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Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Сојузниот 
собор од 15 мај 1974 година и на седницата нд Собо-
рот на републиките и покраините од 15 мај 1974 го-
дина, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВЕН РЕД НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

I 

Општа одредба 

Член 1 
До донесувањето на деловникот на Собранието 

на СФРЈ прашањата од заедничката работа на со-
борите на Собранието на СФРЈ и прашањата на нив-
ните заеднички работни тела ќе се уредуваат според 
одредбите на оваа одлука. 

По прашања што не се уредени со оваа одлука 
сообразно ќе се применуваат, во согласност со Уста-
вот на СФРЈ, одредбите на Деловникот на Сојузната 
скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/70). 

За разгледување на одделни прашања и за од-
лучување за нив соборите на Собранието на СФРЈ 
можат да одредат посебна постапка. 

II 

Печат на Собранието на СФРЈ 

Член 2 
Собранието на СФР«^ има печат. 
Печатот на Собранието на СФРЈ го содржи гр-

бот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија околу кој, на јазиците на народите на 
Југославија, е натписот: „Собрание на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија". 

во својата работа ќе се раководам исклучиво од за-
едничките интереси на работните луѓе, на народите 
и народностите, на републиките и автономните пок-
раини^ и од утврдената политика на федерацијата, 
дека ќе се борам за сувереност, независност и инте-
гритет на земјата, за остварување на власта на ра-
ботничката класа и на сите работни луѓе, за оства-
рување на братството и единството и за рамноправ-
ност на народите и народностите, за развиток на 
социјалистичкото самоуправно општество и за оства-
рување на заедничките интереси на работните луѓе 
и граѓаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија." 

IV 

Заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ 

Член 4 
Соборите на Собранието на. СФРЈ образуваат 

заеднички комисии, како заеднички работни тела, 
заради разгледување на прашања од заеднички ин-
терес. 

Заеднички комисии на Собранието на СФРЈ се: 
1) Комисија за избор и именувања; 
2) Административна комисија; 
3) Комисија за утврдување^ идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија; 
4) Комисија за претставки и поплаки. 
Соборите, по потреба? со посебна одлука можат 

да образуваат и други заеднички работни тела. 

V 

Генерален секретар на Собранието на СФРЈ и заме-
ник на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 

Член 5 
Собранието на СФРЈ има генерален секретар и 

заменик на генерален секретар. 
Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 

и заменикот на генералниот секретар на Собранието 
на СФРЈ ги именуваат двата собори на Собранието 
на СФРЈ рамноправно, на предлог од Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

III 

Претседател на Собранието на СФРЈ и потпретсе-
датели на Собранието на СФРЈ 

Член 3 
Собранието на СФРЈ има претседател и петмина 

потпретседатели што рамноправно ги избираат собо-
рите на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите 
во Собранието на СФРЈ. 

Претседателот и потпретседателите на Собрание-
то на СФРЈ, при стапување на должност, пред собо-
рите на Собранието на СФРЈ даваат свечена изјава, 
која гласи: 

„Изјавувам дека должноста на претседател, од-
носно на потпретседател, на Собранието на СФРЈ ќе 
ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржу-
вам за Уставот на СФРЈ и за сојузните закони, дека 

VI 

Свечени изјави 

Член 6 
Сојузните функционери што ги избира или име-

нува Собранието на СФРЈ, а кои не се членови на 
Сојузниот извршен совет, при стапување на долж-
ност даваат свечена изјава пред претседателот на 
Собранието на СФРЈ, која гласи: 

„Изјавувам дека доверената ми должност ќе ја 
вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржу-
вам за Уставот на СФРЈ и за сојузните закони, дека 
во својата работа ќе се раководам исклучиво од за-
едничките интереси на работните луѓе, на народите 
и народностите, на републиките и автономните пок-
раини и од утврдената политика на федерацијата, 
дека ќе се борам за сувереност, независност и инте-
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гритет на земјата,.за остварување на власта на ра-
ботичката класа и на сите работни луѓе, за оства-
рување на братството -и единството и за рамноправ-
ност на народите и народностите, за развиток на со-
цијалистичкото самоуправно општество и за оствару-
вање на заедничките интереси на работните луѓе и 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија." 

Член 7 
Претседателот, судиите и судиите-поротници на 

Сојузниот суд, сојузниот јавен обвинител и замени-
ците на сојузниот јавен обвинител, при стапување на 
должност, даваат свечена изјава пред претседателот 
на Собранието на СФРЈ, која гласи; 

„Изјавувам дека во вршењето на својата долж-
ност ќе се придржувам за Уставот на СФРЈ, за за-
коните и самоуправните општи акти, дека својата 
должност ќе ја вршам совесно и непристрасно, дека 
во својата работа ќе се залагам за остварување на 
уставноста и законитоста и дека ќе ги штитам сло-
бодите и правата на граѓаните-и самоуправната по-
ложба на работните луѓе и на самоуправните органи-
зации и заедници, како и поредокот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија." 

VII 

Завршна одредба 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила кога двата собори 

на Собранието на СФРЈ ќе ја усвојат во идентичен 
текст. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 20 

15 мај 1974 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

382. 

Врз основа на член 285 точка 16 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 15 мај 1974 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВЕН РЕД НА СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

I 

ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
До донесувањето на деловникот на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ (во натамошниот 
текст: Соборот) прашањата на работата и на органи-
зацијата на Соборот ќе се уредуваат според одред-
бите од оваа одлука. 

^По прашања што не се уредени со оваа одлука 
сообразно ќе се применуваат, во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ, одредбите од Деловникот на Сојуз-
ната скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/70). 

За разгледување на одделни прашања и за од-
лучување за нив Соборот може да одреди посебна 
ростапка, 

II 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Претседател и потпретседател на Соборот 

Член 2 
Соборот - има претседател и потпретседател на 

Соборот. 
Член 3 

Претседателот на Соборот: 
— ги подготвува и свикува седниците на Собо-

рот и претседава на нив; 
— ја усогласува работата на Соборот со рабо-

тата на Соборот на републиките и покраините и се 
договара со претседателот на тој собор за начинот и 
роковите за претресување на прашањата за кои Со-
борот одлучува во рамноправен делокруг со тој со-
бор и за други прашања од заеднички интерес за 
Соборот и за Соборот на републиките и покраините; 

— ја усогласува работата на работните тела на 
Соборот; 

— се грижи за соработка на Соборот со собра-
нијата на републиките и со собранијата на автоном-
ните покраини; 

— се грижи за соработка на Соборот со опште-
ствено-политичките и општествените организации и 
со други самоуправни организации, здруженија и 
заедници во федерацијата; 

— покренува разгледување на прашања од де-
локругот на Соборот на седници на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за извршување на заклучоците на 
Соборот; 

— се грижи за спроведување на начелото за јав-
ност во работата на Соборот и на неговите работни, 
тела; 

— се грижи за остварување на рамноправноста 
на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија во работата на Соборот и на неговите 
работни тела; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот во 
поглед на извршување на задачите и работите за 
потребите на Соборот; 

— врши и други работи што ќе му ги довери 
Соборот. 

Претседателот на Соборот го претставува Собо-
рот. 

Член 4 
Претседателот на Соборот им упатува одделни 

прашања од делокругот на Соборот на разгледува-
ње на соодветните работни тела на Соборот. 

Во подготвување на седниците на Соборот, прет-
седателот на Соборот може да бара соодветното ра-
ботно тело на Соборот да разгледа одделно праша-
ње од делокругот на Соборот и да му поднесе на 
Соборот свој извештај со предлози и мислења по 
тоа прашање. 

Член 5 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на негова отсутност 
или спреченост и врши работи што ќе му ги довери 
претседателот на Соборот. 

Член 6 
Претседателот и потпретседателот се избираат 

од редот на делегатите на четири години, ако не им 
престане мандатот пред тој рок. 

Претседателот и потпретседателот на Соборот, 
при стапување на должност, даваат пред Соборот 
свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека должноста на претседател, од-
носно на потпретседател, на Сојузниот собор ќе ја 
вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржу-
вам за Уставот на СФРЈ и за сојузните закони, де-
ка во својата работа ќе се раководам исклучиво од 
заедничките интереси на работните луѓе, на народи-
те и народностите, на републиките и автономните 
покраини и од утврдената политика на федерација-
та, дека ќе се борам за сувереност, независност и 
интегритет на земјата, за остварување на власта на. 
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работничката класа и на сите работни луѓе, за 
остварување на братството и единството и за рамно-
правност на народите и народностите, за развиток 
на социјалистичкото самоуправно општество и за 
остварување на заедничките интереси на работните 
луѓе и граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија." 

2. Работни тела на Соборот 

Член 7 
За подготвување, разгледување и предлагање на 

предлози на'закони, на Други прописи и општи ак-
ти, за следење на спроведувањето на политиката и 
на извршувањето на законите, на други прописи и 
општи акти што ги донесува, како и за разгледу-
вање на други прашања од делокругот на Соборот, 
Соборот образува одбори, комисии и други работни 
тела. 

Одбор се образува за одделни области на опште-
ствениот Ж И Е О Т од делокругот на Соборот. 

Комисија се образува за вршење на работи со 
кои се обезбедува работата на Соборот и на негови-
те работни тела во извршувањето на нивните за-
дачи. 

Други работни тела се образуваат според потре-
ба. 

Член 8 
Соборот ги има следните одбори: 
1) Одбор за општествено-економски односи; 
2) Одбор за општествено-политички односи; 
3) Одбор за внатрешна политика; 
4) Одбор за надворешна политика; 
5) Одбор за народна одбрана; 
6) Одбор за буџет на федерацијата; 
7) Одбор за правосудство; 
8) Одбор за труд. здравје и социјална политика; 
9) Одбор за прашања на борците и воените ин-

валиди. 
Член 9 

Соборот ги има следните комисии: 
1) Мандатно-имунитетска комисија; 
2) Законодавно-правна комисија. 

Член 10 
Поблиски одреди за делокругот на одборите и 

комисиите, по потреба, утврдува Соборот со своја 
одлука.. 

3. Секретар на Соборот и служба на Соборот 

Член 11 
Соборот има секретар. 
Секретарот на ^Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвување на седници на 
Соборот, организира вршење на стручни и админи-
стративно-технички работи за потребите на Собо-
рот и на неговите работни тела и врши други рабо-
ти што ќе му ги довери Соборот или претседате-
лот на Соборот. 

Секретарот на Соборот го именува и го разре-
шува Соборот, на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 

Член 12 
Соборот има служба за вршење на стручни и 

административно-технички работи за потребите на 
Соборот и на работните тела на Соборот. 

III 

ПОСЕБНА ПОСТАПКА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И 
ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА АКТ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКА, ОДНОСНО ЗА АВТОНОМНА ПО-

КРАИНА 

Член 13 
Посебна постапка за разгледување и одлучува-

ње за предлог на акт или на друго прашање од општ 

интерес за република, односно за автономна покра-
ина, и за рамноправност на народите и народнос-
тите (во натамошниот текст: посебна постапка) се 
поведува по барање на мнозинството делегати од 
една република, односно автономна покраина. 

Член 14 
Барање за спроведување посебна постапка мо-

же да се поднесе во текот на претресот на предлог 
на закон, на друг пропис или општ акт, односно во 
текот на претресот на друго прашање на седница 
на Соборот, и тоа во текот на целиот претрес до за-
клучувањето на претресот и до преминувањето на 
гласање. 

Ако на претседателот на Соборот барањето му е 
упатено писмено пред денот на одржувањето на 
седницата, претседателот на Соборот ги запознава 
делегатите со барањето на почетокот на претресот 
на предлогот на актот, односно на друго прашање 
на кое се однесува барањето. 

Член 15 
Барањето за спроведување посебна постапка мо-

ра да биде образложено-
во образложението мора да се наведе во кој по-

глед е предлогот на акт или друго прашање од општ 
интерес за републиката, односно за автономната по-
краина, и за рамноправност на народите и народ-
ностите. 

Член 16 
Кога е поднесено барање за спроведување по-

себна постапка, претседателот на Соборот го преки-
нува претресот на предлогот на акт, односно на дру-
го прашање на кое се однесува барањето, и го пови-
кува Соборот да го утврди со заклучок начинот за 
спроведување на посебната постапка. 

Член 17 
Ако предлагачот на актот по повод ставеното 

барање за спроведување посебна постапка го изме-
ни или дополни својот предлог, претседателот на 
Соборот ќе ги повика подносителите на барањето да 
се изјаснат дали остануваат при * барањето. 

Ако подносителите на барањето остануваат при 
своето барање, ќе продолжи посебната постапка. 

Ако подносителите на барањето се откажат од 
своето барање, посебната постапка ќе се заклучи и 
ќе продолжи претресот на предлогот на актот или 
на друго прашање. 

Член 18 
Соборот може да одреди со заклучок спорното 

прашање на кое укажуваат подносителите на бара-
њето за спроведување посебна постапка непосредно 
да го разгледа, да му го врати на повторно разгле-
дување на предлагачот на актот, или разгледувањето 
на тоа прашање да му го довери на матичен одбор 
на Соборот или на посебно работно тело на Соборот 
што за таа цел ќе го образува. 

Со заклучокот Соборот го одредува и рокот во 
кој ќе го земе повторно во разгледување спорниот 
акт, односно друго прашање, кој не може да биде 
пократок од 48 часа. 

Додека посебната постапка не се спроведе, Собо-
рот не може да пристапи кон разгледување на спор-
ниот акт, односно на друго прашање. 

Член 19 
Предлагачот* на актот, матичниот одбор на Со-

борот, односно посебното работно тело на Соборот 
што е образувано да го разгледа барањето, се долж-
ни по прашањето на кое се однесува барањето да 
извршат потребни консултации со надлежните орга-
ни на републиките и на автономните покраини и со 
Сојузниот извршен совет, ако тој не е предлагач на 
актот, и со други заинтересирани органи и организа-
ции, да ја собере сета потребна документација и ги 
изврши потребните анализи и врз основа на тоа да 
предложи начин за решение на спорното прашање. 
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За заземениот став предлагачот на актот, ма-
тичниот одбор на Соборот, односно посебното работ-
но тело на Соборот, го известуваат Соборот. Извеш-
тајот мора да биде образложен и да содржи предло-
зи за решение на спорното прашање. Кон извешта-
јот се прилага и потребната документација. 

Член 20 
извештајот од предлагачот на актот, од матич-

ниот одбор на Соборот, односно од посебното работ-
но тело на Соборот, го претресува Соборот, 

Во текот на расправата, Соборот може со заклу-
чок да утврди дека предлагачот на актот, матични-
от одбор на Соборот, односно посебното работно те-
ло на Соборот, треба повторно да го разгледа спор-
ното прашање. 

Предлагачот на актот, матичниот одбор на Собо-
рот, односно посебното работно тело на Соборот, се 
должни според заклучокот на Соборот да постапат 
во рок што ќе го одреди Соборот и врз основа на 
тоа да поднесат свој нов извештај. 

Член 21 
'Ако утврди дека со предлогот на акт или со 

друго прашање не е повреден општиот интерес за 
републиката или за автономната покраина, односно 
не е доведена во прашање рамноправноста на на-
родите и народностите, Соборот со заклучок утврду-
ва дека посебната постапка е завршена и го про-
должува претресот на предлогот на актот, односно 
на друго прашање. 

Ако утврди дека со предлогот на акт или со дру-
го прашање е повреден општиот интерес за репуб-
ликата или за автономната покраина, односно дека 
е доведена во прашање рамноправноста на народи-
те и народностите, Соборот ја запира натамошната 
постапка по предлогот на актот, односно по друго 
прашање, и тој предлог го симнува од дневен ред, 
или утврдува начела врз кои треба да се заснова 
актот и му го враќа предлогот на неговиот подќо-
сител да го измени или дополни во смисла на утвр-
дените начела. 

