во самата нивна конструкција, мораат да се 
проектираат и да се изведуваат така што дифуз-
и ј е пари да не смеат да проникнуваат во слоевите 
во кои би можеле да се кондензираат. 
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Ако се предвидува проникнување на дифузна 
пара, фасадите и обемните ѕидови на објектот мо-
раат да се проектираат и да се изведуваат така што 
парите односно нивниот кондензат да се одведува 
надвор од објектот без оштетување на елементите 
на објектот. 

Член 29 
Фасадите и обемните ѕидови на објектот мораат 

да се проектираат и да се изведуваат: 
1) во согласност со техничките прописи за топ-

лењата заштита на зградите, ако нивната намена 
бара да обезбедуваат топлотна заштита; 

2) во согласност со техничките прописи за звуч-
ната заштита на зградите, ако нивната намена бара 
да обезбедуваат звучна заштита. 

3. Прозорци, надворешни и балконски врати и други 
надворешни отвори 

Член 30 
Прозорците, надворешните и балконските врати 

и другите надворешни отвори мораат да се проек-
тираат и да се изведуваат така што изработени, оп-
евани , застаклени, заштитени и вградени во објек-
тот во текот на експлоатацијата на објектот трајно 
да обезбедуваат* 

1) заштита од атмосферски врнежи и влијанија; 
2) осветление на просториите на објектот; 
3) топлотна заштита, ако е тоа определено со 

намената; 
4) безбедност; 
5) проветрување. 

Член 31 
Прозорците, надворешните и балконските врати 

и другите надворешни отвори на станбените објекти 
и на објектите на општествениот стандард, мораат 
да бидат проектирани и изведени така што да ги 
исполнуваат следните услови: 

1) водонепропустливоста мора да биде таква што 
при испитувањето во траење од 5 минути со нат-
притисок од 5 mm на водениот столб (VS) и со коли-
чината на распрсканата вода од 1,5 1/min/m2, водата 
да не проникне низ затворениот вграден прозорец 
односно низ затворената надворешна и балконска 
врата или низ други надворешни отвори; 

2) затинањето (херметичноста против продуву-
вање) мора да биде такво што пропустливоста на 
затворениот вграден прозорец односно на затворе-
ните надворешни и балконски врати или на други 
надворешни отвори на објектот да не смее да биде 
поголема од пропустливоста определена со следниот 
израз. 

L 
а ~ 1 х Др~2ТГ 

каде што е: 
а = пропустливост на воздухот во mVh и изнесува 

3,0 —• за еднокатно застаклени елементи, а 2,5 
— за другите елементи; 

L = измерена количина на ваздухот на час во m3/h; 
1 •= должина на процепот во ш1; 
р «= разлика на притисокот од двете страни на про-

зорецот во mm VS. 

Член 32 
Прозорците, надворешните и балконските врати 

и другите надворешни отвори мораат да се проекти-
раат и да се изведуваат во согласност со техничките 
прописи за топлотната заштита на зградите, ако 
нивната намена бара да обезбедуваат топлотна заш-
тита. 

Член 33 
Прозорците, надворешните и бал колските врати 

и другите надворешни отвори на објектот мораат да 

се проектираат и да се изведуваат така што однатре 
да можат да се затвораат и однадвор да не можат 
насилно да се отворат освен во случај на провала 
и да одолеваат на притисок од најмалку 100 kp/m2, 
а кај изложени и високи објекти — и на притисоци 
определени со соодветни технички прописи за так-
вите објекти. 

При димензионирањето на средствата за вгра-
дување на прозорците, надворешните и балконските 
врати и другите надворешни отвори на објектот, 
мора да се земе во сметка силата на притисокот од 
ставот 1 на овој член. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, балконските врати можат да се проектираат 
и да се изведуваат така што да можат да се отво-
раат и од надворешната страна, но во таков случај 
мораат да имаат уред за затворање однатре со кој 
се обезбедува сигурност кога вратата е заклучена. 

Член 34 
Француските и ниските прозорци, надворешните 

и балконските врати, столбишните прозорци и слич-
ните отвори, што не им припаѓаат на обезбедените 
балкони, лоѓиите или испадите, мораат да бидат 
обезбедени со огради или со слични заштитни сред-
ства. 

Член 35 
Прозорците, надворешните и балконските врати 

и другите надворешни отвори мораат да се проек-
тираат и да се изведуваат така што во текот на 
експлоатацијата на објектот да можат безбедно да 
се одржуваат и чистат од надворешната и внатреш-
ната страна. 

Член 36 
За просториите чии ѕидови имаат отпор на ди-

фузија на пара 10, за кои не се предвидени други 
мерки за довод на воздух, мораат да се предвидат 
посебни уреди за проветрување на тие простории 
низ затворените прозорци, надворешните и балконс-
ките врати и другите надворешни отвори. 

4. Внатрешни врати 

Член 37 
Внатрешните врати мораат да се проектираат и 

да се изведуваат така што изработени, отковани, 
по потреба застаклени, заштитени и вградени во 
објектот во текот на експлоатацијата на објектот 
трајно да обезбедуваат: 

1) поврзување и одвојување на просториите на 
објектот; 

2) противпожарна заштита; 
3) безбедност на просториите; 
4) топлотна заштита, ако е тоа определено со 

намената; 
5) звучна заштита, ако е тоа определено со на-

мената; 
6) проветрување, односно заштита од преголема 

измена на воздухот. 

Член 38 
Внатрешните врати мораат да се проектираат и 

да се изведуваат така што: 
1) да можат да се остават затворени или отво-

рени, заклучени или отклучени, ако со намената не 
е определено поинаку; 

2) нивните мерки и конструкцијата да ft одгова-
раат на фреквенцијата на минувањето која се оче-
кува постојано или повремено; 

3) при отворањето да не го смеќаваат нормално-
то движење на минувачите, ако водат кон површи-
ните на општата комуникација (подести, минува-
лишта и ел.); 

4) да не може да дојде до нивно искривување, 
ако се наоѓаат помеѓу простории со различни тем-
ператури. 
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Член 39 
При проектирањето и заведувањето на внатреш-

ните врати се применуваат^ прописите за заштитата 
од пожар. 

*¥лен 40 
Ако внатрешните врати во затворена состојба 

служат и зги проветрување, отворите за проветру-
вање моо^ѕѓт да го обезбедат проветрувањето пред-
видено Џо претсметката. 

Член 41 
Влезната врата на стан, како и влезната врата 

на уодвоена просторија или на функционална целина 
шД објектот, мораат да се проектираат и да се из-
ведуваат така што да можат да се затвораат и зак-
лучуваат, со тоа што во заклучена состојба да не 
можат да се отвораат насилно освои во случај на 
провала и да одолеваат на притисок од најмалку 
100 kp/m2. 

Вратите од ставот 1 на овој член што имаат 
застаклени или други лесно ломливи површини, на 
таквите површини мораат да имаат соодветно обез-
бедување од провала. 