Член 22 
Посебното работно тело, кое според член 18 на 

оваа одлука Соборот може да го образува за разгле-
дување на спорното прашање, игла претседател и од-
реден број членови. 

Претседателот и членовите на посебното работ-
но тело Соборот ги избира од редот на делегатите, 
со тоа што од делегацијата на секоја република, од-
носно автономна покраина, се избираат еднаков број 
делегати. 

Во работата на посебното работно тело на Со-
борот учествуваат и претставници на предлагачот 
ка актот, односно на прашањето, и претставник на 
подносителот на барањето, како и претставник на 
Сојузниот извршен совет, ако тој совет не е пред-
лагач на актот, односно на прашањето. 

Во поглед на начинот на работата на посебното 
работно тело на Соборот се применуваат соодветни-
те одредби за работата на одборите на Соборот. 

IV 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 23 

Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-
јувањето на седница на Соборот. 

Сојузен собор еа Собранието на СФРЈ 

АС бр. 21 
15 мај 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

383. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 мај 
1974 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВЕН РЕД НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИ-

ЕТО НАЃ СФРЈ 

I 

ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
До донесувањето на деловникот на Соборот на 

републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
(во натамошниот текст: Соборот) прашањата на ра-
ботата и организацијата на Соборот ќе се уреду-

. ваат според одредбите на оваа одлука. 
По прашања што не се уредени со оваа одлука 

сообразно ќе се применуваат, во согласност со Ус-
тавот на СФР«1, одредбите од Деловникот на Соју-
зната скупштина („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
29/70). 

За разгледување на одделни прашања и за од-
лучување за нив Соборот може да одреди посебна 
постапка. 

II 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

I. Претседател и потпретседател на Соборот 
Член 2 

Соборот има претседател и потпретседател на 
Соборот. 

Член 3 
Претседателот на Соборот: 
— ги подготвува и свикува седниците на Со-

борот и претседава на нив; 
— ја усогласува работата па Соборот со рабо-

тата на Сојузниот собор и се договара со претсе-
дателот на тој собор за начинот и роковите за пре-
тресување на прашањата за кои Соборот одлучува 
во рамноправен делокруг со тој собор и за други 
прашања од заеднички интерес за Соборот и за 
Сојузниот собор; 

— ја усогласува работата на работните тела на 
Соборот; 

— се грижи за соработка на Соборот со собра-
нијата на републиките и со собранијата на авто-
номиите покраини; 

— се грижи за соработка на Соборот со опште-
ствено-политичките и општествените организации и 
со други самоуправни организации, здруженија и 
заедници во федерацијата; 

— покренува разгледување на прашања од де-
локругот па Соборот на седници на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за извршување на заклучоците на 
Соборот; 

— се грижи за спроведување на начелото за 
јавност во работата на Соборот и на неговите ра-
ботни тела; 

— се грижи за остварување на рамноправноста 
на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија во работата на Соборот и на него-
вите работни тела; 

— му дава упатство на секретарот на Соборот 
во поглед на извршувањето на задачите и работите 
за потребите на Соборот; 

— врши и други работи што ќе му ги довери 
Соборот. 

Претседателот на Соборот го претставува Со-
борот* 
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Член 4 
Претседателот на Соборот им упатува одделни 

прашања од делокругот на Соборот на разгледува-
ње на соодветните работни тела на Соборот. 

Во подготвување на седниците на Соборот, 
претседателот на Соборот може да бара соодветното 
тело на Соборот да разгледа одделно прашање од 
делокругот на Соборот и да му поднесе на Соборот 
свој извештај со предлози и мислења по тоа пра-
шање. 

Член 5 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на негова отсутност 
или спреченост и врши работи што ќе му ги до-
вери претседателот на Соборот. 

Член 6 
Претседателот и потпретседателот на Соборот се 

избираат од редот на делегатите на четири години, 
ако мандатот не им престане пред тој рок. 

Претседателот и потпретседателот на Соборот, 
при стапување на должност, пред Соборот даваат 
свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека должноста на претседател, од-
носно на потпретседател, на Соборот на републи-
ките и покраините ќе ја вршам одговорно и сове-
сно и дека ќе се придржувам за Уставот на СФРЈ 
и за сојузните закони, дека во својата работа ќе се 
раководам исклучиво од заедничките интереси на 
работните луѓе, на народите и народностите, на ре-
публиките и автономните покраини и од утврде-
ната политика на федерацијата, дека ќе се борам 
за сувереност, независност и интегритет на земјата, 
за остварување на власта на работничката класа и 
на сите работни луѓе, за остварување на братството 
и единството и за рамноправност на народите и на-
родностите, за развиток на социјалистичкото само-
управно општество и за остварување на заеднич-
ките интереси на работните луѓе и граѓаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија." 

2. Работни тела на Соборот 

Член 7 
За усогласување на ставовите при подготвува-

ње на предлози на закони, на други прописи и оп-
шти акти, за подготвување и предлагање на тие 
акти, за следење на спроведувањето на политиката 
и на извршувањето на законите, на другите про-
писи и општите акти што ги донесува Соборот, како 
и за разгледување на други прашања од' делокру-
гот на Соборот, Соборот образува одбори, комисии и 
други работни тела. 

Одбор се образува за одделни области на оп-
штествено-економскиот живот од делокругот на 
Собооот. 

Комисија зе образува за вршење на работи со 
кои "се обезбедува работата на Соборот и на него-
вите работни тела во извршување на нивните' за-
дачи. 

Други работни тела се образуваат според пот-
реба. , 

Член 8 
Седница на работно тело на која се врши усо-

гласување на ставови во подготвување на предлози 
на закони, на други прописи и општи акти, како и 
кога се разгледува предлог на акти за чие доне-
сување е потребна согласност на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини, може да се одржи ако на седницата при-
суствува најмалку еден член на работното тело из-
бран од редот на секоја делегација. 

Претставникот на делегацијата може да одреди 
отсутниот или спречениот член на работното тело 
избран од редот на таа делегација да го замени на 
седницата на работното тело друг член на таа деле-
гација, со сите права на член на работното тело. 

Член 9 
Соборот ги има следните одбори: 
1) Одбор за општествен план и развојна поли-

тика ; 
2) Одбор за пазар и цени; 
3) Одбор за финансии; 
4) Одбор за кредитпо-мпнетарен систем; 
5) Одбор за прашања на здружување во сто-

панството; 
6) Одбор за прашања на развојот на стопански 

недоволно развиените републики и автономни по-
краини; 

7) Одбор за економски односи со странство. 

Член 10 
Соборот ги има следните комисии: 
1) Мандатно-имунитетска комисија; 
2) Законодавно-правна комисија. 

Член 11 
Поблиски одредби за делокругот на одборите и 

комисиите, по потреба, Соборот утврдува со своја 
одлука. 

3. Секретар на Соборот и служба на Соборот 

Член 12 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседате-

лот на Соборот во подготвувањето на седниците на 
Соборот, организира вршење на стручнији админи-
стративно-технички работи за потребите на Собо-
рот и на неговите работни тела и врши други ра-
боти што ќе му ги довери Соборот или претседа-
телот на Соборот. 

Секретарот на Соборот го именува и го разре-
шува Соборот, на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 

Член 13 
Соборот има служба за вршење стручни и ад-

министративно-технички работи за потребите на 
Соборот и на работните тела на Соборот. 

III 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила со денот на ус-

војувањето на седница на Соборот. 

Собор на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ 

АС бр. 22 
15 Mai 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Соборот на републиките 

"'"и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

•> о 1 *>о 1. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73). 
Сојузниот извртен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧ-

КИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање пот-

трогнувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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67/72, 51/73 ги 3/74) во член 7 став 1 точка 1 зборови-
те: „од 30 месеци" се заменуваат со зборовите: „од 36 
месеци". 

Во став 2 по зборовите: „најмалку 20%" се дода-
ваат запирка и зборовите: „а за купување автомо-
били од најмалку 10%". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Наместо учество во готови пари од став 2 на 

овој член давачот на кредитот може од корисникот 
на кредитот да прима, во целост или делумно, об-
врзници на федерацијата издадени во смисла на За-
конот за издавање обврзници на федерацијата во 
1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73). Во 
тој случај како износ на учеството се смета цената 
на обврзницата во месецот во кој се полага тоа 
учество, пресметана во Упатството за начинот на 
издавањето, за текстот и за обликот на обврзниците 
на федерацијата и за пресметувањето на каматата по 
тие обврзници („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/74 
и 25/74)." 

Во досегашниот став 3, кој станува став збо-
ровите: „ст. 1 и 2" се бришат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 261 
8 мај 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

385. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ во врска со член 27 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист. на 
СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 
71 /72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО ИА ЦАРИНА И ДРУ-
ГИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА НОВИ ИНДУСТРИСКИ КАПАЦИТЕТИ 

1. Во Одлуката за начинот на плаќањето на ца-
рина и други давачки при увозот на специфичната 
опрема за нови индустриски капацитети („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/73) називот на одлуката се / 
менува и гласи: „Одлука за начинот на плаќањето 
на царина и други давачки при увозот на специфи-
чната опрема за увоз на , индустриски капацитети 
што не се произведуваат во земјата". 

2. Во точка 2 во одредбата под 5 на крајот се 
додаваат зборовите: „и нејзината примарна прера-
ботка — производство на обвивка и амбалажна хар-
тија". ' 

Во одредбата под 7 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додаваат две 
нови одредби кои гласат: 

„8) производство на градежен материјал; 
9) производство, облагородување и преработка 

на неметални суровини.". 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
ЧСФРЈ".' 

Е. п. бр. 256 
8 маз 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

386. 

Врз основа на член 61 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и член 34 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 
СТОКИ И УСЛУГИ ВО МАЛОГРАНИЧНИОТ И СО-

СЕД СКИОТ ПРЕКУМОРСКИ ПРОМЕТ 

1. Како мал ограничен и соседски прекуморски 
промет (во понатамошниот текст: малограничен про-
мет) помеѓу Југославија и соседските земји, се под-
разбира прометот на стоки и услуги што се врши во 
пограничното и соседското прекуморско подрачје. 

Малограничен промет може да се врши само ако 
се склучени меѓудржавни спогодби за таков промет. 

Не се смета како малограиичен промет, во сми-
сла на оваа одлука, пренесувањето на стоки и дру-
ги материјали што го вршат лицата настанети во 
одредено погранично подрачје за своите лични по-
треби, како и пренесувањето на производи што дво-
сопствениците ги пренесуваат од своите имоти, а во 
согласност со меѓудржавната спогодба за малогра-
ничен промет, склучена помеѓу Југославија и одно-
сната соседна земја. 

2. Како подрачје на мал ограничен промет, во 
смисла на оваа одлука, се подразбира областа одре-
дена со меѓудржавната спогодба. 

Ако со меѓудржавната спогодба не е одредено 
подрачјето на малограничниот промет, подрачјето 
на малограничниот промет на територијата на Ју-
гос лави ја го одредува Сојузниот извршен совет. 

3. Во малограничниот промет можат да се изве-
зуваат и увезуваат стоки и услуги што се предви-
дени со стоковните листи од меѓудржавните спого-
дби, под условите и на начинот што се одредени со 
тие спогодби. 

4. Работите на извозот и увозот на стоки и услу-
ги во малограничниот промет можат да ги вршат 
организациите на здружениот труд што се регистри-
рани за тој вид работи и чие седиште е на подрач-
јето на малограничниот промет. 

Со работите од став 1 на оваа точка можат да 
се занимаваат основните организации на здружениот 
труд на производствени, трговски и други стопански 
организации чие матично седиште е надвор од под-
рачјето на малограничниот промет, ако тие основни 
организации на здружениот труд се регистрирани 
за таков промет и ако нивните седишта се HaofaaT 
на подрачјето на малограничниот промет. 

5. Плаќањето и наплатувањето на извозот и уво-
зот на стоки и услуги во малограничниот промет се 
врши во согласност со Законот за девизно работење. 

Ако со меѓудржавната спогодба за малограни-
чен промет е предвидено плаќање и наплатување 
преку посебна сметка, плаќањето и наплатувањето 
се врши на начинот предвиден со таа спогодба, при 
што наплатите по извозот односно увозот не можат 
да бидат суштествено поголеми од плаќањата по 
увозот односно извозот. 

6. Заради усогласување на работите на извозот 
и увозот на стоки и услуги во малограничниот про-
мет, организациите на здружениот труд од точка 4 
на оваа одлука можат да формираат координацио-
нен одбор во кој, покрај претставниците на тие ор-
ганизации, влегуваат и претставници на заинтереси-
раните основни Стопански комори, на републичките 
стопански комори, на стопанските комори на авто-
номните покраини и на Народната банка на Југо-
славија, на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини. 
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7. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава, по потреба, Народната банка на Југо^ 
славија. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за вршење ра-
боти на извоз и увоз на стоки и услуги во малогра-
ничниот и соседскиот прекуморски премет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66 и 2/70). 

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

Е. п. бр. 259 
25 април 1974 година 

^ Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

387. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/72 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА ЦД ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВР-
ДУВА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-

РЕШНА ТРГОВИЈА 

1. Во Одлуката за одредување на стоките за кои 
стоковните контингенти и девизните контингенти ги 
Утврдува в Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија {,',Службен лист на СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73) 
во точка 1 ред. бр. 104а, 1046, 104в, 105, 106, 107 и 
107а се бришат. % 

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

Е. п. бр. 260 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

388. 

Врз основа на член 37 став 1 и чл. 376 и 37д 
став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 
53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74 и 20/74), во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз, кој е составен дел на таа одлука, во та<р. бр. 
91.02/2 и 91.04/2 во колона 4 кратенката: „ДЛ'1 се 
заматува со Јфатенката: „ЛБ", 

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

Е. п. бр. 262 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

389. 

Врз основа на член 1а став 4 член 37 став 1 и 
член 376 од Законот за прометот на стоки и услуга 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и /26/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА-
ТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ 

НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување 
согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 
28/72, 18/73, 53/73 и 20/74) во точка 1 став 1 по ред-
ниот број 104 се додаваат два нови редни броја, кои 
гласат: 

„Реден Тарифен број Наименување 
број на Царинската 

Наименување 

тарифа 
1 2 3 

105 91.02/2 Будилници 
106 91.04/2 Будилници со 

голем механи-
зам". 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од денот на нејзиното влегување во сила по 
работите склучени и пријавени на банката до тој 
ден според кои не е извршен увоз, како и на уво-
зот по работите што ќе се склучат и ќе и се прија-
ват на банката од тој ден. , 

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

Е. п. бр. 263 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биеднќ, е. р. 

390. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, во врска со член 43 став 1'од Деловникот 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 7/73 и 29/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ, ДНЕВНИЦИТЕ И ПАТНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПОДГО-
ТОВКА И ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГОТ НА ДО-
КУМЕНТОТ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДОЛГОРОЧНА 

РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Членовите на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за подготовка и изработка на предлогот 
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на документот за заедничката долгорочна "развојна 
политика на Југославија (во понатамошниот текст: 
Комисијата) и на нејзините работни тела имаат пра-
во на надоместок за учество на седниците на Коми-
сијата и на нејзините работни тела во износ од 250 
динари. 

Износот на надоместокот од став 1 на оваа точ-
ка го содржи и надоместокот за работата на подгот-
вувањето и проучувањето на материјалите во врска 
со прашањата што се на- дневен ред на седницата 
на Комисијата или на нејзините работни тела. 