5. Вграден мебел 

Член 42 
Вградениот мебел мора да се проектира и да се 

изведува така што изработен, опкован, заштитен и 
вграден во објектот во текот на експлоатацијата на 
објектот трајно да обезбедува: 

1) хигиенски и технички услови на користењето; 
2) усогласеност и поврзаност со објектот; 
3) поврзаност со инсталациите, ако е тоа со наме-

ната определено. 

Член 43 
Вградениот мебел (плакарите, полиците, кујн-

скиот стоечки и висечки мебел, орманите за сушење 
долни облеки, паралелките остави и ел.) мора да 
биде проектиран и изведен така што да ги испол-
нува хигиенско-техничките услови, а особено: 

1) работните површини на вградениот мебел во 
кујната да мораат да бидат водоотпоран! и цврсти; 

2) видните површини на вградениот мебел во 
кујната да мораат да бидат подложни ма миење; 

3) внатрешните површини на вградениот мебел 
да мораат да бидат во толкав степен мазни што да не 
собираат прав и да ги обезбедуваат хигиенските 
услови на чувањето на опремата и храната. 

Член'44 
Вратите на плакарите за облека или рубелина 

мора да се затинаат така што да се оневозможи про-
никнувањето на инсекти во затворениот плакар. 

Вградениот мебел, чија внатрешност се провет-
рува, мора да има мрежи што го спречуваат прони-
кнувањето на инсектите во внатрешноста на мебелот. 

Член 45 
Поврзаноста на вградениот мебел со објектот 

мора да биде стабилна и трајна. 
Вградениот мебел во кој се вградени или мон-

тирани посебни елементи на опремата, како што се: 
шпорети, рерни, фрижидери, мијачки и ел., мора да 
биде проектиран и изведен во согласност со соодвет-
ните технички прописи. 

Член 46 
Инсталациите на водоводот, канализацијата, гре-

ењето, проветрувањето и електричните инсталации 
што се вградуваат во вградениот мебел, мораат да 
се вградуваат така што да обезбедат најмалку сте-
пен на сигурност определен со соодветните технички 
прописи. 

6. Под 

Член 47 
Како под, во смисла на овој правилник, се под-

разбира елемент на објектот што ги опфаќа сите 
слоеви над носечката конструкција (изолации, под-
логи, завршен — абечки слој, премачкувања и заш-
тита). 

Член 48 
Подот мора да се проектира и изведува така 

што во текот на експлоатацијата на објектот трајно 
да обезбедува: 

1) стабилност, рамна површина и сигурност; 
2) топлотна заштита, ако е тоа определено со на-

мената ; 
3) звучна заштита, ако е тоа определено со на-

мената; 
4) заштита од дифузна пара ако постои опасност 

од кондензирање; 
5) користење и одржување; 
6) водонепропустливост, ако тоа посебно се бара; 
7) противпожарна заштита. 
Стабилноста на подот мора да биде таква што 

да се обезбедува пренесување на предвидените оп-
товарувања врз носечката конструкција без оште-
тување и без трајни деформации на подот. 

Подот може да се стави во употреба само ако 
според една од признаените методи на испитување-
то претходно се утврди дека подот во сува состојба 
обезбедува сигурно одење. 

Член 49 
Подот мора да се проектира и да се изведува 

така што, заедно со носечката конструкција и со 
плафонот, да обезбедува: 

1) топлотна заштита, ако е тоа определено со 
намената; 

2) звучна заштита, ако е тоа определено со на-
мената; 

Подот мора да се проектира и да се изведува во 
согласност со техничките прописи за топлотната за-
штита на зградите, односно во согласност со технич-
ките прописи за звучната заштита на зградите. 

Член 50 
Подот се проектира и се изведува како топол 

под, полутопол под или ладен под, зависно од кое-
фициентот на впивањето на топлина. 

Коефициентите на впивањето на топлината се 
определени во следната таблица: 

Коефициенти на впивањето на топлината 

Вид на подот Коефициенти на впивањето на 
топлината „Ѕ" во kcal/'m2 h°C 

Топол под 
Полутопол под 
Ладен под 

6 
10 
20 

каде што е: 

„Ѕ" - 0,51^ у-Х-с (kcal/m2h°C). 
у -- волуменска тежина на материјалите во kg/'cm*; 
X = коефициент на топлогната спроводливост во 

kcal/mh°C; 
е = специфична топлина на материјалите Bokcal 'kg 

h°C. 

За пресметување на коефициентите на впива-
њето на топлината се зема во сметка горниот слој 
на подот, ако дебелината на тој слој изнесува нај-
малку 8 mm Ако дебелината на тој слој изнесува 
помалку од 8 mm, во сметка се зема и подлогата 
на која лежи тој слој. 
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Член 51 
Ако подот лежи над носечката конструкција низ 

која може да се очекува проникнување на дифузна 
пара, подот мора да се проектира и да се изведува 
така што ниту на едно место во подот или под по-
дот да не смее да дојде до кондензирање на дифуз-
ната пара. 

Член 52 
Подот мора да се проектира и да се изведува 

од такви материјали и на таков начин што: 
1) со чистење да се обезбеди хигиенско корис-

тење и одржување на подот и да се попречи задр-
жувањето и одржувањето на микроорганизми и ин-
секти во епојниците, како и со такво чистење подот 
да не се оштети; 

2) да се обезбеди сигурност на луѓето, ако дојде 
до спој на електричните инсталации со подот; 

3) да се обезбеди најмалку онаква противпо-
жарна заштита каква што предвидува прописот за 
заштитата од пожар; 

4) при појава на пожар во текот на декомпози-
ција на подот да не смеат да се ослободуваат от-
ровни гасови во количина и во концентрација што 
би ја зголемиле штетата и би го отежнале спасува-
њето. 

Член 53 
Половите на просториите на станбените објекти 

и на објектите на општествениот стандард во кој се 
наоѓаат точечки славини или сливници во подот 
или какви и да било други приклучоци за водовод 
или канализација, мораат да бидат проектирани и 
изведени како водонепропустливи. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, подовите на хотелските соби. на кујните со 
простор за ручање и на другите простории со слична 
намена, можат да се проектираат и да се изведуваат 
како водонепропустливи само на еден дел на просто-
ријата, зависно од намената, од распоредот на инс-
талациите и од површината на односната просторија. 
Ако површината на подот околу точечкото или из-
леаното место е слободна, подот мора да се проек-
тира и да се изведува како водонепропустлив нај-
малку за 1,50 ш од тоа точечко или излевно место. 

7. Завршна обработка на површините 

Член 54 
Завршната обработка на површините мора да се 

проектира и да се изведува така што во текот на 
експлоатацијата на објектот трајно да обезбедува: 

1) заштита од атмосферски влијанија; 
2) заштита од микроорганизми и инсекти; 
3) предвидена непроменливост на особините; 
4) можност за одржување без оштетување. 

Член 55 
Завршната обработка на површините, во поглед 

на заштитата од атмосферски влијанија која се 
постига со корозиона заштита, со заштита од про-
никнување на вода и влага и со заштита од темпе-
ратурни и слични влијанија, мора да се проектира 
и да се изведува така што да ја обезбеди предвиде-
ната трајност на елементите и на деловите на .об-
јектот, 

За површините од дрво или од други слични 
материјали мора да се предвиди таква заштита од 
вода и влага и од микроорганизми и инсекти, од-

носно такви конструкциски зафати, со кои се обез-
бедува предвидената т а ј н о с т на завршните повр-
шини, на елементите и н?а деловите на објектот. 

*5ден 56 
Работите на завршните обр£&отки на површините 

на објектот мораат да се проектираат и да се изве-
дуваат така што, во текот на експлоатацијата на 
објектот, во со договорот или со инвестиционата тех-
ничка документација предвидениот временски пе-
риод: 

1) да ги задржат своите естетски особини, ѕбоја та, 
мазноста и квалитетот; 

2) да не дојде до намалување на цврстотата, до 
намалување на отпорноста, до промена на волумен 
нот, до предизвикување на непријатни миризби и 
до промена на изгледот. 

IV; ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 57 
Одредбите на овој правилник ќе се применуваат 

врз градежните завршни работи на објектите чија 
изградба ќе започне по 30 ноември 1970 година, како 
и врз градежните завршни работи на постојните 
објекти што ќе се изведуваат заради замена или 
реконструкција на одделни делови или елементи на 
тие објекти. 

Член 58 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 12213 
15 октомври 1970 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

569. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за измени 

и дополненија на Одлуката за продажните цени на 
житото и на производите од жито („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/70), во спогодба со сојузниот сек-
ретар за финансии, сојузниот секретар за стопан-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНА-
ТА НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА СПОРЕД ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И 

НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО 

1, Стопанските организации што вршеле откуп 
на пченица и 'рж од родот на 1970 година (во пона-
тамошниот текст: корисниците) ги остваруваат до-
датните средства за плаќање покачената цена на 
производителите на пченица и 'рж од точката 2 став 
4 на Одлуката за измени и дополненија на Одлу-
ката за продажните цени на житото и на произво-
дите од жито (во понатамошниот текст: Одлуката) 
врз основа на барање за додатни средства поднесено 
до Соузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи. 
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2. Кон барањето за додатни средства корисни-
ците прилагаат: 

1) препис од потисната листа за состојбата на 
залихите на пченица и 'рж на 30 јуда« 1970 година; 

2) извод од фактурите за количините на пчени-
ца и 'рж од родот на 1970 година откупени непо« 
средно од производителите до 25 септември 1970 
година, со следните податоци: назив и седиште на 
производителот, број и датум на фактурата, вид иа 
откупената стока (пченица тврда, пченица мека, 
'рж), количина на пченица и 'рж во килограми, 
договорена цена по килограм и вкупен исплатеа 
износ; 

3) извод од фактурите за пченицата и 'ржта 
купени од организациите што не се занимаваат со 
производство на тие жита (вклучувајќи ги тука ч 
количините купени од Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи), и тоа за коли-
чините купени од 1 јули до 25 септември 1970 годи-
на, со следните податоци: назив и седиште на ор-
ганизацијата од која е купена стоката, број и датум 
на фактурата, вид на стоката, количина во кило-
грами, цена по килограми и вкупен исплатен износ; 

4) извод од фактурите за количините на пчени-
ца и 'рж продадени од 1 јули до 25 септември 1970 
година, со следните податоци: број и датум на фак-
турата, назив и седиште на организацијата на која 

е продадена стоката, вид на стоката, количина во 
килограми, цена по килограм и вкупен наплатен 
износ; 

5) извод од книговодствената евиденција на ко-
рисникот за количините на пченица и 'рж сомелени 
од 1 јули до 25 септември 1D70 година; 

6) извод од книговодствената евиденција на кори-
сникот за состојбата на залихите на пченица и 'рж 
на 25 септември 1970 година, со тоа што како залихи 
треба да се сметаат и количините на купена а 
непреземена стока; 

7) пресметка на разликата во цената на пчени-
цата и 'ржта од родот на 1970 година, затечена на 
залихи на 25 септември 1970 година, изработена 
според образецот што е отпечатен кон оваа наредба 
и е нејзин составен дел. 

Документите од ставот 1 на оваа точка мораат 
да бидат заверени од органот определен со општиот 
акт на корисникот. 

Пченицата и 'ржта примени во замена за бра-
шно, како и брашното издадено по тој основ не се 
внесуваат во пресметката. 

3. Барањето за додатни средства се поднесува 
до 5 декември 1970 година. 

4. Стопанските организации што вршеле откуп 
или купување на пченица од 1 јули до 25 септември 
1970 година се должни да ги намират своите обвр-
ски од точката 2 ст. 1 и 2 на Одлуката до 20 декем-
ври 1970 година. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
произведи ќе им го исплати на корисниците утвр-
дениот износ на додатните средства од точката 2 
став 4 на Одлуката во рок од 15 дена од денот на 
приемот на уредно барање со документацијата оп-
ределена со оваа наредба. 

5. Самостојните организации на здружен труд 
— правни лица во состав на стопански организации 
во примената на одредбите на оваа наредба поста-
пуваат на начинот определен со оваа наредба за 
стопанските организации. 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4'. 

15 Бр. 12767/3 
2b октомври 1970 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Влада Јуричић, е. р. 

(Штембил на претпријатието) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ПЧЕНИЦАТА 
И 'РЖТА ОД РОДОТ НА 1970 ГОДИНА ЗАТЕЧЕНА 
НА ЗАЛИХИ НА 25 СЕПТЕМВРИ 1970 ГОДИНА 

I. Обврска на стопанската ор-
ганизација 
1. На производителите за 

откупената пченица по 
0,15 дин/kg 

Z На Дирекцијата за пчени-
цата купена од Дирекци-
јата по 0,15 дин/kg 

3. На Дирекцијата за пче-
ницата купена од други 
непроизводителски орга-
низации по 0Д5 дин/kg 
— Вкупни обврски: 

П. Извори на средствата 
1. Разликата во цената на 

пченицата и 'ржта на за-
лихи на 25 септември 1970 
година (вкупни залихи на 
пченица и 'рж намалени за 
залихите на пченица и 
'рж на 1 VII 1970 година) 
по 0,15 дин/kg 

2. Разликата во цената на 
пченицата купена од Ди-
рекцијата по 0,15 дин/kg 

3. Разликата во цената на 
пченицата купена од дру-
ги организации по 0,15 
дин/kg 
— Вкупни извори: 

III. Додатни средства гато се ба-
раат од Дирекцијата по 0,15 
дин/kg 

IV. Уплата во корист на Дирек-
цијата по 0,15 дил/kg 

Раководител 
на финансиската 

служба, 

Директор 
на стопанската 
организација, 
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570. 
Врз основа на членот 27 став 7 од Основниот 

закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЕЈНО-
СТИТЕ ЗА КОИ РАЗРЕЗ И НАПЛАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ ВРШИ ОРГАНОТ НА 
ОПШТИНАТА НА ЧИЈА ТЕРИТОРИЈА ДАНОЧ-

НИОТ ОБВРЗНИК ИМА ЖИВЕАЛИШТЕ 

1. Во Наредбата за дејностите за кои разрез и 
наплата на придонесите и даноците врши органот 
на општината на чија територија даночниот обврз-
ник има живеалиште („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/68) во точката 1 по ставот 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Како превозничка дејност од точката 1 под 1 
на оваа наредба, во поглед оданочувањето, се под-
разбира превозот со моторни возила, со запрежни 
коли, како и преносот на товар со товарни коњи — 
— самарици." 