2. Членовите на Комисијата и на нејзините ра-
ботни тела имаат право на дневници и на надомес-
ток на патните трошоци ако, по покана, патуваат за-
ради учествување на седниците на Комисијата, од-
носно на нејзините работни тела, или заради извр-
шување на други задачи за потребите на Комиси-
јата. 

Членовите на Комисијата и на нејзините работ-
ни тела имаат право на дневници за деновите по-
минати надвор од живеалиштето во износ од 250 
динари и на надоместок на патните трошоци за пре-
воз со железница и за користење на коли за спие-
ње, како и за превоз со автобус, брод или авион. 

Ако користат сопствен патнички автомобил, на 
членовите па Комисијата и на нејзините работни 
тела им припаѓа надоместок во износ од 0,60 динари 
по минат километар во одење и враќање. 

3. Надоместокот и дневниците што според оваа 
одлука им припаѓаат на членовите на Комисијата и 
на нејзините работни тела се исплатуваат од 1 јану-
ари 1974 година. 

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

Е. п. бр. 264 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Енедиќ, е. р. 

391. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во 
врска со точка 14 од Одлуката за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
НА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ Е ПРОПИ-
ШАН УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА 

ДЕВИЗНА КВОТА 

1. За потребите на организациите на здружениот 
ТРУД одредени во точка 14 од Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за 1974 година, се утврдува изно-
сот од 100,000.000 динари во девизи што се од зна-
чење за одржување па ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, за увоз на суровини и други репро-
дукциони материјали за кои е пропишан увоз врз 
основа на глобалната девизна квота за 1974 година. 

2. За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 

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

Е. п. бр. 266 
8 маз 1974 година 

Белград 

' Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

392. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ41, бо. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совст донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1974 ГОДИНА 

1. За увоз на стоки за лична потрошувачка во 
1974 година се одредува глобална девизна квота, во 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, во износ од 
1.600,000.000 динари. 

2. Од износот на, глобалната девизна квота ед 
точка Г на оваа одлука се издвојуваат за посебни 
намени: • 

1) износ од 313,600.000 динари — за интервенции 
на пазарот, по решенија на сојузниот секретар за 
пазар и цени; 

2) износ од 240,000.000 динари — за плаќање па 
увозот на стоки за лична потрошувачка од земјите 
во развој со кои плаќањето се врши во девизи што 
се од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања; 

3) износ од 104,000.000 динари — за плаќање на 
увозот на стоки за лична потрошувачка од Народна 
Република Унгарија; 

4) износ од 33,400.000 динари — за плаќање па 
стоки за лична потрошувачка што ги увезуваат ор-
ганизациите регистрирани за мал ограничен и сосед-
ски прекуморски промет со Италија; 

5) износ од 88,000.000 динари — за купување па 
стоки за лична потрошувачка чии експонати се из-
ложени на домаќини'саемски приредби што ги одр-
жуваат организациите на здружениот труд регис-
трирани за организирање меѓународни саеми, од што 
за откуп експонати на земјите" во развој износ од 
24,000.000 динари; 

6) износ од 48,000.000 динари — за плаќање на 
увозот па морски риби; 

7) износ од 16,000.000 динари — за плаќање на 
увозот на филмови за прикажување. 

3. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука, намалени за износот од 
точка 2 на оваа одлука, им се распределуваат на 
републиките и на автономиите покраини според 
учеството на прометот на стоки на мало остварен со 
републиките и автономните покраини во вкупниот 
премет па стоки, на мало остварен во Југославија во 
1973 година. 

Средствата од став 1 на оваа точка организации-
те на здружениот труд ги распределуваат договорно 
во рамките на стопанските комори на републиките 
и стопанските комори на автономните покраини. 

Право на учество во распределбата на глобал-
ната девизна квота за увоз па стоки за лична потро-
шувачка имаат трговските организации на здруже-
ниот труд регистрирани за вршење на надворешно^ 
трговски промет што вршат извоз и увоз на стоки за 
лична потрошувачка, како и другите организации 
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на здружениот труд што учествуваат во вкупниот 
промет на стоки на мало остварен на територијата на 
републиката, односно на автономната покраина, а 
според критериумите за кои стопанските комори на 
републиките, односно на автономните покраини, ќе 
се договорат во Стопанската комора на Југосдавија. 

4. Износите од точка 2 под 2 до 7 од оваа одлука 
ќе ги распределат организациите на здружениот труд 
договорно во рамките на Стопанската комора на Ју-
гославија. 

5. Износот од точка 2 под 1 од оваа одлука ќе се 
користи: 

1) за увоз на стоки што ги нема доволно на па-
зарот; 

2) за увоз на стоки што служат за задоволување 
на значително зголемените потреби на пазарот, нас-
танати поради исклучителни! или непредвидени нас-
тани или околности; 

3) за увоз на стоки чија цена на домашниот па-' 
зар, според податоците за движењето на цените, е 
значително поголема од нивото на цените на тие 
стоки во претходниот период, односно од нивото на 
цените усвоено со политиката на цените во теков-
ната година. 

Заради остварување на влијанието на овој увоз 
врз малопродажните цени на пазарот, средствата од 
точка 2 под 1 на оваа одлука ќе им се одобруваат на 
организациите на здружениот труд што ќе обезбедат 
најповолни услови во поглед на цената и рокот, на 
испораката на стоките што се увезуваат. Изборот на 
организацијата на здружениот труд што обезбедува 
најповолни услови се врши врз основа на јавно над-
давање или претходно собирање на понуди. 

Организацијата на увозот, под условите од ст. 1 
и 2 на браа точка, можат да ја спроведат Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи и 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи, ако тоа им го довери сојузниот секретар за 
пазао и цени. 

6 Износот од точка 2 под 2 на оваа одлука ќе го 
распределат организациите на здружениот труд до-
говорно во рамките на Стопанската комора на Југо-
славија, според регионалното насочување и крите-
риумите што ќе ги одреди Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, во спогодба со Стопанската 
комора на Југославија. 

7. По извршената распределба на глобалната де-
визна квота од точка 2 под 2 до 7 на оваа одлука, 
Стопанската комора на Југославија му доставува 
извештај за извршената распределба, со соодветната 
документација, на Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени. 

8. Ако организациите на здружениот труд не 
постигнат договор за распределба на износот .на де-
визите од точка 2 под 2 до 7 на оваа одлука, Сто-
панската комора на Југославија ќе му го достави 
записникот.'со соодветната документација, на Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени заради распре-
делба на односната глобална девизна квота на орга-
низациите на здружениот труд. 

Сојузниот секретаријат за пазар и цени ќе из-
врши распределба на износот на девизите од точка 
2 под 2 до 7 на оваа одлука, и тоа: 

1) износот од точка 2 под 2 на оваа одлука — 
на организациите на здружениот труд што ќе ги 
одреди Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија; 

2) износот од точка 2 под 3 на оваа одлука — на 
организациите на здружениот труд, сразмерно со 
нивниот увоз на стоки за лична потрошувачка од 
Народна Република Унгарија во 1973 година; 

3) износот од точка 2 под 4 на оваа одлука — на 
организациите на здружениот труд, сразмерно со 
нивното учество во увозот во малограничниот про-
мет во 1973 година; 

4) износот од точка 2 под 5 на оваа одлука — на 
организациите на здружениот труд, сразмерно со 
искористените средства за купување на стоки за 
лична потрошувачка од страна на излагачи на до-
машни саемски приредби во 1973 година, утврдувај-

ќи го при то $ и одредениот износ за саемските орга-
низации што се основани во 1972 и 1973 година; 

5) износот од точка 2 под 6 на оваа одлука — на 
организациите на здружениот труд, сразмерно со 
нивното учество во увозот на морски риби за лична 
потрошувачка во 1973 година; 

6) износот од точка 2 под 7 на оваа одлука — на 
организациите на здружениот труд регистрирани за 
извоз и увоз на филмови за прикажување, сразмер-
но со учеството на нивниот извоз, односно уво^ на 
филмови за прикажување во 1973 година во вкуп-
ниот извоз, односно увоз на филмови за прикажу-
вање во таа година. 

9. Ако организациите на здружениот труд не 
постигнат договор од точка 3 став 2 на оваа одлука, 
распределбата на средствата од точка 3 став 1 ка 
оваа одлука ќе ја изврши надлежниот републички, 
односно покраински орган, по претходно поднесе-
ниот извештај и мислење од стопанската комора на 
републиката односно стопанската комора на авто-
номната покраина. 

10. По извршената распределба на глобалната 
девизна квота од точка 3 став 1 на оваа одлука, сто-
панската комора на републиката односно стопанс-
ката комора на автономната покраина му доставува 
извештај за извршената распределба, со соодветната 
документација, на Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени. 

Ако распределбата на глобалната девизна квота 
од точка 3 став 1 на оваа одлука ја врши надлеж-
ниот републички, односно покраински орган, извеш-
тајот од став 1 на оваа точка го поднесува тој орган. 

11. Сојузниот секретаријат за пазар и цени на 
секоја организација на здружениот труд, што според 
одредбите на оваа одлука има право на средства на 
глобалната девизна квота, ќе и издаде решение за 
височината на девизната квота што и припаѓа. 

12. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, може да ја утврди динамиката на користе-
њето на средствата иа глобалната девизна квота од 
точка 3 на о<ваа одлука. 

При одредувањето на динамиката на користење-
то на средствата од став 1 на оваа точка ќе се земе 
предвид снабденоста на пазарот со стоки за лична 
потрошувачка. 

13. Ако организацијата на здружениот труд не 
се придржува кои начинот на користењето на де-
визите одреден во решението издадено според точка 
11 на оваа одлука, овластената банка е должна за 
тоа да го извести Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени на таквата организа-
ција на здружениот т р у д н е и го ускрати поната-
мошното користење на средствата на глобалната де-
визна квота. 

14. Средствата од точка 1 на оваа одлука можат 
да се употребат за плаќање на увозот на резервни 
делови за патнички автомобили. 

' 15. За увоз на стоки за лична потрошувачка од 
земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по 
пат на клиринг, за кои со Одлуката за одредување 
на стоките чиј извоз и увоз! е регулиран („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 
11/73, 17/73, 45/73, 53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74 и 
20/74), е пропишан режим на увозот по основ на 
глобалната девизна квота, потребните девизи на ор-
ганизациите на здружениот труд што имаат право 
на средства од точка 1 на оваа одлука им ги продава 
овластената банка, во рамките на стоковните листи 
утврдени со спогодбата со земјите од кои се врши 
увозот. 

За плаќање на увозот на стоки за лична потро-
шувачка од став 1 на оваа точка од одредени земји 
со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на 
клиринг (Грција), се утврдува за 1974 година вкупен 
износ од 128,000.000 динари. 

Од износот од став 2 на оваа точка 115,200.000 
динари ќе се употребат за стоковни интервенции на 
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пазарот, според решенија на сојузниот секретар за 
пазар и цени. 

16. ^искористените девизи на глобалната де-
визна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка 
во 1974 година можат да се користат и во наредната 
година. • 

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

Е. п. бр. 267 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

393. 

Брз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕТИЛЕН 

1, Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за производ-
ство на полиетилен („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73) во називот на решението по зборовите: „про-
изводство на" се додаваат зборовите: „етилен и". 

2. Во точка 1 се вршат следните измени и до-
ле лиени ј а: 

1) по тарифниот број 73.20/2 се додаваат 6 нови" 
тарифни броеви, кои гласат: 

„84.01/4 Други котли за производство на 
Бодена и друга пара 
Ех. 
Специјални пакетни котли утили-
затори на отпадни гасови и гшро-
литичко масло за производство 
на процесна пара со притисок над 
100 атмосфери, со автоматска ре-
гулација на притисок и со капаци-
тет во зависност од условите на 
производството на етилен и поли-
етилен 5 

84.02/2 Прегрејувани 
Ех, 
Прегреју Бачи на пара со висок 
притисок за специјални пакетни 
котли, што се опфатени во ова ре-
шение во тар бр, 84.01/4 5 

84.02/3 Кондензатори за парни машини 
Ех 
Копдеизатсри на парни машини 
за кондензација ма водена пара од 
процесни машини во производство-
то на етилен и полиетилен 5 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на 
азот, капацитет над 200 Nm3/h — 
механички дел 5 

84.05/2а Индустриски турбински парни ма-
шини 
Ех. 
Парни турбини за повеќестепени 
центрифугални компресори од 3.000 
до 15.000 КЅ, со автоматско прис-
пособување кон променливи ус-
лови на работата на компресори-
те 5 

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Специјални пумпи со дијафрагма 
за наизменично впрскување на 
адитиви и за транспорт на агресив-
ни течности 5"; 

2) во тарифниот број 84.10/2 по втората алинеја 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Запчести пумпи за транспорт на 
хемикалии, масла и густи флуиди 5 
— Крилни пумпи за транспорт на 

течен јагловород 5"; 

3) во тарифниот број 84.10/3 по втората алинеја 
се додаваат две нови алинеи кои гласат: 

„— Центрифугални пумпи за тран-
спорт на агресивни флуиди 5 

— Центрифугални пумпи со меха-
нички затиначи, за транспорт 
на флуиди 5"; 

4) во траифниот број 84.10/5 по првата алинеја 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Специјални клипни пумпи за 
впрекување на катализатори, 

модификатори, адитиви, масла 
и други хемикалии во реактор-
ски систем -и во други сис-
теми во производство на ети-
лен и полиетилен 5 

— Специјални клипни пумпи за 
транспорт на агресивни флу-
иди 5"; 

5) По тарифниот број 84.10/5 се додаваат 8 но-
ви тарифни броеви кои гласат: 

„84.10/7 ч Други пумпи за течност 
Ех. 
Специјални аксијални пумпи за 
транспорт на суспензија на етилен 
и на течни јагловодороди и поли-
етилен 5 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Повеќестепени центрифугални 

компресори со парно-турбински 
погон, јачина над 15.000 КЅ, за 
процесен гас ЕО производството 
на етилен 5 

— Повеќестепени центрифугални 
компресори со парно-турбински 
погон за разладни системи во 
производството на етил ен, ја-
чина од 3.000 до 15.000 КЅ 5 

— Повеќестепени клипни компре-
сори за компримирање на ети-
лен и модификатори, со прити-
сок од 2.500 атмосфери, за про-
изводство на полиетилен, > со 
мотори над 1.000 КЅ 5 
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84.11/4 

84.11/5 

84.14/4В 

84.15/16 

84.16/1 

84.1T/lr 

— Повеќестепени клипни компре-
сори, без подмачкување на ци-
линдарот, за компримирање на 
јагловодород, водород и инстру-
ментален воздух 5 

— Стабилни компресори со капа-
цитет над 12 Nm3/min, со при-
тисок над 6 атмосфери 5 

Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори во експлозивно-си-
гурносна заштита во процесни про-
стории, складишта, силоси и садо-
ви 5 

Други воздушни пумпи, вакуум-
-пумпи и воздушни или гасни 
компресори, вентилатори, дувал-
ки и слично 
Ех. 
Дувалки за транспорт на етилен, 
полиетилен и процесен воздух 5 

Други индустриски и лабораторис-
ки печки 
Ех. 
Печки за активирање и регенера-
ција на катализатори за производ-
ство на етилен и полиетилен 5 

Други машини и апарати за произ-
водство на студ, освен за домаќин-
ство 
Ех. 
Разладни уреди за ладење на про-
цесни гасови, течности и катали-
затори 5 

Каландери 
Ex. 
Каландери за контрола на хомо-
геност на полиетилен 5 

Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех. 
Уреди за сушење на гранули и 
правана полиетилен 5"; 

6) по тарифниот број 84.17/1д се додаваат 4 но-
ви тарифни броеви, кои гласат: 

84.17/1е Автоматски машини за дестилаци-
ја и евапоризација 
Ех. 
Уреди за дестилација, апсорпција 
и евапоризација на јагловодород 5 

84.17/1ѕ ' Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за термичко крекување 

на бензин и етан за производ-
ство на етилен 5 

— Изменувани на топлина за гре-
ење и ладење на етилен, на сме-
ши на етилен и на други јагло-
водороди 5 
Изменувани на топлина за ре-
гулација на температурата на 
процесните флуиди 

— Изменувачи на топлина од висо-
ко легиран челик за производ-
ство на водена пара со висок 
притисок над 100 атмосфери 5 

- — Автоклави (реактори) за поли-
меризација, метанизација и 
хидрогенизација, во производ-
ството на етилен и полиетилен 5 

84.18/2а Центрифуги за течности 
Ех. 
Центрифуги за одредување на дис-
трибуцијата на молекулските те-
жини кај пол имер ни материјали 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Филтери за пречистување на 

јагловодороди, катализатор!!, 
модификатори, азот, масло, кон-
дензат^ вода и воздух 5 

— Уреди за молекулски сита за 
прочистување на јагловодороди, 
воздух и водород 5 

— Уреди за пречистување на раз-
ни флуиди во процесот на про-
изводството на етилен и поли-
етилен 5"; 

7) Во тарифниот број 84.19/8 се додава нова али-
неја 2 која гласи: 

„— Машини за дозирање и паку-
вање на полиетилен 5"; 

8) по тарифниот број 84.19/8 се додаваат 4 нови 
тарифни броеви, кои гласат: 

„84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
— Специјални автоматски ваги за 

одмерување на полиетилен ЕО 
прав и гранули 5 

— Проточни ваги за регистрација 
на производната количина на 
полиетилен 5 

84.22/За Кранови ло 50 t HOCHFOCT 
Ex. 
Специјални кранови со погон на 
компримиран воздух, за опслужу-
вање на процесна опрема во про-
изводството на етилен и полиети-
лен 5 

84.22/5а Транспорети со гумена или челич-
на лента врз база на движење на 
лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Транспортери за манипулација на 
полиетилен 5 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
Пневматски транспортни системи 
за транспорт на гранули и прав 
во производството на полиетилен 5"; 
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9) во тарифниот број 84.59/2к по четвртата али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за дозирање инхибитори 
и хемикалии во циркулационен 
систем на разладна вода и во 
систем на котелска вода 5 

— Специјални мешалки и линии 
за мешање и хомогенизација на 
полиетиленски прав 5"; 

10) во тарифниот број 84.61/1 првата алинеја се 
менува и гласи: 

„— Специјални автоматски венти-
ли за производство на етилен и 
полиетилен 5". 

Во истиот тарифен број, по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Автоматски славини, вентили 
и сл. за цевки и за цевоводи 
за процесот на производството 
на етилен и полиетилен, изра-
ботени од пластичните матери-
јали од тар. бр. 39.02 5"; 

11) во, тарифниот број 84.61/2 досегашните две 
алинеи се заменуваат со нова алинеја, која гласи: 

„Други славини, вентили и сл. за 
цевки, цевоводи, котли, резервоа-
ри, вклучувајќи и вентили за на-
малување на притисокот во про-
изводството на етилен и полиети-
лен 5"; 

12) по тарифниот број 84.61/2 се додава нов та-
рифен број, кој гласи: 

84.64 Затиначи и слични спој ници 
Ех. 
Метално-азбестни, метално-плас-
тични и метални затиначи (мем-
брану за одржување на приклуч-
ни притисоци во цевки и садови во 
производството на етилен и поли-
етилен 5"; 

13) по тарифниот број 85.01/1а—2вв се додаваат 
три нови тарифни броеви, кои гласат: 

„85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сиг-
нални табли, пултови и сл.) 
Ех. 
Командно-контролни табли за во-
дење, контрола и корекција на 
процесот на производството на ети-
лен и полиетилен 5 

85.23/2 Кабли за пренос на сила 
Ех. 
Специјални кабли конструира-
ни за одреден отпор и работна 
температура, за поврзување на 
инструментите во погоните за про-
изводство на етилен и полиетилен 5 

85.23/4 Коаксијални кабли 
fex. 
Специјални кабли конструирани 
за одреден отпор во работната тем-
пература, за поврзување на ин-
струментите во погоните за про-
изводство на етилен и полиетилен 

14) по тарифниот број 87.14/2 се додава нов та-
рифен број, кој гласи: 

„90,22/3 Други машини и апарати за меха-
ничко испитување на тврдоста, ја-
чината ити. 
Ех. 
Уреди за испитување на механич-
ки и високоеластични особини на 
полиетилен 5"; 

15). во тарифниот број 90.24, по четвртата алине-
ја се додава нова алинеја, која гласи: 

* „— Инструменти за мерење и кон-
трола на процесните параметри 
во производството на етилен и 
полиетилен 5",' 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 септември 1973 го-
дина до 31 декември 1975 година. 

Е. п. бр. 265 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

394. 

Врз основа на член 17 став 2, член 21 став 4, 
член 54 став 5 и член 153 од Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/70), во согласност 
со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ВОЗИЛАТА ВО 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за уредите и опремата за вози-

лата во сообраќајот на патиштата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/68, 28/70, 11/71, 3/73 и 1/74) во член 
92 став 3 по зборовите: „став 6" запирката се заме-
нува со точка, а зборовите „член 35 став 7" се бри-
шат. 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Одредбата на член 35 став 7 од овој правилник 

ќе се применува од 1 јануари 1975 година.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 344-10-1/173 
10 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

5"; Лука Бановиќ, е. р. 
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395. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 
63/72 и 71/72), сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕС-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, интересните за-
едници и фондовите („Службен лист на СФРЈ", бр 
71/73) по точка 32 се додаваат два нови оддели со 
по една точка, кои гласат: 

„8а. Приходи на заедниците за социјална заш-
тита 

32а. Придонесите за социјална заштита се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 843—1013 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за социјална заш-
тита, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843—1029 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за социјал4-
на заштита, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843—1034 — Републички однос-
но покраински придонес од личниот доход за со-
цијална заштита од стопанството; 

4) на сметка бр. 843—1055 — Републички однос-
но покраински придонес од личниот доход за соци-
јална заштита, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843—1060 — Општински придо-
нес од доходот за социјална заштита, од стопан-
ството; 

6) на сметка бр. 843—1076 ~ Општински придо-
нес од доходот за социјална заштита, од нестопан-
ството; # 

7) на сметка бр. 843—1081 — Општински придо-
нес од личниот доход за социјална заштита, од сто-
панството; 

8) на сметка бр. 843—1097 — Општински придо-
нес од личниот доход за социјална заштита, од не-
стопанството. 

86. Приходи на други интересни заедници 
326. Придонесите на други интересни заедници 

се уплатуваат: 
на светка бр. 843—1104 — Придонеси на други 

интересни заедници. 
На сметка бр. 843—1104 се уплатуваат приходи-

те на интересните заедници што ќе бидат форми-
рани во текот на годината, а за кои не се предви-
дени уплатните сметки од точ. 25 до 34 на оваа 
наредба. 

На предлог на надлежниот орган, а на барање 
од службата на општественото книговодство во ре-
публиката, односно во автономната покраина, Служ-
бата на општественото книговодство на Југослави-
ја, во рамките на сметката бр. 843—1104, ќе отвора 
потсметки за уплата на приходите на секоја ново-
оспована интересна заедница." 

2. Во точка 34 зборовите: „точ. 24 до 32" се за-
менуваат со зборовите: „точ. 24 до 326." 

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

Бр. 6-4904/1 
7 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

7анко Смоле, е. р. 

396. 

Врз основа на член 9 од Законот за издавање 
обврзници на федерацијата во 1974 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/73), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ЗА ТЕКСТОТ И ЗА ОБ-
ЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА КАМАТАТА ПО 

ТИЕ ОБВРЗНИЦИ 

1. Во Упатството за начинот на издавањето, за 
текстот и за обликот на обврзниците на федераци-
јата и за пресметувањето на каматата по тие об-
врзници („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/74) по точ-
ка 8 се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„8а. Ако обврзниците се користат наместо го-
тови пари за полагање на учество при добивање 
на потрошувачки кредит, сообразно со одредбата на 
член 7 став 3 од Уредбата за општите услови за да-
вање на потрошувачки кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 51/73, 3/74 и 25/74), на доносителот 
на обврзницата му се признава цената на обврЗБ^г-
цата, и тоа: 

1) за обврзници од првата серија: 
— во времето до 30 јуни 1974 година се признава 

цената по која обврзниците се продаваат во соод-
ветниот месец според став 3 на текстот на грбот на 
обврзницата од точка 12 на ова упатство; 

— во времето од 1 јули до 31 декември 1974 го-
дина се признаваат следните цени: 

за обврзници од 100 динари 
Динари 

во јули 90,90 
во август 91,60 
во септември 92,30 
во октомври 93 
во ноември 93,75 
во декември 94,50 

за обврзници од 200 динари 
Динари 

во јули 181,80 
во август 183,20 
во септември 184,60 
во октомври ' 186 
во ноември 187,50 
во декември 189 

за обврзници од 1.000 динари 
Динари -

во јули 909 
во август 916 
во септември 923 
во октомври 930 
во ноември 937,50 
во декември 945 

за обврзници од 2.000 динари 
Динари 

во јули, 1.818 
во август 1.832 
во септември 1.846 
во октомври 1.860 
во ноември 1.875 
во декември 1.890 

за обврзници од 10.000 динари 
Динари 

во јули 9.090 
во август 9.160 
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ј ' t Динари 
во септември 9.230 
во октомври 9.300 
во ноември 9.375 
во декември 9.450; 

— во времето од 1 јануари до 29 јуни 1975 го-
дина се признава цената по која обврзниците се 
користат во 1975 година пред рокот на втасаноста 
за исплата, за соодветниот месец, а според став 4 
на текстот на грбот на обврзницата од точка 12 на 
ова упатство; 

2) за обврзниците од втората серија: 
— во времето од 1 јули до 31 декември 1974 го-

дина се признава цената по која обврзниците се 
продаваат® во соодветниот месец според став 3 на 
текстот на грбот на обврзницата од точка 14 на ова 
упатство; 

— во времето од 1 јануари до 30 јуни 1975 го-
дина се признаваат следните цени: 

за обврзници од 100 динари 
Динари 

БО јануари 90,90 
ВО февруари 91,60 
ЕО март 92,30 
ВО април 93 
ВО мај 93.75 
БО јуни 94,50 

за обврзници од 200 динари 
Динари 

ВО јануари 181,80 
ВО февруари 183,20 
ВО март " 184,60 
ВО април 186 
ВО мај 187,50 
во јуни 189 

за обврзници од 1.000 динари 
Динари 

ВО јануари 909 
во февруари 916 
во март 923 
во април 930 
во мај 937,50 
во јуни 945 

за обврзници од 2.000 динари 
Динари 

во јануари 1.818 
во февруари 1.832 
во март 1.846 
во април 1.860 
ВО мај 1.875 
ВО јуни 1.890 

з а о б в р з н и ц и о д 10.000 динари 
Динари 

во јануари 9.090 
во февруари 9.160 
во март 9.230 
во април 9.300 
во мај 9.375 
во јуни 9.450 

— во времето од 1 јули до 30 декември 1975 го-
дина се признава цената по која обврзниците се ко-
ристат во 1975 година пред рокот на втасаноста за 
исплата, за соодветниот месец, а според став 4 на 
текстот на грбот на обврзницата од точка 14 на ова 
упатство. 

86. Обврзниците на федерацијата, издадени спо-
ред Законот за издавање обврзници на федераци-
јата во 1974 година, не спаѓаат во обврзници со рок 
подолг од една година и на нив не се примену-
ваат одредбите на член 130а од Законот за банките 

и за кредитното работење, одредбите на член 103 од 
Законот за банките и за кредитното и банкарското 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 
40/73 и 59/73) и Упатството за начинот на утврду-
вањето на сопствените слободни средства што мо-
жат да се депонираат кај банката на рок подолг 
од една година, на сопствените средства во просеч-
ното користење на обртни средства и на средствата 
што можат да се вложуваат во основни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/72, 22/72 и 8/74)." 

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

Бр. 7-444/1 
13 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

397. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", 15/65), 
сојузниот секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL , 
СОШИЕЛЕ" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Domeniea del corriere", број 
12 од 24 март 1974 година, кое излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/131 
9 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

398. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Welt am Sonntag", број И од 
17 март 1974 година, кој излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 65-1-22/155 
12 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ^ е. р. 
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399. 

Врз основа на член 14 од Законот за статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 4 од одделот Статистика 
на буџетот и на општествените фондови од Програ-
мата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1974 година, која е составен дел на 
Одлуката за донесувале Програма на статистички-
те истражувања од интерес за целата земја за 1974 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА И 
ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ И САМОУПРАВНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во 1974 година за периодот јануари—јуни и 
јануари—септември 1974 година ќе се соберат пода-
тоци за состојбата и движењето на средствата, и 
тоа: 

1) на фондовите на заедничките резерви, фор-
мирани со републички, односно покраински закон; 

2) на фондовите за развој на стопански недовол-
но развиените подрачја на републиките и автоном-
ните покраини, што се основани со републички, од-
носно покраински пропис; 

3) на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини (Закон за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини — „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/71 и 5/72); 

4) на општествено-политичките заедници за ин-
вестиции во стопанството, што се формирани спо-
ред чл. 175а и 176 од Законот за банките и за кре-
дитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/G5, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 
42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71), член 100 од Законот 
за банките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 
53/73), и Законот за пренесување на средствата, пра-
вата и обврските на федерацијата за инвестиции во 
стопанството врз републиките и автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71); 

5) на фондовите на здруженото стопанство и на 
фондовите на солидарноста формирани по "пат на 
општествени договори и самоуправни спогодби; 

6) за стабилизација, формирани од стабилизаци-
оните даноци, стабилизационите заеми и стабилиза-
ционото штедење во границите утврдени со Догово-
рот за височината и критериумите на додатното оп-
товарување на граѓаните и организациите на здру-
жениот труд од областа на стопанството со стаби-
лизациони даноци, стабилизациони заеми и стаби-
лизационо штедење во 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/73). 

2. Од органите што располагаат со средствата на 
фондовите и со средствата од точка 1 на ова реше-
ние ќе се соберат податоци за: остварените приходи 
и извршените расходи и за нивната структура; за 
состојбата и движењето на слободните парични 
средства; за примените и дадените кредити според 
намената; за издвојувањата, за ослободените сред-
ства, за состојбата на втасаните ненамирени обврски 
и за втасаните ненаплатени побарувања. 

Податоците од став 1 на оваа точка органот што 
располага со средствата на фондот ги внесува во 
обрасците што ќе ги утврди Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија. 

Исполнетите обрасци од став 2 на оваа точка ft 
Се поднесуваат на организационата единица на 
службата на општественото книговодство кај која 
се води жиро-сметката на односниот фонд во 2 при-
мерока, и тоа: за периодот јануари—јуни до 10 ју-
ли 1974 година, а за периодот јануари—септември 
до 10 октомври 1974 година. 

3. Организационите единици на службата на 
општественото книговодство ќе им достават на ор-
ганите од точка 2 на ова решение потребен број 
обрасци со упатство за нивното пополнување. 

4. Собирањето на податоците според ова реше-
ние го организира и спроведува службата на опште-
ственото книговодство. 

5. Собраните податоци ќе служат за статистич-
ки цели. 