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

IV бр. 13066 
26 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

571. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 30/70 и 
36/70), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА УВОЗ НА 

ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за увоз на определена опрема („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/70) називот на реше-
нието се менува така што да гласи: „Решение за 
определување пониски царински стопи за специ-
фичната опрема за потребите на радио-дифузните 
установи". 

2. Во точката 1 во тарифниот број 85.15/Зж на-
именувањето: 

„Радио-телеграфски и радио-телефоноки пре-
носни и приемни апарати — Други 

Ех. 
Освен радиодифузните предаватели за кратки, 

средни и долги бранови" се менува и гласи: 
„Друго 
Ех, 

Радио-телеграфски и радио-телефонски преносни 
и приемни апарати, освен радиодифузните преда-
ватели за кратки, средни и долги бранови". 

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

Бр. 3-8722/2 
23 октомври 1970 година 

Белград 

572. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-

ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 
и 30/69), во согласност со сојузниот секретар за 
стопанство и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, директорот на Сојузниот завод за цени 
издава 

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

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 
33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 
3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 
24/69, 31/69, 47/69, 52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70, 
15/70, 20/70, 27/70, 35/7», 43/70 и 46/70) во точката 1 
одредбата под 92 се менува и гласи: 

„92) 052-02-11 Смокви, суви, етивирани 08.03/2 
во износ од 2,30 динари за 1 
килограм без оглед на начи-
нот на пакувањето;". 

Во одредбата под 112 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба, која гласи: 

„113) 052-02-12 Смокви, суви, неетивирани 08.03/2 
во износ од 2,30 динари за 1 
килограм без оглед на начи-
нот на пакувањето." 

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

Бр. 17-640/1 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за цени, 
Никола Филиповић, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за работ-
ните организации што суровините и другите репро-
дукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1971 година, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70, се потпад-
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИ-
ОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, 
ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕ-
МА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗ-

ВОЗОТ ВО 1971 ГОДИНА 

Во точката 18 став 2 ред - 5 наместо зборовите: 
„по увозот" треба да стои: „по извозот". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 ок-
томври 1970 година. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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У К А З И 
Претседателот па Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 

I 
Се отповикува 
Илија Топал оски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Норвешка. 

II 
Се назначува 
Драго Кунц, досегашен началник на Одделение-

то за меѓународни врски во Претседателството на 
СКЈ, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Кралството Норвешка. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
22 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерна работа на 
развивањето полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешинските 
и војничките особини што им служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Мари Франца Душан,- Мар-
шин Стјепана Стјепан, Машњак Катице Стје-
пан, Матановић Ивана Фрањо, Матијаш Ро-
ка Игор, Матулец Стјепана Јосип, Мецкер Ане 
Хајнрих, Мемети Немета Нухи, Меркаш Стјепана 
Стјепан, Мичић Воје Станоје, Михајловић Милана 
Златко. Михић Стојана Саво, Мијаловић Марка То-
мислав, Миладиновић Драгољуба Драгослав, Мила-
новић Адама Алојзије, Миленковић Анђелка Петар, 
Милер Фер де Стјепан, Милић Живојина Мирослав, 

Милојевић Стојана Љубодраг, Милошевић Миодра-
га Видоје, Миловановић Милана Драгослав, Милу-
тиновић Радослава Светомир, Митровић Андрије 
Лазар, Мони Фете Шабан, Мориц Јаноша Ласло, 
Муха Јосипа Алојз, Мужа Драге Иван; 

Нађ Лале Ласло, Недељков Стевану Стеван, Не-
дељковић Мате Адам, Недељковић Радисава Милан, 
Нађипашић Рагиба Сабахудин, Нефић Меха Осман, 
Ненић Мирослава Обрад, Нешић Вукадина Миро-
слав, Нешовић Душана Љубинко, Незири Расима 
Селим, Николић Станислава Драгољуб, Николић 
Родољуба Мирољуб, Николић Радована Предраг, 
Нинколић Љубена Перо, Новак Франца Франц, Оке-
ри Александра Фрањо, Омановић Авде Халил, Оре-
шков Јована Пашко, Ороз Кирила Мирко, Оташе-
вић Косте Милија, Отрочак Макса Звонко, Парази-
ти Зећира Пајазит. Пандуров Тодора Душан, Пан-
џа Драгомира Бошко, Панић Рудолфа Стеван. Пан-
телић Миливоја Миладин, Пап Ђуре Мирон, Папић 
Јосипа Жељко, Пауновић Миодрага Славољуб, Пав-
ловић Петра Љубисав, Павловић Јоакима Мирослав, 
Павловић Јанка Стјепан, Пекао Јакова Јосип, Пе-
ришић Николе Раде, Певздешек Флоријана Франц, 
Петровић Милована Божидар, Петровић Гавре Сло-
бодан, Пјевац Стева 'Буро, Подрепшек Августа Да-
ворин, Предић Драгише Драгиша, Проле Вељка Ду-
шан, Пшеничник Франца Маријан, Пуљ1ко Стјепана 
Јосип; 

Рабаџија Марка Игњац, Радојчић Тихомира То-
мислав, Радосављевић Милоја Радосав, Радујков 
Властимира Јоца, Рајаковић Стјепана Фрањо, Рајко-
вић Ранка Владислав, Ракетић Блажа Ђуро, Ракић 
Ивана Петар, Рама Авдула Садик, Рашић Саве Сло-
бодан, Раус Стефана Славко, Ребић Винка Јозо, 
Ристић Драгомира Никодије, Ројнић Августина 
Иван, Ругола Антона Мато, Рукавина Мартина Ми-
ле, Рукавина Ивана Жељко, Самарџић Мустафе 
Есад, Сарамат Рахмана Ћазим, Савановић Лазе Ми-
ле, Савић Миладина Јовица, Савић Витомира Петар, 
Сеител Рудолфа Рајко, Сеизовић Светомира Слобо-
дан, Серафимовић Јована Србољуб, Севић Тиосава 
Радивоје, Симић Радослава Борјан, Симић Стани-
мира Родољуб, Славић Раде Момчило, Солдатовић 
Саве Јован, Станковић Јосифа Тројан, Станојевић 
Радосава Душан, Станојевић Петра Властимир, 
Старчевић Ивана Иван, Ставров Атанаса Ставча, 
Стефановић Милорада Драгојле, Стефановић Миле-
не Милорад, Стевановић Радојка Миле, Стојан Ста-
нислава Бранимир, Стојановић Србислава Милан, 
Стојић Станка Бранко, Стојиљковић Василија Сава, 
Стокић Љубише Миливоје, Субашић Суља Асан, 
Сурла Луке Мићо, Сушник Ловре Ловро; 