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

10 Бр. 2-25 
7 маЈ 1974 година 

Белград 
Генерален директор 

на Службата 
на општественото 
книговодство 

на Југославија, 
Антон Полајнер, е. р. 

400. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 8 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕ-

ЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. На уживател на старосна, на инвалидска или 
на семејна пензија на кој пензијата му се исплатува 
на товар на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на социјалното осигу-
урвање на воените осигуреници, ќе му се исплати 
надоместок за закрепнување во 1974 година во из-
нос од 400 динари. 

2. На уживател на старосна, на инвалидска или 
на семејна пензија кој во 1974 година бил во акти-
вна воена служба или работен однос, надоместокот 
од точка 1 на оваа одлука му припаѓа ако не се здо-
бил со правото на соодветен надоместок по основ на 
активна воена служба или работен однос. 

3. Ако семејната пензија ја користат два или 
повеќе соуживатели, надоместокот од точка 1 на 
оваа одлука ќе се исплати во еден износ. 

4. Износот на надоместокот утврден во точка 1 
на оваа одлука се исплатува во еден износ и вта-
сува за исплата со пензијата за месец јуни 1974 го-
дина. Исплатата на надоместокот според оваа одлу-
ка ќе ја изврши Службата за спроведување на пен-
зиското и инвалртдското осигурување на воените 
осигуреници по службена должност. 

5. Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплати од средствата издвоени и наменети за зак-
репнување на уживателите на пензии. 

Средставта издвоени за закрепнување на ужи-
вателите на пензии, што не се искористени во 1974 
година, ќе се употребат за истата намена во наред-
ната година. 

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

Бр. 8—3 
11 април 1974 година 

Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 

на воените осигуреници 
Претседател, 

генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. , 
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401. 

Врз основа на чл. 10 и 30 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) и чл. 2, 4 и 5 од Уредбата 
за начинот и постапката за склучување на опште-
ствени договори за цени („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/72, 21/73 и 41/73), Сојузниот извршен совет, 
Стопанската комора на Југославија и групациите на 
организациите на здружениот труд — производите-
ли и потрошувачи на лимена амбалажа склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ТРАЈНИТЕ МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ ВО СНАБДУВА-
ЊЕТО, РАЗВОЈОТ И ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИ-
ТЕ ПОМЕЃУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУ-
ВАЧИТЕ НА ЛИМЕНА АМБАЛАЖА ОД БЕЛ И 

ОД АЛУМИНИУМСКИ ЛИМ 

Член 1 
Тргнувајќи од пазарните принципи на стопани-

сувањето, од целите на перспективниот и средпоро-
чниот стопански развој, од економската политика, 
и од системот на политиката на цените, со одредбите 
на овој општествен договор се утврдуваат критери-
умите и принципите на долгорочната политика на: 

- меѓусебното снабдување, истражувањето на пазарот, 
заедничкото вложување, организираното истапува-
ње на пазарот, развојот, економската сигурност на 
производителите и потрошувачите и на формирање-
то на цените на лимената амбалажа. 

Како лимена амбалажа, во смисла на овој опш-
тествен договор, се подразбираат сите производи 
што се употребуваат за амбалажирање во прехран-
бената, рибарската, хемиската, фармацеутската и 
другите индустрии, како што се лименките, латен-
тните дози, влечените кутии, капаците, чеповите и 
др., изработени од бел и од алуминиумски лим, ' 

Член 2 
Производителите и потрошувачите на лимена 

амбалажа се обврзуваат со овој општествен договор 
дека ќе вршат заедничка обработка на пазарот за-
ради обезбедување на усогласен развој, а во врска 
со вложувањето во производствени капацитети на 
лимена амбалажа (член 1 став 2). Изградбата на 
нови капацитети на постојните производители и на 
евентуално нови производители мора да биде во 
согласност со постојните капацитети и со утврде-
ните потреби на пазарот, во смисла на овој член. 

Член 3 
Производителите на лимена амбалажа се обвр-

зуваат со овој општествен договор дека своите пот-
рошувачи ќе ги снабдуваат со лимена амбалажа 
(член 1 став 2) по цените што се формираат според 
механизмот од овој општествен договор. 

Потрошувачите па лимена амбалажа (член 1 
став 2) се обврзуваат дека ќе ја преземаат лимената 
амбалажа од домашните производители по цените 
што се формираат според механизмот од овој опш-
тествен договор. 

Регулирањето на меѓусебните односи во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член ќе се врши врз база па 
самоуправните спогодби, меѓусебните договори и ва-
жечките закони и други прописи. 

Член 4 
Учесниците на олој општествен договор — про-

изводители и потрошувачи на лимена амбала-
жа — со самоуправна спогодба ќе ги решаваат сите 
специфични и други прашања што не се опфатени 
со овој општествен договор, а се од заеднички инте-
рес. За таа цел тие формираат заеднички деловен 
одбор најдоцна во рок од осум дена од денот на 

^ влегувањето во сила па овој општествен договор. 

Постигнатите самоуправни спогодби мораат да 
бидат во согласност со овој општествен договор и 
со важечките закони и други прописи. 

Член 5 I : 
Продажните цени на лимената амбалажа се 

формираат и се менуваат според критериумите на 
општествено признаените трошоци и продуктивноста 
и светските цепи на увезниот материјал и амбалажа. 

Како поблиски критериуми за усогласување на 
односите на цените се одредуваат: 

— степенот и структурата на развиеноста на 
производството; 

— увезниот лим што учествува во базната про-
дажна цена со 61%. 

Цените на лимената амбалажа важечки на 30 
јуни 1972 година претставуваат базни цени на овој 
општествен договор, а се менуваат зависно од про-
мената на цените на лимот на светскиот пазар, кој 
учествува во структурата на продажната цена на си-
те производи на металната и алуминиумската амба-
лажа во просек за 61%, што суштествено влијае врз 
трошоците на работењето. 

Секоја промена на цените на лимот автоматски 
предизвикува промена на цените на производите на 
лимената амбалажа. Секоја промена на цените на 
лимот од 1% се одразува со 0,61% во продажната 
цена на производите, односно ја менува продажна-
та ц^на на производите на лимената амбалажа во 
просек за 0,61%. 

Член 6 
Со оглед дека прометот на металната амбалажа 

се врши непосредно помеѓу производителите и по-
трошувачите, условите на продажбата ќе бидат спо-
годбено утврдени при одредувањето на цените на 
производите на металната амбалажа. 

Условите на продажбата, по правило, се утврду-
ваат за подолг период, но не за период пократок од 
една деловна година. 

При утврдувањето на условите на продажбата 
ќе се води сметка за елементите што влијаат врз 
намалувањето на трошоцоте на производството, од-
носно за елементите што економски, објективно ги 
стимулираат производствено-потрошувачките страни, 
за критериумите на усвоената годишна политика на 
цените, за другите важечки прописи, како и за ни-
вото на цените па металната амбалажа формирани 
врз база на критериумите од овој општествен до-
говор. 

Член 7 
Инструментите на секундарната распределба и 

мерките на царинската и кредитната политика при 
увозот на материјали и готови производи треба да 
бидат усогласени со репродуктивните можности на 
производителите и нагласени со карактерот на заш-
титата на домашното производство. 

Економските инструменти треба да бидат ставе-
ни во функција со поттикнување на поголемо и по-
економично производство. 

Член 3 
Ако суштествено се изменат инструментите и 

мерките на економската политика, потписниците на 
овој општествен договор ќе ги разгледаат и ќе ги из-
вршат потребните измени и дополненија на овој 
општествен договор на начинот и според постапката 
што се предвидени за неговото склучување. 

Член 9 
Како промена на цените на -лимот според член 

5 од овој општествен договор се подразбира: 
— промена на базната цена на светскиот пазар 

во странска валута пресметана во динари на 30 јуни 
1972 година; 
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— промена на основната царинска заштита 
франко југословенската граница на 30 јуни 1972 го-
дина; 

— промена на паритетот на домашната валута 
на 30 јуни 1972 година. 

Цените на лимената амбалажа не се менуваат 
доколку разликата во цената на лимот изнесува по-
малку од 5°/о. 

Набавната цена на лимот се утврдува врз осно-
ва на цените што ги формира Европскиот клуб на 
производителите на бел лим. Промените на набавна-
та цена на лимот ги утврдува деловниот одбор врз 
база на увозната документација на корисниците на 
лимот и Сојузната дирекција за резерви на инду-
стриски производи. 

Член 10 
.Со примена на механизмот од член 5 на овој 

општествен договор продажните цени на лимената 
амбалажа можат да се менуваат два пати годишно. 

Член 11 
Цените формирани во смисла на член 5 од овој 

општествен договор не можат да бидат повисоки од 
увозните цени франко југословенската граница, зго-
лемени за основната царинска заштита. Како увоз-
на цена се подразбира цената во странска валута 
франко југословенската граница пресметана по офи-
цијален продажен курс на Народната банка на Ју-
гославија, а зголемена за основната царинска заш-
тита, при соодветен квалитет и гаранција на стран-
ките производители. 

Ако основната царинска заштита за увоз на ли-
мена амбалажа е пониска од основната царинска 
заштита за увоз на лим, при формирањето на цени-
те според овој член се зема основната царинска заш-
тита предвидена за увоз на лим. 

Член 12 
При секоја измена на цените на лимената ам-

балажа што се формираат по основ на овој опште-
ствен договор производителските организации на 
здружениот труд ќе му достават ценовници на Со-
јузниот секретаријат за пазар и цени, заради оцену-
вање дали промената е извршена во согласност со 
овој општествен договор и со меѓурепубличкиот до-
говор за политиката на цените за тековната година. 
Ако Сојузниот секретаријат за пазар и цени не 
стави забелешки и не одговори на доставените це-
новници во рок од 30 дена, предложените цени се 
сметаат за важечки. 

\ 
Член 13 

Учесниците во склучувањето на овој општествен 
договор се согласни производителските организации 
— потрошувачи на лимената амбалажа што е пред-
мет на овој општествен договор, за производите за 
чие производство се употребува лимената ахмбалажа, 
да ги менуваат своите продажни цени сразмерно со 
зголемувањето, односно намалувањето на продаж-
ните цени на лимената амбалажа. Промените на це-
ните треба да се усогласат според процентот на учес-
твото на лимената амбалажа и цената на тие про-
изводи, а во согласност со системот и политиката на 
цените. 

Член 14 
Овој општествен договор се однесува на сите 

производи на лимена амбалажа од стандардна из-
работка што се на пазарот до моментот на потпишу-
вањето на овој општествен договор, со примена на 
лим од стандардна антикорозивна заштита, т.е. нас-
лојка на калај и лак. 

За сите други производи на лимена амбалажа 
од специјална изработка и дизајн, односно специ-
јална порачка што суштествено отстапуваат од став 
1 на овој член, продажните цени се формираат врз 
основа на договор помеѓу производителите и потро-
шувачите, а според условите на пазарот, со тоа што 
цените на производите на корисниците на лимена 

амбалажа и во такви случаи да можат да се мену-
ваат во согласност со член 13 од овој општествен 
договор. 

. . Член 15 
Производителите и потрошувачите на лимена 

амбалажа се обврзуваат меѓусебно на извршување 
на сите одредби од овој општествен договор. Во 
случај на повреда на одредбите од овој општествен 
договор, а зависно од височината на настанатата 
штета, споровите ќе ги решава надлежниот суд спо-
ред договорите, по узансите за стоковниот промет и 
другите важечки прописи. 

Член 16 
ОВОЈ општествен договор влегзтва во сила наред-

ниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" и ќе се применува од тој ден. 

За Групацијата 
на производителите 

на метална амбалажа 
потпретседател, 

Леон Рандиќ, е. р. 

За Сојузниот 
извршен совет 

сојузен секретар 
за пазар и цени, 

Никола Стојановиќ, е. р. 

За Стопанската комора 
на Југославија, 

претседател, 
Руди Колак, е. р. 

402. 

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

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

ОТПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 22 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за огноотпорни производи, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголехмат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 15%, а според ценовниците кои се составен дел на 
спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 61/1 од 10 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Магнохром*4 

— Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац и „Силика" 
— Гостивар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје и „Ва-
тростална" I— Зеница. 
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403. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ДРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАН-

ЦЕЛАРИСКИ И УЧИЛИШЕН ПРИБОР 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за канцелариски и училишен 
прибор, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени за наведените производи, 
при постојните.услови на продажбата, и тоа за: 

1) моливи и пастели 
2) мини за технички моливи 
3) мастило 
4) туш 

до 14,3% 
до 15,2% 
до 25,1% 
до 26,3% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 524/2 од 7 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Товарна ме-
рил — Словен Градец, „Лепа" — Лепоглава, 
„Карбон" — Загреб, „Механотехиика" — Изола 
и ТОЗ — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 

купувачи — потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон спогодбата која се наоѓа во документа-
цијата на Стопанската комора на Југославија. 

Претставници на производителите: „ИДОЛ" 
Нови Сад, „ИНА" — Лендава и „Азот" — Го-
ражде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ве-
тпром" —Белград, „Копаоник", — Куршумлија, 
Кемијски комбинат — Загреб, „Донит" — Мед-
веде, „Серво Михаљ" — Зрењанин, „Технохе-
мија" — Белград и „Меламин" — Кочевје. 

404. 

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

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

МАЛНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 март 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за формални, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соката продажна цена за формални (во бочви, балони 
или ринфуза) да изнесува 3 динари за еден кило-
грам. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 542/2 од 9 мај 1974 
година, 

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

405. 

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

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

ТРИУМ ПЕРБОРАТ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на И март 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течената цена за натриум перборат, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата затечена продажна 
цена, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоката продажна цена да изнесува 5,45 ди-
нари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 452/3 од 9 мај 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Велинка" — 
Љубљана. 
Претставници на купувачите-потоошувачи: „Са-
понија" — Осиек, „Албус" — Нови Сад, „Зла-
торог" — Марибор, „Мерима" — Крушевац и 
„Лабуд" — Загреб. 

406. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ФЛО-

ТАЦИОНИ РЕАГЕНСИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за флотациони реагенси, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) К-амил ксантат 
2) К-етил ксантат 
3) К-бутил ксантат 
4) Na-изопропил ксантат 

Дин/t 
до 12.730 
до 9.051 
до 9.993 
до 8.647 

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

3. На оваа спогодба, даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 62/3 од 7 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: „Жупа" — 
Крушевац. 

'Претставници на купувачите-потрошувачи: 
РМХК — Трепча и РТБ — Бор. 

407. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист иа СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА УРЕА-

ФОРМАЛДЕХИДНИ ЛЕПИЛА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 февруари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за уреа-формалдехидни лепила, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени за наведените производи, при пос-
тојните услови на продажбата, најмногу до 0,0596 
динари за еден процент сува материја. 

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

3. На оваа спо-грдба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 297/3 од 9 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите:* „ИНА" — 
Лендава, „Азот" — Горажде и „Идол" — Нови 
Сад. 
Претставници на купувачите-пстрошувачи: 30 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон спогодбата која се наоѓа во докумен-
тацијата на Стопанската комора на Југославија. 

408. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА КЛА-

СИЧНА ГРОМОБРАНСКА ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 22 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена ка 
затечените цени за класична громобрансха опрема, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да- ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, за производите од специфика-
цијата која е составен дел на спогодбата, при пос-
тојните услови на продажбата, до 30%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност - Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 133/1 од 7 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Блинд" — 
Валево, „Металинвест" — Мионица, „ИПМ" — 
Осиек, „Металиум" — Нови Сад и „Озаљ" — Кар-
ловац. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 

- „Електротехна" — Белград, „Електротехна" — 
Ниш, „Радиоелектро" — Белград, „Радиоелектро" 
— Ниш, „Радиоелектро" — Сараево, „Фероелех-
тро" — Сараево, „Југоелектро" — Белград, 
„Елехтрометал" — Белград, „Технсметал-Маке-
д они ја" — Скопје, „Елеќтроопскрба" — Загреб, 
„Техногвожѓар" — Нови Сад, „Металимпекс" — 
Тузла, „Равниште" — Крушевац, и „Дивчибаре" 
— Валево. 

409. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА СИВО 

СУРОВО ЖЕЛЕЗО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за сиво сурово железо, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени цени за 
сите видови и класи, при постојните услови на про-
дажбата, до 37°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 33/3 од 7 мај 1974 

година. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 8 април 1974 година. 

Претставници на производителите: Рударско-ме-
талуршки комбинат — Зеница и Словеначка же-
љезара Шторе — Шторе. 
Претставници на купувачите-потрошуЕачи: 55 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот, 
прилог кон спогодбата КОЈ а се наоѓа во докумен-
тацијата на Стопанската комора на Југославија. 

410. 

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

• С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ДЕ-

ЛОФАН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 февруари 1974 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за целофан, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени за наведените производи до 30%. 

Цените од став 1 на оваа точка важат при по-
стојните услови на продажбата, со тоа што произ-
водите леќите организации на здружениот труд на 
организациите на здружениот труд за преработка 
на тутун им одобруваат рабат од 5%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 266/2 од 9 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Вискоза" — 
Лозница и „Инцел" — Бања Лука. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Центротабак" — Белград, „Графика" — Нови 
Сад, „Тутунов комбинат" — Куманово, Дуван-
ска индустрија — Ниш, Тутунски комбинат — 
Скопје, Тутунски комбинат — Прилеп, ..Аеро" — 
Цеље, „Полиетиленка" — Бихаќ, „Краш" — 
Загреб, „Центрофан" — Лозница, „Целекс" — 
Бања Лука, Тобачна товарна — Љубљана и 
Творница духана — Загреб. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за Сојузно-
то јавно обвинителство, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 21/74, се потпаднала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛСТВО 

Во член 30 став 2 во четвртиот и петтиот ред 
по зборовите: „стопанските престапи" треба да се 
додадат зборовите: „одредени со сојузен закон". 

Од секретаријатот за законодавство на Сојузна-
та скупштина, Белград, 13 мај 1974 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), 'Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Се разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи Саит 
Мераку, поради одење на друга должност. 

Е. п. бр. 241 
25 април 1974 година * 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Владимир Пејовски, помо-
шник генерален директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање. 

Е. п. бр. 242 
25 април 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
у к а з 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— 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 СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

пешадискиот полковник Бућин Марка Душан 
пешадискиот полковник Жигић Ђуре Милан 
пешадискиот потполковник Мијић Михајла 

Ж И Е К О ; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на оружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на оружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување на одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 1 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник Ачић Петра Драго 
полковникот на оклопни единици Бадњаревић 

Милана Милорад 
пешадискиот полковник Бенић Николе Танаси-

је 
техничкиот полковник Грујић Страти је Видосав 
инж:енерскиот полковник Лукежић Блаже Ан-

тон 
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санитетскиот полковник Мирић Михајла Вера 
пешадискиот полковник Павичевић Блажа Ми-

ло 
пешадискиот полковник Рађеновић Давида Дане 
санитетскиот полковник Томашевић Велисава 

Милорад 
' пешадискиот потполковник Чермељ Ивана Јоже 

пешадискиот потполковник Диздаревић Хасана 
Самија 

артилерскиот потполковник Ду јановић Илије 
Никола 

пешадискиот потполковник Комленац Миле 
Стево 

пешадискиот потполковник Мажурана Антона 
Иван , 

пешадискиот потполковник Тимарац Милана 
Ранко 

пешадискиот потполковник Вуковић Луке Ми-
лан 

капетанот на фрегата Жегарац Миле Никола 
артилерискот мајор Масникоса Спасе Никола; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот потполковник Андруцос Стерије 
Александар 

санитетскиот потполковник Бабовић Радоја 
Миро 

пешадискот потполковник Благовчанин Влада 
Славко 

техничкиот потполковник Ђоковић Петра Сре-
тен 

пешадискиот потполковник Филиповић Васкр-
с л е Дане 

артилерискот потполковник Исановић Ибре 
Узеир 

пешадискиот потполковник Јововић Пунише 
Божидар 

пешадискиот потполковник Капичић Илије Лука 
пешадискиот потполковник Крижан Стеве Драго 
артилерискиот потполковник Љесковац Илије 

Душан 
пешадискиот ПОТПОЛКОВНИК Мијатовић Душана 

Ранко 
потполковникот на административна служба Ми-

ливојевић Милуна Богомир 
интендантскиот потполковник Негић Милутина 

Милан 
санитетскиот потполковник Пајевић Михајла 

Миодраг 
оанитетскиот потполковник Петровић Драгована 

Бранислав 
потполковникот на градежна служба Шишари-

ца Јове Чедомир 
артилерискиот мајор Бобић Дане Данило 
мајорот на правна служба Брацовић Радосава 

Милорад 
артилерискиот мајор Дебељаковић Тихомира 

Љубомир 
пешадискиот мајор Ђенеш Агнезе Фрањо 
пешадискиот мајор Ђерић Миле Стојан 
пешадискиот мајор Франчић Антуна Јосип 
артилерискиот мајор Јаковљевић Ивана Здра-

вко t 
артилсрпскиот мајор Јанковић Вукоте Петар 
мајорот на градежна служба Јовичић Митра 

Милан 
интендантскиот мајор Косорић Пере Илија 
техничкиот мајор Лекић Радише Милорад 

пешадискиот мајор Медаковић Петра Бошко 
мајорот на АБХ одбрана Михајловић Грује Ни-

кола 
артилсрпскиот мајор Милић Петра Стеван 
артилерискиот мајор Митевски Крсте Ангел 
пешадискиот мајор Ненадић Саве Иван 
санитетскиот мајор Петровић Милана Душан 
мајорот на правна служба Поповић Јанка Ва-

силије 
санитетскиот мајор Светозаревић Николе Дра-

гољуб 
пешадискиот мајор Вукашиновић Манојла Симо 
пешадискиот капетан I класа Варош Николе 

Милош 
пешадискиот капетан I класа Дујовић Гавре Ја-

гош 
интендантскиот капетан I класа Ђорђевић Љу-

бомира Саво 
пешадискиот капетан I класа Фољан Панте Све-

тозар 
артилерискиот капетан I класа Граховац Ђуре 

Душан 
инженерискиот капетан I класа Хустаферовић 

Реџепа Исмет 
пешадискиот капетан I класа Јеличић Лазара 

Милан 
артилерискиот капетан I класа Јовановић Мила-

дина Александар 
пешадискиот капетан I класа Каљевић Милоша 

Ву још 
артилерискиот капетан I класа Кљајић Вука 

Благоје 
артилерискиот капетан I класа Мандарић Алек-

се Душан 
капетанот I класа на градежна служба Раулић 

Сава Светозар 
техничкиот капетан I класа Стошић Војислава 

Стојан 
санитетскиот капетан I класа Величковић Сто-

јана Апостол 
интендантскиот капетан Јакшић Мирослава Пе-

тар 
пешадискиот поручник Цучак Миле Раде 
артилерискиот поручник Симоновски Димче Ди-

митрије 
интендантскиот поручник Тошић Мате Јосип 
техничкиот заставник Алимпић Петра Величко 
пешадискиот заставник Бабић Марка Недељко 
интендантскиот заставник Бурчул Фране Грго 
пешадискиот заставник Човић Луке Перо 
пешадискиот заставник Дејановић Ђурђа Милан 
интендантскиот заставник Фехир Лидије Ђорђе 
заставникот на административна служба Глу-

мац Фрање Драгутин 
5>заставникот на административна служба Гуто-

вић Обрада Радомир 
заставникот на административна служба Крстић 

•Крсте Душан 
заставникот на административна служба Лаци-

ка Александра Александар 
техничкиот заставник Лалић Јове Манојло 
заставникот на административна служба Лива-

дић Хасана Фехим 
заставникот на административна служба Мир-

ковић Петра Дмитар 
заставникот на административна служба Нико-

лић Јевта Бошко 
заставникот за врска Петричевић Драгољуба 

Жарко 
техничкиот .заставник Поповић Томе Владо 
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интендантскиот заставник Самарџић Радована 
Петар 

техничкиот заставник Симић Светислава Мом-
чило 

артилерискиот заставник Станимировић Младе-
на Цветко 

интендантскиот заставник Стојановски Станојка 
Бохшн 

техничкиот заставник Трошић. Чедомира Миро-
слав 

интендантскиот заставник Штркић Стојана 
Илија 

заставникот на административна служба Улиће-
вић Неше Саво 

заставникот на административна служба Вргоч 
Анте Мартин 

техничкиот заставник Вучетић Стјепана Ми-
рослав 

арти лер искиот постар водник I класа Пејић 
Миодрага Радомир 

воениот службеник III класа на администрати-
вна служба Николић Александра Војислав 

воениот службеник IV класа на администрати-
вна служба Ивковић Гојка Драго 

воениот службеник IV класа на музичка слу-
жба Јагић Стјепана Иван 

воениот службеник IV класа на администрати-
вна служба Ружић Јове Момчило; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

санитетскиот полковник Бербић Абдулаха Ше-
фик 

санитетскиот полковник Твртковић Рашида 
Реуф; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник Бадњар Павла Љубо 
полковникот на правна служба Бавчић Милана 

Тимотије 
артилерискиот полковник Димић Боже Миле 
пешадискиот полковник Милутиновић Петра 

Ђорђе 
полковник за врска Петровић Шиме Јере 
санитетскиот потполковник Барага Јожефа^ Јо-

жеф 
потполковник на сообраќајна служба Цукућан 

Раде Никола 
инженерискиот потполковник Дуратбеговић Ха-

сана Хамдија 
пешадискиот потполковник Ђаковић Остоје 

Миле 
инженерискиот потполковник Ђолкћ Драгољуба 

Радомир 
артилерискиот потполковник Ђукић Саве Ни-

кола 
артилерискиот потполковник Граховац Јована 

Душан 
потполковник на правна служба Јањичић Мило-

ша Милан 

артилерискиот потполковник Јовић Николе Саво 
техничкиот потполковник Каталина Чедомира 

Драгоје 
артилерискиот потполковник Клемпић Алије 

Омер 
техничкиот потполковик Ковачевић Ђурђа Ж а -

рко 
артилерискиот потполковник Љољић Глиге Го-

јко 
пешадискиот потполковник Љубишић Драгана 

бранко 
пешадискиот потполковник Марчетић Паје Га-

вро 
пешадискиот потполковник Медић Петра Бићо 
артилерискиот потполковник Мирић Светолика 

Милутин 
потполковник на финансиска служба Петровић 

Илије Миле 
интендантскиот потполковник Пивач Глиге Стево 
потполковникот на финансиска служба Пуцар 

Васе Божо 
пешадискиот потполковик Рашета Душана Ан-

дрија 
" артилерискиот потполковник Родић Миле Ми-

рко 
потполковник на правна служба Садовић Мех-

меда Мехмед 
интендантскиот потполковник Ребула Алојза 

Алојз 
пешадискиот потполковник Секулић Бј елана 

Обрад 
техничкиот потполковник Станковић Милана 

Живан 
пешадискиот потполковник Стојисављевић Или-

је Стојан 
пешадискиот потполковник Шукић Луке Славко 
интендантскиот потполковник Танфара Николе 

Јерко 
пешадискиот потполковник Томановић Блаже 

Михаило 
пешадискиот потполковник Тороман Душака 

Бранко 
техничкиот потполковник Вуковић Јована Васо 
артилсрпскиот мајор Бешић Милана Радослав 
техничкиот мајор Чаргоња Милка Бранко 
артилерискиот мајор Давидов Милана Данко 
артилерискиот мајор Ковач Јосипа Стеван 
мајорот за врска Ковачевић Ђуре Душан 
мајорот на оклопни единици Петричевић Ђуре 

Димитрије 
мајорот на музичка служба Стефановић Андрије 

Предраг 
мајорот на финансиска служба Штула Остоје 

Ђуро 
пешадискиот мајор Васиљ Стјепана Марко 
инженерискиот мајор Вукадиновић Стојадина 

Момчило 
мајорот за врска Вукановић Милана Предраг 
техничкиот мајор Вукићевић Николе Радован; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот потполковник Бошковски Јована 
Александар 

санитетскиот мајор Влаховић Јакоба Мирослав 
техничкиот мајор Механовић Хусе Реџо 
санитетскиот мајор Радуловић Саве Будимир 
мајорот на АБХ одбрана Стојановић Стојана 

Младен 
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техничкиот капетан I класа Бркић Бранка Ми-
лосав 

капетанот I класа на музичка служба Делпин 
Марија Игор 

капетанот I класа на геодетска служба Јаков-
љевић Илије Бранислав. 

техничкиот капетан I класа Јовановић Радоја 
Милосав 

техничкиот капетан I класа Крга Миле Буде 
санитетскиот капетан I класа Лучић Марка Ма-

ксим 
техничкиот капетан I класа Мекић Хрустана 

Расим 
санитетскиот капетан I класа Младеновић Ми-

лисава Гојко 
артилерискиот капетан I класа Николић Бошка 

Светислав 
Техничкиот капетан I класа Обрадовић Радосла-

ва Радисав 
инженерискиот капетан I класа Остовић Ивана 

Јосип 
капетанот I класа за врска Пауновић Чедомира 

Станимир 
санитетскиот капетан I класа Перуновић Ђорђа 

Велибор 
пешадискиот капетан I класа Радмановић Мар-

ка Душан 
санитетскиот капетан I класа Реџепагић Мах-

мута Бајрам 
воздухопловнотехничкиот капетан I класа Рис-

тић Стојана Добросав 
капетанот I класа на градежна служба Стоја-

новић Владимира Милан 
техничкиот капетан I класа Шибер Антона 

Стјепан 
капетанот I класа на административна служба 

Шимуновић Мате Александар 
санитетскиот капетан Башић Авдије Хајро 
капетанот за врска Човић Милинка Недељко 
техничкиот капетан Ћирковић Томе Владета 
санитетскиот капетан Хаџић Милојка Живота 
санитетскиот капетан Јовановић Тихомира Бо-

жидар 
техничкиот капетан Јовић Паје Слободан 
санитетскиот капетан Козличић Мурата Абду-

лах 
санитетскиот капетан Крстовић Павла Митар 
санитетскиот капетан Куртјак .Јакова Андрија 
артилерискиот капетан Марковић Животе Ра-

денко 
техничкиот капетан Миловановић Драгутина 

Милован 
интендантскиот капетан Милутиновић Радојка 

Радоје 
техничкиот капетан Наумовски Јована Дими-

трије 
санитетскиот капетан Пачариз Мехе Фаик 
капетанот на административна служба Павло-

вић Чедомира Миливоје 
капетанот на оклопни единици Перушек Јакоба 

Драгутин 
санитетскиот капетан Пуришић Душана Слобо-

дан 
пешадискиот капетан Радаковић Славка Богдан 
техничкиот капетан Савић Илије Ратко 
интендантскиот капетан Симовић Младомира 

Велибор 
иитендантскиот капетан Штикс Фрање Стјепан 
капетанот на градежна служба Вуковић Петра 

Душан 

артилерискиот поручник Божовић Љубе Мило-
мир 

интендантскиот поручник Брајовић Милорада 
Миодраг 

пешадискиот поручник Ђикановић Бај е Мили-
сав 

артилерискиот поручник Јанковић Тривуна Ве-
селин 

поручникот за врска Коцић Драгомира Радован 
поручникот на финансиска служба Коркутовић 

Здравка Бошко 
интендантскиот поручник Крчмар Мије Иван 
пешадискиот поручник Миличић Мирка Милан 
поручникот на сообраќајна служба Мимовић 

Драгића Милојица 
поручникот на сообраќајна служба Мојсиловић 

Перка Михаило 
поручник от на сообраќајна служба Мушија Бе-

га Авдија 
интендантскиот поручник Раногајец Виктора 

Фрањо 
артилерискиот поручник Томић Петра Слободан 
поручникот на оклопни единици Вехабовић 

Махмута Мухамед 
инженерискиот поручник Војводић Николе Го--

лубан 
инженерискиот потпоручник Атлагић Обрада 

Стеван 
пешадискиот потпоручник Костић Станојка Вла-

стимир 
артилерискиот потпоручник Муслимовић Осме 

Фикрет 
потпоручникот за врска Петровић Милоша Жи-

ван 
потпоручникот на АБХ одбрана Тинтор Миле 

Александар 
артилерискиот потпоручник Живановић Бо-

госава Новица 
пешадискиот .заставник Ангеловски Цоне Весе-

лин 
интендантскиот заставник Бељин Жарка Лазар 
застапникот на административна служба Бла-

жевић Суље Салих 
пешадискиот заставник Боговац Петра Никола 
пешадискиот заставник Божовић Илије Славко 
пешадискиот заставник Црномарковић Цвије 

Михајло 
инженерискиот заставник Цветковић Сибина 

Милан 
артилерискиот заставник Цветковић Милића 

Станиша 
заставникот на финансиска служба Чоловић 

Крсто је Војислав 
заставникот на административна служба Чорић 

Ђурђа Љубомир 
инженерискиот заставник Делибашић Станоја 

Милосав 
техничкиот заставник Димитрашковић Душана 

Радомир 
заставникот на административна служба. Дими-

триј евић Алексе Танаско 
заставникот за врска Џајић Стеве Марко 
пешадискиот заставник Ђорђевић Николе Дра-

гутин 
интендантскиот заставник Ђурановић Боже 

Чедо 
санитетскиот заставник Ђурић Душана Саво 
интендантскиот заставник Гарић Љубише Жи* 

војин 
заставникот на* административна служба Хаџи-

мехмедовић Хај рудина Шемсудин 
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техничкиот заставник Хотић Ђула Алата 
техничкиот заставник Холка Јаноша Михаљ 
интендантскиот заставник Хуремовић Ибрахима 

Нунко 
интендантскиот заставник Хусић Мује Касим 
пешадискиот заставник Илијазовић Анте Ђуро 
заставиикот на административна служба Инђић 

Вида Светко 
интендантскиот заставник Јаковљевић Михајла 

Велисав 
заставникот на административна служба Јовано-

вић Лазара''Драго 
заставникот на административна, служба Јухас 

Јосипа Иван 
заставникот иа административна служба Јула-

рић Марка Јозо 
пешадискиот заставник Јуигић Василија Мом-

чило 
заставникот на административна служба Кајић 

Анте Виктор 
пешадискиот заставник Калезић Раке Зарија 
заставникот на административна служба Капу-

лица Ивана Винко 
тштендаптскиот заставник Карабашић Хашима 

Хасан 
пешадискиот заставник Карахмст Латифа Јусуф 
заставникот на административна служба Кне-

жевић Милоша Саво 
заставникот на административна служба Кне-

жевић Стевана Раде 
артилерискиот заставник Кораћ Васе Милош 
пешадискиот заставник Крушко Ибрахима Емин 
интендантскиот заставник Лазић Марка Душан 
застапникот за врска Лушић Грге Рафаило 
пешадискиот заставник Љекперић Сулејмана Је-

нуз 
техничкиот заставник Мицевски Атанаса Бла-

гоје 
техничкиот заставник Мичић Максима Здравко 
воздухопловнотехничкиот заставник Мичевић 

Раде Саво 
интепдантскиот заставник Миленковић бранка 

Коста 
инженерскиот заставник Милешевски Раде Да-

нило 
застапникот за врска Младеновић Стој мена Ву-

јица 
застапникот на административна служба Моче-

вић Николе Милутин 
пешадискиот заставник Мојић Ристе Петар 
техничкиот заставник Мишковић Владимира 

Ђуро 
интендантскиот заставник Ногић Смајила Мус-

тафа 
техничкиот заставник Новак Луке Марко 
санитетскиот заставник Насовски Васила Коста 
интендантскиот заставник Павловић Видоје Кр-

стивоје 
заставникот на административна служба Пејкић 

JOEе Ранко 
заставникот на финансиска служба Пејић Панте 

Данило 
застапникот на административна служба Петко-

вић Васе Стеван 
пешадискиот заставник Плавшић Милана Вито-

мир 
инжонерискиот заставник Ракичевић Радомира 

Е откида р 
пешадискиот заставник Решидовић Мухарема 

Решид 

пешадискиот заставник Ромић Веце Фрањо 
интендантскиот заставник Самарџић Данила 

Миле 
застапникот на административна служба Савић 

Петра Драгослав 
заставникот на административна служба Сава-

новић Стевана Вељко 
заставника на административна служба Секав-

чник Мартина Алеш 
техничкиот заставник Симић Божима Милош 
пешадискиот заставник Скоко Антона Илија 
застапникот на финансиска служба Спирјан 

Мех е Реџо 
заставникот за врска Станивуковић Пере Мило-

рад 
интендантскиот заставник Стефановски Тодоса 

Киро 
техничкиот заставник Степић Миле Шиме 
иитендаптскиот заставник Стикић Владимира 

Вукадин 
интендантекиот заставник Стојановић Крсте 

Милан 
застапникот на административна служба Стој-

ковић Ђуре Рајко 
застапникот на административна служба Шехић 

Бајро Ибрахим 
пешадискиот заставник Штрбац Стеве Марко 
пешадискиот заставник Таков Крума Ристо 
пешадискиот заставник Тартић Захира Ибро 
пешадискиот заставник Тукић Му је Мехмед 
застапникот на административна служба Видо-

вић Захарија Петар 
иитендантскиот заставник Влаховић Радисава 

Радоје 
пешадискиот заставник Врачар Уроша Душан 
артилерискиот заставник Вучетић Богдана Дра-

гомир 
санитетскиот заставник Здјелар Ристе Ранко 
застапникот на оклопни единици Жикић Игња-

та Божидар 
застапникот за врска Жижак Стјепана Мирко 
техничкиот постар водник I класа Бошковић 

Војислава Радојица 
постариот водник I класа на административна 

служба Божић Блашка Мићо 
инженерискиот водник I класа Бурина Захира 

Исмет 
пешадискиот постар водник I класа Цепенков-

ски Ефтима Ламбе 
пешадискиот постар водник I класа Дражић 

Мартина Иван 
аптилерискпот постар водник I класа Топић Ми-

ливоја Голуб 
постариот водник I класа на административна 

служба Грујичић Светолика Слободан 
артилерискиот водник I класа Грујић Милорада 

Боривоје 
9 техничкиот постар водник I класа Гвоздић Стје-
п а н а Звонко 

пешадискиот постар водник I класа Ивановић 
Љубинка Милорад 

интендаптскиот постар водник I класа Јовановић 
Димитрија Радомир 

постариот водник I класа за врска Јурчевић Ни-
коле Петар 

постариот водник Т класа на административна 
служба Кокотовић Миће Манојло 

артплерискиот постар водник I класа Кордић 
Косте Недељко 

артилерискиот постар водник I класа Ковачевић 
Момира Петар 
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интендантскиот постар водник I класа Крсмано-
вић Илије Слободан 

пешадискиот постар водник I класа Кртолица 
Милоша Драго 

постариот водник I класа на финансиска слу-
жба Крунић Владимира Стеван 

постариот водник I класа на административна 
служба Михајловић Благоја Миливоје 

постариот водник I класа на сообраќајна слу-
жба Милановић Богоја Крсто 

пешадискиот постар водник I класа Милошевић 
Миле Петар 

артилерискиот постар водник I класа Милути-
новић Миодрага Милорад 

постариот водник I класа на финансиска слу-
жба Митић Драгомира Станко 

пешадискиот постар водник I класа Мујазино-
вић Ибрахима Халид 

техничкиот постар водник I класа Недељковић 
Саве Недељко 

техничкиот постар водник I класа Опачић Ђуре 
Петар 

техничкиот постар водник I класа Паић Марка 
Миле 

постариот водник I класа на административна 
служба Пуљић Мише Винко 

а р т е р и с к и о т постар водник I класа Радусино-
вић Бошка Милутин 

постариот водник I класа за Ерска Радушки Бо-
жидара Љубиша % * 

артилерискиот постар водник I класа Ребић Јан-
ка Бошко 

инженерискиот постар водник I класа Савчић 
Илије Симо 

техничкиот постар водник I класа Шапић Илије 
Драгутин 

техничкиот постар водник I класа Врбљанац 
Алексе Војин 

техничкиот постар водник I класа Жакула Мар-
ка Милан 

пешадискиот постар водник Абдијевић Алије 
Хансфил 

артилерискиот постар водник Дисић Радосава 
Милоје 

техничкиот постар водник Дринчић Василија 
Радул 

.постариот водник на сообраќајна служба Ђурић 
Јакова Фрањо 

пешадискиот постар водник Горињац Ибрахима 
Хусеин 

техничкиот постар водник Јахић Рифата Рефик 
постариот водник на сообраќајна служба Ловрић 

Илије Адем 
пешадискиот постар водник Лукић Јове Благоје 
техничкиот постар водник Марковић Ђорђе До-

бросав 
.техничкиот постар водник Огорели Ане Иван 
техничкиот постар водник Ракић Драгутина 

Мирко 
пешадискиот постар водник Тасевски Веселина 

Павле 
инженерискиот постар водник Вук адилови ћ Ра-

томира Драгомир 
водникот I класа за врска Филиповић Саве 

Крсто 

артилерискиот водник I класа Павловић Миха-
јила Јовица 

воениот службеник III класа на административна 
служба Делић Адема Расим 

воениот службеник III класа на административна 
служба Хасанагић Османа Ферид 

санитетскпот воен службеник IV класа Крањец 
Боже Десанка 

воениот службеник IV класа на музичка служба 
Рамић Авдије Хивзија 

санитетски^ воен службеник IV класа Стева-
новић Николе Јелка' 

воениот службеник V класа на музичка служба 
Веспалко Данијела Златко 

воениот службеник V класа на музичка служба 
Лацковић Вида Павао 

санитетскиот воен службеник V класа Сотиров 
Николе Мира 

воениот службеник VI класа на музичка служба 
Маток Стјепана Фрањо 

воениот службеник VI класа на музичка служба 
Пуповац Лзубе Бранко 

воениот службеник VII класа на музичка служ-
ба Ватан Албина Станислав 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба Бохатјук Алексе Стево 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба Цетинић Ивана Домица 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба Ђорђевић Влајка Милољуб 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба Остојић-Стијеповић Раде Видосава 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба Салчиновић Ахмета Фатима; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

сапитетскиот поручник Ристић Бранка Гради-
мир 

car поетскиот заставник Икић Стојана Радомир 
техничкиот заставник Шантек Марије Иван 
постариот водник I класа за врска Авалић Ми-

лоја Радојко 
ишкенерискиот постар водник I класа Божић 

Илије Тодор 
пешадискиот постар водник I класа БуљубашиК 

Смаила Hecj д 
техничкиот постар водник I класа Исајловић 

Милосава Драгиша 
техничкиот постар водник I класа Радовановић 

Ђлке Радивоје 
постариот водник I класа на административна 

служба Рибарић Богдана Бранислав 
пешадискиот водник I класа Сеп Андрије Јосип 
пешадискиот постар водник I класа Стојанов-

ски Анаћија Митар 
постариот водник I класа за врска Вукајловић! 

Љубомира Небојша 
Техничкиот постар водник Анић Саве Предраг 
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постариот водник на АБХ одбрана Бабић Мила-
на Душан 

пешадискиот постар водник Богдановић Анас-
тасије Раде 

постариот водник за врска Богданови^ Тихо-
мира Ратомир 

артилсрпскиот постар водник Дамјановић Стеве 
Илија 

постариот водник за врска Дамјановић Видоја 
Милан 

техничкиот постар водник Гашпарић Стјепана 
Иван 

постариот водник на оклопни единици Голубо-
вић Новица Петар 

техничкиот постар водник Игњатовић Триве 
Бранислав 

техничкиот постар водник Илић Љубомира Дра-
гољуб 

постариот водник за врска Мацановић Младена 
Тривун 

интендантскиот постар водник Маринковић 
Тремира Живојин 

ар'/илерискиот постар водник Марковић Станој-
ка Стојан 

техничкиот постар водник Нешић Животи ја 
Мирко 

постариот водник, ла сообраќајна служба Ра-
КОВНИК Франца Макс 

кнтендантскиот постар водник Рубежић Милоса-
ва Миодраг 

техничкиот постар водник Стојановски Ставре 
Петар 

техничкиот постар водник Стојсављевић Ђуре 
Милан 

постариот водник на АБХ одбрана Топаловић 
Драгише Миодраг 

техничкиот постар водник Вукушић Анте Иван 
техничкиот водник I класа Азарић Остоје Дра-

гутин 
војникот I класа на сообраќајна служба Бајра-

мовић Cejде Драган 
техничкиот водник I класа Беук Рудолфа Иван 
водникот I класа за врска Богдановић Милора-

да Душан 
пешадискиот водник I класа Брор Гојка Душан 
техничкиот водник I класа Гој ић Луке Новак 
артилерискиот водник I класа Илић Блажа 

Мар цел 
водиикот I класа на АБХ одбрана Иветић Петра 

Будимир 
инженерискиот водник I класа Јанковић Божи-

дара Рајко 
вод пикот I класа за врска Кошутић Петра Пајо 
водникот I класа на сообраќајна служба Мачак 

Лазе Саво-
пешадискиот водник I класа Марковић Добрице 

Предраг 
водникот I класа на оклопни единици Милоше-

вић Драгољуба Владислав 
артилсрпскиот водник I класа Митић Боривоја 

Бранко 
водникот I класа ца АБХ одбрана Николов 

Ивана Тодор 
пешадискиот водник I класа Пешић Владимира 

Тадија 
водникот I класа на оклопни единици Петровић 

Марјана Миомир 
артилерискиот водник I класа Сладић Чеде Ни-

кола 

техничкиот водник I класа Стојанов Петра 
Блаж 

водникот I класа за врска Тривић Драгомира 
Јанко 

артилерискиот водник Блажевић Јелке Никола 
артилерискиот водник Дрљић Здравка Перо 
пешадискиот водник Мујић Мустафе Мирсад 
техничкиот водник Османовић Суље Адил 
артилерискиот водник Шмитран Васе Бранко 
воениот службеник VII класа на музичка служ-

ба Лукшић Анте Шиме 
воениот службеник VIII класа на музичка 

служба Чоловић Драгомира Павле 
воениот службеник VIII класа на .музичка 

служба Сол до Николе Душан; 

— 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 зацврстува-
њето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадискиот полковник Шуц Алојза Павел; 

— 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 СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

инженерискиот полковник Хамзић Салиха Ах-
мед 

полковникот на оклопни единици Ковачић Ан-
тона Милан 

пешадискиот полковник Вртар Игнаца Август 
пешадискиот потполковник Бајц Ивана Карло 
артилсрпскиот потполковник: Дакић Саве Ми-