Шабани Фазлије Азиз, Шабић Рамиза Хидајет, 
Шаља Зека Paiwo, Шеша Душан Дмитар, Шипрез 
Јанеза Јанез, Ширцељ Франца Франц, Широла Фа-
уста Блаженко, Шишић Смањила Адем, Шкаламара 
Марија Петар, Шкробар Франца Винко, Шкиљевић 
Мехмеда Мурат, Шојић Радомира Никола, Штруц 
Ота Ото, Шувак Мате Ивица, Табароши Андрије 
Светислав, Тадић Тадије Иво, Таири Мусе Бајрам, 
Теклић Ивана Иван. Тери Ивана Јосип, Тодоров 
Илије Стојан, Тодоровић Јефте Михајло, Томажин 
Јанеза Иван, Томић Богдана Драган, Томић Нике 
Винко, Тошић Светозара Мирослав, Тотић Мате 
Ђуро, Трговчић Паје Јозо, Трипковић Миодрага 
Милош, Тривковић Јована Илија, Трлеп Јожета Ан-
тон, Варичак Станише Мирослав, Васић Мла-
дена Мирослав, Васиљевић Душана Степан, 
Васојевић Радоја Војо, Вићентијезић Влас-
тимира Стојан, Видеглшек Мартина Мартин. Ви-
довић Игнаца Винко, Вилотић Драгољуба Љубомир, 
Вишекрунић Богдана Ранко, Вишњел Иштвана Фе-
ренц, Власаку Халила Ает, Бодановић Мате Владо, 
Вучковић Цвике Ђоко, Вугдрагић Гојка Милић. Ву-
јица Маријана Славко, Вукадиновић Александра 
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Божидар, Вукадиновић Душана Драгиша, Вукасовић 
Антона Милан, Вукмановић Сава Драган, Вукота 
Триве Спасоје, Вуковић Стипе Анте, Вуковић Здрав-
ка Миливоје; 

Зајц Антона Јоже, Зарадић Фране Иван, Зарић 
Милана Милан, Завор Звонка Бруно, Завратник 
Ивана Цирил, Здравковић Душана Ђока, Зец Блажа 
Владо, Зечевић Љубомира Славомир. Зећири Мисина 
Бајрам, Зељенак Јана Јан, Зерец Ивана Драгутин, 
Златановић Благоја Десимир, Зриле Мате Драго, 
Ждрале Мирка Милош, Жегарац Славка Мијо, 
Жељко Ристе Пера, Жилберт Франца Франц, Жив-
ковић Војислава Борисав, Жлабровец Ивана Ми-
лан; 

морнарите: Дачин Васе Ђуро, Доминковић Марти-
на Маријан, Фератовић Халима Хасим, Камењаш 
Атифа Бећир, Косановић Богдана Миодраг, Мушла 
Авдуља Хидајет, Оморац Гордане Петар, Рус Дими-
трија Петар, Валчић Чедомира Бранислав. 

Бр. 184 
22 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето 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 

десетарите: Адиловић Хашима Елмаз, Блажић 
Јурија Борис, Букелић Стевана Дарко, Ћехић Иб-
рахима Мухарем, Гехнард Ивана Жељко, Хвалец 
Конрада Дитер, Јаношевић Богдана Јован, Калем 
Момира Ристо, Лазић Миодрага Слободан, Приморац 
Николе Анте; 

разводниците: Бичакчић Исмета Мидхат, Ђорђе-
вић Станоја Петар, Јусић Мухамеда Јакуб, Лаћарац 
Филипа Радослав, Мрављак Франца Јожеф, Попо-
вић Марка Живко, Ракановић Александра Брани-
слав, Рогина Винка Фрањо, Вревезовски Крстана 
Горјан; 

војниците: Андонов Владимира Бранко, Буква 
Јове Бошко, Црнобрња Илије Јован, Чермељ Фран-
ца Иван, Динић Живка Никола, Гордош Иштвана 
Петар, Ивовић Славка Хранислав, Јованов Ивана 
Кг ста, Јовановић Александра Петар, Каплић Ру-
долфа Драгутин, Кармер Јернеј а Емил, Келец Ру-
долфа Стјепан, Ковачевић Јова Милош, Крстић Ду-
шана Богољуб, Насев Драганов Мирко, Пашалић 
Сада Исмет, Станић Милорада Божидар, Стевано-
вић Бошка Радослав, Свилар Недељка Слободан, 
Шиљеговић Трипе Радован, Тадић Мије Илија, 
Трако Абдулаха Рамиз, Врбанић Драгутина Стјепан, 
Вујиновић Александра Славко, Земунски Миланка 
Живојин; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Анђелковски Димитраја Симеонче, Ба-
бић Мирка Милан, Беширевић Ахме Мухамед, Бје-
лаш Душана Митар, Бобић Стеве Милан. Божовић 

Миливоја Видоје, Цветковић Миодрага Бранислав, 
Чампара Халида Омер, Чокл Алојза Јанез, Ђокић 
Србислава Станко, Џодан Миле Душан, Фишер 
Еугена Ласло, Гавранов Мите Миодраг, Гаврић 
Стипе Мато, Грубљешић Бошка Драган, Хабјанић 
Мартина Мартин, Иковић Маринка Владимир, Илић 
Евгенија Бошко, Илић Живојина Новак, Јеремић 
Петра Ђорђе, Јовановић Владимира Будислав, Јо-
вановић Радосава Мирослав, Кахриман Савка Адем, 
Кижгеци Јана Павел, Копорчић Катице Ивица, Ко-
рен Николе Антун, Костов Петра Тодор, Крбавчић 
Антона Љубомир, Креч Антона Јожеф. Ковачевић 
Сулејмана Незир, Ликић Ђоке Владислав, Лонић 
Салиха Ферид, Луцин Анте Марио, Маринковић 
Јовише Иван, Машиновић Мехмеда Хамдија, Ме-
мић Османа Осман, Мијатовић Милосава Живомир, 
Миклаушевић Антона Зденко, Милановић Веселина 
Миљко, Мил обара Грге Дарко; 

Омербеговић Веј сила Вејсил, Паун Ивана Дар-
ко, Печенковић Беге Јусуф. Петроци Франца 
Франц, Петровић Божидара Зоран, Прчаић Пере 
Бранко, Режић Боже Петар, Рудан Стјепана Лука, 
Савић Миливоја Михајл, Силваш Ђуре Јосип, Си-
мић Млађена Милан, Спасевски Сонче Благоја, 
Сретеновић Милије Милорад, Стојчић Александра 
Бранко, Стојчић Марка Драго, Штета Будимира 
Недељко, Тофиловић Војина Миодраг, Токић Петра 
Јаков, Трбовић Ђуре Милан, Турсун Павла Дра-
гутин, Весели Људевита Срећко, Вучина Станка 
Миле, Вукићевић Ђоке Слободан, Вулетић Милића 
Миле, Зарић Милорада Млађан, Зукановић Хусеина 
Сафет, Жигић Мустафе Адем, Живић Велимира 
Миодраг; 

разводниците: Аџић Аврама Радован, Ахмедино-
вић Абдулаха Теуфик, Алексов Марин Мито, Бачић 
Мате Фердо, Богдановић Ристе Радован, Бубало 
Анте Иван, Буљан Алдо Серђо, Циврић Радивоја 
Бранислав, Цотић Франца Франц, Ћурић Драгољу-
ба Бранко, Добожанов Ивана Добривој, Ђорђевић 
Александра Драган, Ђорђевић Стевана Душко, Ђу-
кић Градимира Мирољуб, Ерић Боже Миленко, Га-
јић Богдана Слободан, Хоџић Омера Абид, Хорват 
Стевана Ласло, Хусић Наила Мустафа, Јаворић Ју-
ре Звонимир, Јелић Радојка Радомир, Јовановић 
Стојана Миодраг, Карамарковић Милоша Драган, 
Каран Милована Драгомир, Каучич Франца Франц, 
Келчец Фрање ЈО'Сип, Керпењар Станислава Милан, 
Клеменчић Алојза Владимир, Колар Мурата Хамид, 
Калински Вјекослава Ивица, Коносић Андрије Дра-
гутин, Корошец Фрање Јосип, Ковач Антуна Томо, 
Крамарић Мате Марин; 

Ласић Мар јо Душан, Мајер Јанеза Рудолф, 
Марјановић Драгослава Радиша, Марковић Божи-
дара Милосав, Марковић Будимира Зоран, Матасо-
вић Антона Антон, Мичић Остоје Мирко, Милоше-
вић Бошка Драгомир, Миловановић Радослава Бо-
ривој, Митровски Мирка Симеун, Мушић Зулфз 
Рамо, Налетилић Андрије Никола, Орел Станислава 
Мирослав, Пантелић Николе Светозар, Печник Ми-
хајла Силвестер, Петровић Михајла Михајло, Пет-
ровић Светозара Миодраг, Рандовић Јевте Саво, Ра-
шић Миленка Миливоје, Рецепи Риза Бејтула, Ро-
гозница Драге Миро, Ружа Лајоша Лајош, Сајовец 
Антона Јоже, Сарић Златомира Живорад, Савић 
Ђ.фђа Р̂ Харко, Слијепчевић Ђуре Раде, Стефановић 
Боривоја Александар, Стефановић Витомира Сели-
мир, Стој а диковић Живорада Радиша , Стојковић 
Миодрага Верољуб, Шестан Алоза Милан, Шкрлец 
Јанеза Станко, Танов Димитра Томо, Тир Стевана 
Александар, Тодић Трифе Мирослав, Ушанин Вука 
Радмило, Варга Фрање Милан, Врховник Јанеза 
Јанез; 

војниците: Агбабић Османа Салих, Алађозовски 
Илије Ђорђе, Алибегић Ибрахима Хасан, Амбрус 
Фрање Фрањо, Андолшек Јанеза Јоже, Антолић 
Драгутина Маријан, Антонијевић Трифуна Стани-
слав, Аранђеловић Бранислава Звонимир, Арбанас 
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Стјепана Стјепан, Арбутина Драгана Мишо, Арсла-
ни Вантов Абдулах, Арсовски Благојев Иван, Авду-
Кић Мехе Мустафа, Бабић Николе Драган, Бабић 
Винка Мијо, Бајчић Јосипа Антун, Балабан Бошка 
Милан, Баложан Павла Илија, Баран Мартина Ма-
те, Бараћ Боривоја Чедомир, Бауш Беџета Сабри, 
Већири Азема Сеадин, Бечкеи Јаноша Јанош, Бед* 
Јожефа Гезо, Бегановић Мухамеда Ферид, Беговић 
Расима Касим, Беговић Хусе Сафет, Бенковић 
Стјепана Иван; 

Битуњац Пере Иван, Благојевић Миле Продан, 
Благоевски Методија Илија, Блажевић Милана 
Иван, Бочек Франца Милан, Богдановић Мирка 
Драгољуб, Бороцки Жарка Србислав, Боројевић 
Љубана Раде, Борши Дерђа Ђерђ, Вранић Бранка 
Бранко, Брегар Фрање Иван, Броз Стјепана Фрањо, 
Бурек Фрање Фрањо, Буши Шабата Јакуп, Цеков 
Јосифа Иван, Цестар Стјепана Иван, Цибулски Ру-
долфа Павле, Ћуић Мане Бранимир, Чаљкушић Мар-
јана Иван, Чароли Сулејмана Шабан, Чехајић Фе-
рида Нурко, Ченуша Ђорђа Трајан, Чичек Фрање 
Стјепан, Чонда Стипе Јосип, Чондић Ивана Павао, 
Чупић Данила Гаврило; 

Дачевић Благомира Нешко, Дакић Алексе Пане, 
Дановски Цеков Добре. Дебељак Смиљка Божидар, 
Дер Јаноша Габор, Димић Радмила Андреја, Див-
љак Ђуре Чедомир, Добро Имреа Имре, Добречевић 
Савана Миле, Дојненовић Иве Мирко, Донев Сандев 
Ристо, Доневски Митруша Николчо, Дорчић Фрање 
Маријан, Драча Луке Миленко, Драшковић Митра 
Ридак, Дражетић Николе Иван, Дражић Раде Илија, 
Дулар Антона Бранко, Дулчић Мате Анте, Ђокић 
Војка Ратомир, Ђуричић Стевана Славољуб, Џамић 
Вујице Драган, Ејубовић Атифа Хасан, Ердељан 
Милана Сава, Фабијанец Стјепана Јосип, Фаћи Са-
хита Идриз, Фејзула Мустафе Аки, Фемић Радоње 
Радомир, Фидански Љубомира Благоје, Фукс Мије 
Михајло, Гараи Јожефа Михаљ, Гашпарић Фрање 
Андрија, Гламочанин Славка Љубан, Глишић Вла-
димира Момчило, Гомбоц Карла Маријан, Ѓорчески 
Ванче Трајче, Говорковић Јосипа Карло, Градишник 
Алберта Алберт, Грбић Петра Славко, Гребић Раје 
Милорад, Груевски Нацев Трајан, Грујић 'Драгоми-
ра Милош. Грум Славка Боштјан, 

Хаџић Едхема Назиф, Хаџимустафић Абдулаха 
Мехмед, Хајншек Станка Емил, Хаушић Алије Ху-
сеин, Хенч Фрање Жељко, Хладник Јакоба Франц, 
Хоџић Хакије Фадил, Хорват Андрије Владимир, 
Хотко Јосипа Мирко, Хрустек Андрије Драгутин, 
Игњашенко Алексија Денис, Илинчић Миливоја 
Миодраг, Ирголић Михе Марјан, Иванчић Мате Ми-
ше, Јахић Ибрахима Латиф, Јанковић Миле Тоде, 
Јанша Јанеза Андреј, Јелић Александра Светозар, 
Јордановић Душана Станиша, Јовановић Радомира 
Андра, Јовановић Јована Исидор, Јовановић Вла-
димира Лазо, Јовановски Страхина Драги, Јованов-
ски Јоже Захарије, Јурин Мира Блаж, Јусић Вје-
сила Фахро, Јусуфи Фазил Гани, Кадири Алиађбера 
Јусуф, Каралић Витомира Ратомир, Карановић Ми-
хаила Ђорђе, Кебер Франца Франц, Кенда Андрије 
Драго, Кнехтл Петера Борис, Кнез Фердинанда 
Фердинанд; 

Колаковић Илије Милан, Комадинић Добросава 
Бранко. Коњуша Бануша Идриз, Косановић Зорке 
Миле, Косовај Сејадина Јусуф, Костадиновић Ми-
ливоја Марко. Костић Владимира Радован, Котлар 
Нике Вјекослав, Ковач Душана Драгољуб, Коваче-
вић Милутина Гојко, Ковачевић Будимира Илија, 
Красић Драгића Милован, Крезић Ненада Душан, 
Крила Хаљиља Фатон, Крстевски Кире Иско, Кр-
стић Љубомира Петар, Кучеровић Боже Јанко, Ку-
ирешак Милутина Млађен, Куртовић Петра Иво, 
Лазник Ивана Мирослав, Лазаревић Данила Стје-
пан, Лекић Марка Крунослав, Ловић Халима Махо, 
Ловрић Јоже Славко, Луња Едхема Осмах, Љуби-
сављевић Миливоја Стојан; 

Мачек Ивана Јосип, Мађар Јожефа Јожеф, Ма-
ђуни Емина Шефки, Маховић Ивана Фрањо, Мале-
тић Јуре Јурај, Мајко Августа Иван, Максимовић 
Владимира Живојин, Максимовић Раме Раде, Ма-
летић Милана Живадин, Малтез Душана Милорад, 
Мараци Андраша Ласло, Маријетич Јожета Јуриј, 
Маринковић Неде Срето, Марковић Милана Брани-
слав, Марковић Томе Марко, Марковић Милоје Ми-
лан, Марковић Милоша Рашко, Марковић Миросла-
fea Живан, Марковиновић Петра Миле, Мартин-
чевић Фрање Бранко, Матајија Миле Драган, Ме-
хић Халила Есад, Михаиловић Тихомира Владан, 
Миколочевић Јосипа Томо, Милановић Радоја Ми-
одраг, Милановић Радомира Момир, Миленков Јо-
сифа Звонко, Милетић Божидара Мирослав, Милев 
Малина Станул, Милојевић Драгутина Љубиша, 
Милошевић Младена Милутин. Миљковић Милути-
на Радомир, Мирић Душана Ђорђе, Мирковић Луке 
Ђорђе, Мирковић Миломира Петар, Митровић Ра-
фаила Славко, Младеновић Милорада Драган, 
Мохоровић Стјепана Алдо, Моравец Станка Ћирил, 
Мујкановић Мехмеда Хусреф, Муминовић Османа 
Шабан, Муратовић Абдул е Меаз; 

Настић Радивоја Милорад, Недељковић Драго-
слава Радојица. Ненадић Миле Стојан, Нидорфер 
Јанеза Владимир, Николић Ивана Срећко, Николов-
ски Будимира Војислав, Обрадовић Живана Милан 
Обрадовић Малка Радисав, Обрадовић Животије 
Срба, Олшак Ивана Иван, Оршић Ивана Стјепан, 
Осачик Јаноша Бела, Паренцан Пере Драго, Павлин 
Алојза Славко, Павковљевић Јелке Душан, Павлин 
Флорјана Винко, Перишић Емила Емил, Пешкић 
Божидара Благоје, Петровић Предрага Верољуб, 
Петровић Боривоја Никола, Петровић Неде Обрад, 
Петровић Ђорђа Слободан, Петровић Јосипа Вла-
дан, Петровић Николе Владо, Пинтарић Матије 
Алојз, Плавшић Мартина Марјан, Нлешеј Алојза 
Алојз, Попић Славка Стојан, Поточни Ивана Иван, 
Прекадини Сулејмана Муслија, Пруговечки Славка 
Јосип, Пуљај Идриза Реџеп, Пушкар Мехе Мумин; 

Рабин Франца Франц, Раднић Антуна Лазар, 
Радовић Богољуба Илија, Радовић Марка Момчило, 
Радуловић Станка Борис, Радуновић Милана Ђор-
ђе, Раић Јанка Стјепан, Рашић Анте Јуре, Ратков 
Душана Славомир, Ратков Лубенов Васил, Репац 
Ђуре Радован, Росић Богдана Бранко, Рундић Ми-
лана Љубомир, Рушнов Петра Ивица, Сачић Хасије 
Фадил, Салетовић Хамдије Шефик, Салкић Хасиба 
Есад, Сестрић Марка Марко, Симоновић Светомира 
Синиша, Славковић Војислава Сретен, Соколић Ан-
тона Радо, Спасовски Стојана Милан, Спевец Стје-
пана Иван, Србанић Стјепана Звонко, Станковић 
Станише Драган, Стојадиновић Драгојла Младомир, 
Стокић Тихомира Радомир, Стружник Марије Сил-
во, Ступар Лазара Боро; 

Шабић Абдул аха Шериф, Шћурец Стјепана 
Жељко, Шеху Муридина Сефер, Шеховић Рагиба 
Јусо, Шипек Франца Фердинанд, Шкарица Анте 
Здравко, Шпехар Јоже Маријан, Шпелић Ивана Ши-
ме, Шпиндерк Јосипа Бранко, Штефанчић Андрије 
Мато, Шујић Ђорђа Живанко, Шуркаловић Петра 
Обрад, Шусте Марка Силвестар-Мирко, Швабић 
Драгутина Младен, Тадија Винка Ивица, Тенџерић 
Миле Љубо, Теофиловић Данке Томо, Тодоровић 
Душана Недељко, Тодоровић Саве Предраг, Томић 
Милоша Радоје, Тушек Мате Иван, Варсаковић Ми-
лоша Ратко, Васиљевић Видоје Велимир, Вејић 
Ранка Миле, Велковски Николе Димитар, Видоев-
ски Милана Петко, Визец Макса Иван, Влај Франца 
Дарко, Вреск Андре Томо, Вртник Алојза Антон, 
Вујковић Илије Ђоко, Вук Штефана Август, Ву-
кадиновић Крсте Влајко, Вукотић Ивка Владислав, 
Замбони Ферде Зденко, Зец Љубе Драган, Зекано-
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в ић Николе Саво, Згогић Шаћира Сефер, Зоренц 
Аугуста Иван, Зупанчић Мартина Дарко, Жадрин 
Фрање Антон. 

Бр. 190 
22 декември 1969 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особено истакнување во позна-
вањето и вршењето на војничките должности и за 
примерно војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Богдановић Радомира Бранислав, 
Брајчић Дане Драго, Цвелбар Антона Антон, Ћен-
дић Доброслава Братислав, Деспот Рада Ајдук, Иха-
рош Марка Алојз, Лекић Милентија Миливоје, Ма-
цаБара Серђе Рајко. Мирник Цирила Иван, Обу-
ћина Гаврила Драган, Пауновић Пауна Томислав, 
Пехајдић Ибре Зијад, Радовановић Мирослава Дра-
гиша, Рамчић Ђула Халил, Шибеља Марије Видо, 
Шоштарић Отмара Франц, Штопин Драгумила Че-
домир, Трипковић Рака Миомир; 

разводниците: Дамјановић Никице Бранимир, 
Келшин Станислава Милан, Павловић Војина Дра-
гоје, Пожар Антона Станислав, Сертић Јуре Марко, 
Жерјал Алојза Миливој; 

војниците: Адировић Николе Маринко Андрејић 
Милорада Душан, Аранђеловић Душана Слободан, 
Арловић Иве Иљо, Бајић Душана Слободан, Бакић 
Е лаже Милинко, Баланџић Јевте Мирко, Береган 
Виљама Виљам, Бизјак Рудолфа Драго, Богдановић 
Светислава Томислав, Братић Ђорђа Ратко, Брозо-
вић Драгутина Златко, Цветић Властимира Миод-
раг, Чарапић Михаила Миломир, Чибељ Алојза 
Бернард, Делибашић Шефика Џемал, Денић Љу-
бомира Милисав, Димитријевић Милана Ратко, Ди-
вић Петра Иван, Дивјак Јоже Костја, Дугалић Бра-
нислава Симијон, Ђорђевић Радисава Јовица, Ђор-
ђ е в а ц Кирова Данче, Горјак Јожета Јоже, Трај 
Ивана Јанез, Хилберт Камила Томаж, Ходник Фер-
динанда Албин, Хорват Ивана Иван, Илић Душана 
Војислав, Илијевски Александра Стефан, Јанковић 
Велимира Александар, Јеринић Драгослава Бранко, 
Јовановић Лалка Бранко, Кадрић Селима Расим, 
Карабатић Антона Никола, Кастрати Рамиза Би-
слим, Келеман Андрије Андрија, Келеман Андрије 
Иштван, Клајишек Антона Антон, Клисарић Алексе 
Недељко, Кобе Франца Франц, Кошир Антона 
Франц, Кошир Ивана Радо, Ковачевић Велимира 
Божидар, Ковше Рудолфа Сречко, Крковски Пет-
ре^ Борче, Крстић Крсмана Драган, Кружичевић 
Анте Марио, Кулр Ернеста Ернест, Кушар Алојза 
Франц, Лоренчић Ивана Иво, Лозић Владе Јосип, 
Лубеј Антона Данило, Лукић Војислава Милан, 
Љодка Имера Неџет, Љуна Ђуре Милан, Махић Фе-
хима Мухарем, Малетић Милана Момчило, Мандић 
Раде Ратко, Манић Богосава Видосав, Мараславац 
Стјепана Стјепан, Марјановић Марка Петко, Ма-
тевжич Јожефа Бранко, Меден Јоже Јоже, Механић 
Меха Зејнил, Мијатовић Исе Радивоје, Милер 

Франца Франц, Миловић Милоша Димитрије, Мит-
ровић Бошка Андреј. Мојсиќ Бошка Слободан, 
Мравинац Стјепана Иван, Муртић Сулејмана Мех-
мед; 

Николић Мирослава Цвеће, Обретан Петра Иван, 
Ожеговић Саве Радивоје, Пачник Павела Антон, 
Панић Крстана Милета, Пауновић Љубомира Панто, 
Павловић Милована Радош, Павловски Јосипа Ми-
лан, Пеце Михајла Станко, Печурчић Јозе Ђуро, 
Перишић Василија Маринко, Пешчић Стојана Зо-
ран, Пирманшек Јожефа Јожеф, Петровић Славо-
љуба Мирослав, Петровић Михаила Веселин, Плав-
шић Душана Божо, Поучки Николе Јован, Позаић 
Јосипа Стјепан, Прах Станислава Иван, Пушић 
Петра Иван, Рахман Бећира Назиф, Рибић Халила 
Ћамил, Рибич Јернеј а Лудвиг, Семенић Душана 
Душан, Семизовић Луке Лука, Софтић Мује Мех-
мед, Солкановић Идриза Зудин, Срдић Трифуна 
Илија, Стефановић Видана Радован, Стрика Томе 
Миле, Сушак Стевана Милош, Сутловић Ивана 
Анте, Шандрк Јосе Анте; 

Шешић Михајла Ристо, Шиљковић Јаноша Ми-
клош, Шиндер Алојза Бранко, Шкурица Баха Ју-
суф, Шлејковец Рудолфа Миха, Шошкић живка 
Момчило, Штефанчић Андреја Андреј, Штруцељ 
Јожа Никола, Штукељ Славка Јоже, Шукић Николе 
Мирослав, Терзић Кемала Фадил, Токић Мухарема 
Ејуб, Томашевић Андреја Андраш, Тронтељ Франца 
Иван, Туфегџић Божидара Светомир, Уковић Стан-
ка Владимир, Уле Јожета Јоже, Валичек Ловре То-
мислав, Вехби Мухарема Ука, Величковић Мирка 
Радојица, Весел Лудвика Маријан, Вилотијевић 
Остоје Милутин, Вивод Франца Јожеф, Вохар Јо-
жефа Милан, Вречко Франца Виктор, Вукелић 
Бајре Зијо, Вукобрат Мирка Ђуро, Живковић Ши-
муна Тихомир. 

Бр. 189 
22 декември 1969 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

567. Одлука за маржите во прометот на од-
делни производи — — — — — — 1185 

568. Правилник за техничките мерки и усло-
ви за завршните работи во зградарството 1185 

569. Наредба за начинот и постапката за пре-
сметување на износите и разликите во 
цената иа пченицата и 'ржта според Од-
луката за измени и дополненија на Од-
луката за продажните цени на житото 
и на производите од жито — — — — 1190 

570. Наредба за дополнение на Наредбата за 
дејностите за кои разрез и наплата на 
придонесите и даноците врши органот на 
општината на чија територија даночниот 
обврзник има живеалиште — — — — 1192 

571. Решение за измени на Решението за о-
пределување пониски царински стопи за 
увоз на определена опрема — — — — 1192 

572. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 1192 

Исправка на Одлуката за работните органи-
зации што суровините и другите репро-
дукциони материјали, чиј увоз е регули-
ран, ги увезуваат во определен однос 
спрема остварениот девизен прилив по 
извозот во 1971 година — — — — — 1192 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. — 
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