лутин 
пешадискиот потполковник Јереб Дарутина 

Карло 
пешадискиот потполковник Јоксовић Маринка 

Михајло 
пешадискиот потполковник Катавић Мате Мијо 
пешадискиот потполковник Клинкон Андреја 

Алојз 
пешадискиот потполковник Мандић Мије Анте 
пешадискиот потполковник Маравић Марка 

Јово 
потполковникот за врска Пољ>анец Томажа Вен-

чеслав 
пешадискиот капетан Вуксановић Драгољуба 

Милета 
пешадискиот заставник Антонић Љубомира 

Драгомир; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили и за особени успеси во раково-
дењето со единиците на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник Берде Јожефа Јоже 
пешадискиот полковник Божић Миле Јово 
интенданскиот полковник Дебељак Ивана Ан-

тон 
'пешадискиот полковник Макуц Антона Антон 
пешадискиот полковник Петрић Михе Миха 
артилерискиот полковник Таталовић Раде Миле 
пешадискиот потполковник Божић Матије Ма-

тија 
пешадискиот потполковник Бура Боже Стево 
потполковникот на сообраќајна служба Иван-

чић Рудолфа Леополд 
пешадискиот потполковник Остојић Бошка Раде 
пешадискиот потполковник Саје Јожета Франц 
пешадискиот потполковник Сосић Лудвика 

Јанко;, 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

артилерискиот потполковник Алексић Војка Ра-
дослав 

техничкиот потполковник Ивошевић Петра Ду-
шан 

пешадискиот потполковник Кнежевић Симе 
Бошко 

артилерискиот потполковник Ликар Фелиска 
Едвард 

интендантскиот потполковник Милетић Мили-
сава Љубодраг 

санитетскиот потполковник Радојевић Бензије 
Бланка 

артилерискиот потполковник Станковић Мили-
воја Мирослав 

потпол ков кикот на финансиска служба Зорић 
Јосипа Иван , 

артилсрпскиот мајор Ђукановић Илије Михајло 
артилерискиот мајор Јовановић Тодора Миомир 
мајорот на сообраќајна служба Кесић Владими-

ра Драгољуб 
пешадискиот мајор Кордић Маше Адем 
пешадискиот мајор Микелин Рока Анте 
артилерискиот мајор Милошевић Предрага Ми-

лета 
техничкиот мајор Пече лин Франца Франц 
артилерискиот мајор Пешић Сибина Павле 
мајорот на административна служба Рапајић 

Петра Дане 
ишкенерискиот мајор Сили Михаела Славко 
мајорот на градежна служба Станић Саве Ђуро 
иитендантскиот мајор Томиншек Франца Франц 
санитетскиот мајор Видиц Антона Антон 
пешадискиот мајор Живковић Стевана Добро-

сав 
инженерскиот капетан I класа Ангеловски 

Јордана Александар 
пешадискиот капетан I класа Ћировић Добри-

воја Миломир 
капетанот I класа на финансиска служба Ду-

ганџија Милана Стојан 
а р т е р и с к и о т капетан I класа Голубов Анаста-

са Војислав 
пешадискиот капетан I класа Илић Милоша 

Славољуб 
артилерискиот капетан I класа Ивић Јанка Јо-

ван 

инженерскиот капетан I класа Јушковић Пет-
ра Витомир 

пешадискиот капетан I класа Крмељ Ловре 
Борис 

капетанот I класа на сообраќајна служба Ми-
ленковић Јаћима Живорад 

пешадискиот капетан I класа Митрић Миће Ни-
кола 

техничкиот капетан I класа Петровић Марка 
Томислав 

интендантскиот капетан I класа Поповић Драгу-
тина Радослав 

пешадискиот капетан I класа Рајковић Радиса-
ва Стојан 

пешадискиот капетан I класа Ракичевић Војис-
лава Вујица 

пешадискиот капетан I класа Савић Павла Ан-
дрија 

пешадискиот капетан I класа Смаилагић Муха-
рема Касим 

техничкиот капетан I класа Станковић Богоса-
ва Милорад 

пешадискиот капетан I класа Шапоњић Раден-
ка Игњат 

пешадискиот капетан I класа Шкарић Јове Љу-
бомир 

артилерискиот капетан I класа Шобот Петра 
Јован 

капетанот I класа на оклопни единици Тешовић , 
Милана Драгомир 

а р т е р и с к и о т капетан I класа Вермезовић 
Павла Милутин 

пешадискиот капетан I класа Вучковић Јефте 
Обрад 

пешадискиот капетан I класа Здравковић Ми-
лутина Живојин 

пешадискиот капетан Цверлин Антона Здравко 
пешадискиот капетан Лазић Милана Радомир 
инженерискиот капетан Модри јанчић Андреја 

Андреј 
пешадискиот капетан Рељић Никодије Драгиша 
пешадискиот капетан Узелац Стеве Јово 
интендантскиот заставник Барбарић Луке Кле-

мент 
техничкиот заставник Дајић Серафима Саво 
заставникот на административна служба Ди-

митриј евић Димитрија Драгиша 
заставникот на сообраќајна служба Драгичевић 

Анте Раде 
артилерискиот заставник Фучко Ивана Фрањо 
заставникот на административна служба Гомбоц 

Фраичишке Август 
техничкиот заставник ГоричакЃац Фрање Славко 
интендантскиот заставник Грачнер Јожета Јоже 
заставникот на административна служба Грал 

Јанеза Франц 
пешадискиот заставник Гузељ Матевжа Матеј 
пешадискиот заставник Хотовић Ћерима Бајрам 
застапникот на финансиска служба Јевтић Ми-

лоја Павле 
заставникот на административна служба Јово-

вић Косте Васо 
заставникот на административна служба Јуре-« 

тић Михаела Станко 
интендантскиот заставник Кочић Ђурђа Борко* 
заставникот на административна служба Кока* 

новић Ђуре Милан 
заставникот на финансиска служба Кос Јакобу 

Фрањо 
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заставникот на административна служба Кос-
мач Капци јана Иван 

заставиикот на санитетска служба( Кожић Вин-
ка Јосип 

иптендантскиот заставник Кранчевић Јура Јо-
сип 

заставникот на сообраќајна служба Марин 
Мирка Душан 

заставникот на финансиска служба-Маслаћ Ми-
лана Миленко 

заставникот на финансиска служба Матас Јо-
сипа Павао 

заставпикот на административна служба Мино-
вић Станимира Милисав 

инженерискиот заставник Мишић Душана 
Александар 

заставникот иа административна Служба Мит-
ровић Богдана Јован 

заставникот на административна служба Оман 
Јанеза Јанез 

пешадискиот заставник Омерзу Алојза Карел 
заставникот на административна служба Папић 

Маријана Здравко 
техничкиот заставник Пејановић Радојице Дра-

ган 
заставникот на административна служба Петер-

нел Валентина Феликс 
пешадискиот заставник Петровић Миладина 

Драгутин 
техничкиот заставник Петровић Божидара Саво 
интондантскиот заставник Посарић Андра Габро 
заставникот на административна служба Роће-

новић Милоша Миливоје . 
интендантскиот заставник Рубељ Ивана Марко 
артилсрпскиот заставник Савић Станоја Мом-

чило 
интендантскиот заставник Сибинчић Владимира 

Бошко 
интендантскиот заставник .Славичек Филипа 

Лено 
интендантскиот заставник Смајилагић Ахмета 

Бесим 
пешадискиот заставник Станковић Ђорђа Ви- t 

Доје 
пешадискиот заставник Стојанов Косте Бранко 
интендантскиот заставник Шкорја Ивана Да-

нило 
заставникот на сообраќајна служба Шубић Ра-

гица Рашид 
заставникот на административна служба Тео-

филовић Петра Исидор 
заставникот на сообраќајна служба Томинц Ге-

оргија Михаел 
техничкиот заставник Владић Војислава Јован 
инженерискиот постар водник I класа Алић Ра-

шида Химзо 
воениот службеник III класа на административ-

на служба Јуришић Петра Јован 
воениот службеник III класа па адшшистратив-

на служба Костешић Грге Антон 
воениот службеник Ш класа на административ-

на служба Лацо Анте Миљенко 
воениот службеник III класа на административ-

на служба Стевановић Зафира Војислав 
санитетскиот воен службеник III класа Штрбац 

Боже Марица 
воениот службеник IV класа на административ-

на служба Јерше Јанка Мајда 
воениот службеник Y класа на музичка .служба 

Тулић Мате Иван} 

— за особени успеси за работата од посебно 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

санитетскиот полковник Пупете Ивана Хуберт 
санитетскиот потполковник Бунта Вида Стјепан 
мајорот на градежна служба Бевц Марије 

Винко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ветеринарниот мајор Тошић Ивана Славко; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник Хрен Јожефа Алојзиј 
артилерискиот полковник Стамејчић Алојза 

Славко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

артилерискиот полковник Врожић Јосипа 
'Милко 

техничкиот полковник Голобић Ивана Јоже 
артилерискиот полковник Плеше Ивана Иван -
пешадискиот потполковник Аксентијевић Жи-

војина Милан 
артилерискиот потполковник Цекић Мирка БО-

ЈКИ дар 
пешадискиот потполковник Цимприч Франца 

Ј оже 
пешадискиот потполковник Хабјан Штефана Иван 

артилерискиот потполковник Кочевар Јулије 
Тоне 

санитетскиот потполковник Ковачић Антона 
Антон 

потполковникот на финансиска служба Крило-
вић Петра Стане 

санитетскиот потполковник Крижман Емила 
Марјан 

техничкиот потполковник Кусетић Ивана Стје-
пан 

пешадискиот потполковник Лазић Александра 
Живорад 

потполковпикот на оклопни единици Марчетић 
Спасоја Душан , 

инженерискиот потполковник Метикош Ђуре 
Милан 

пешадискиот потполковник Мирчић Милоја Ми-
ломир 

санитетскиот потполковник Наморш Макса 
Марта 

потполковникот за врска Паландачић Јоке Ни-
кола 

потполковникот на авијација Пертот Јанка Вла-
димир 
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артилерискиот потполковник Пу пис Мирослава 
Карол 

пешадискиот потполковник Раубер Антена 
Станко 

потполковникот на административна служба 
Ристић Ђорђа Петар 

техничкиот потполковник Стричевић Мила Јово 
пешадискиот потполковник Шкреблин Андрије 

Иван 
пешадискиот потполковник Жваб Винка Драго 
пешадискиот мајор Форшчек Алојза Винко 
интендантскиот мајор Гачиик Михајла Јоже 
пешадискиот мајор Гулан Николе Вујо 
пешадискиот мајор Ивановић Милована Милан 
артилериски от мајор Јерић Антона Димитрије 
пешадискиот мајор Манфреда Франца Здравко 
пешадискиот мајор Марчеља Винко Славко 
санитетскиот мајор Миомановић-Коблер Петра 

Зора 
мајорот на оклопни единици Петровић Милуна 

Драгиша 
пешадискиот мајор Поповић Проке Стојан 
пешадискиот мајор Старчевић Милоша Драган 
пешадискиот мајор Талић Бранка Митар 
мајорот иа правна служба Томинц Андреја Ци-

рил 
пешадискиот капетан I класа Матић Љубодрага 

Живојин 
капетанот I класа за врска Шумрада Антона 

Франц 
артилерискиот капетан I класа Живковић Ми-

лована Иван; 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 

МЕЧЕВИ 
артилерискиот потполковник Томинц Франца 

Иван 
техничкиот мајор Кревељ Ангеле Драгутин 
санитетскиот капетан I класа Аксентијевић 

Живојина Василије 
ветеринарскиот капетан I класа Копања Уроша 

Велибор 
ганитетскиот капетан I класа Милошевић Бла-

жа Драголуб 
пешадискиот капетан I класа Пешић Алексе 

Вељко 
техничкиот капетан I класа Рајевић Војимира 

Радош 
санитетскиот капетан I класа Савић Марка 

Љубисав 
пешадискиот капетан I класа Ставров Рашка 

Јордан 
интеидантскиот капетан I класа Стојановски 

Василев Ристо 
капетанот I класа на оклопни единици Шегуља 

Мате Владимир 
интеидантскиот капетан I класа Трајковић Ђор-

ђа Зоран 
а р т е р и с к и о т КР петан Андоновски Стојана 

Јован 
техничкиот капетан Анђелковић Милана То-

мислав 
артилерискиот капетан Балтић Живка Станко 
инженерискиот капетан Ераковић Сима Слобо-

дан 
пешадискиот капетан Гила новић Петра Чедомир 
санитетскиот капетан Гончин Душана Винко 
пешадискиот капетан Каиша Стјепана Петар 

капетанот за врска Кнежевић Рајка Миодраг 
капетанот па оклопни единици Крањц Августа 

Лудвиг 
техничкиот капетан Лукић Филипа Душан 
артилерискиот Капетан Лукић Вукашина Томи-

слав 
санитетскиот капетан Мркобрада Светозара 

Никола 
капетанот на оклопни единици Омакић А лит е 

Салих 
техничкиот капетан Петернељ Рафаела Биљем 
пешадискиот капетан Петровић Ђорђа Бра-

Иш мир 
техничкиот капетан Показ Ђуре Иван 

техничкиот капетан Рајачић Лазе Илија 
санитетски^ капетан Редлинг Славка Борис 
сагштетскиот капетан Стојановић Софронија 

Душан 
санитетски*)']; капетан Шурлан Душана Остоја 
капетанот на финансиска служба Тончев Стоја-

на Асен 
артилерискиот капетан Туровић Радована Ра-

домир 
пешадискиот капетан Васиљевић Милутина 

Томислав 
пешадискиот капетан Раван Момира Ђоко 
шЈтендантскиот капетан Величковић Цветка 

Слободан 
техничкиот капетан Винтер Јосипа Иван 
артилсрпскиот поручник Алексић Манојла Ми-

ленко 
техничкиот поручник Бахун Рока Марко 
поручникот на сообраќајна служба Богдановић 

Здравка Милета 
пешадискиот поручник Боршо Бранка Владимир 
артилерискиот поручник Бундало Луке Ратко 
поручникот на финансиска служба Дондур 

Петра Јандре * 
артилериски^? поручник Ђорђевић Светислава 

Станимир 
пешадискиот поручник Илић Душана Слобода:! 
пешадискиот поручник Матић Лазара Богољуб 
поручникот на АБХ одбрана Настевски Слобо-

дана Величе 
артилериски«^ поручник Николић Марка Ду-

шимир 
санитетскиот поручник Парезаловић Радоја 

Деспот 
пор.учникот на административна служба Пет-

ровић Драгослава Жарко 
поручникот на АБХ одбрана Савић Драгића 

Радослав 
пешадискиот поручник Станковић Лазара Дра-

гослав 
поручнике^ за врска Ступар Милоша Бошко 
иптендантскиот поручник Зечевић Милована 

Благоје 
ииженерискиот потпоручник Пекеч Ђуре Милан 
потпоручникот на сообраќајна служба Ружек 

Јанка Иван 
артилерискиот потпоручник Тодоровић Милоша 

Миленко 
интендантскиот заставник Андоновски Дарков 

Ђорђе 
интендантскиот заставник Бедић Јосипа Драго 
техничкиот заставник Цигој Кристијана Лео-

полд 
санитетскиот заставник Чакалић Стојка Алек-

сандар 
иптендантскиот заставник Чапалија Николе 

Петар 
а р т е р и с к и о т заставник Дам јанић Макси-

милијана Едуард 
интендантскиот заставник Давидовић Миле 

Гојко 
интендаптскиот заставник Деспотовић Тапе 

Владо 
интендантскиот заставник Дренић Миладина 

Богомир 
интендамтскиот заставник Ђорђевић Милана 

Миодраг 
ветеринарниот заставник Филипић Франца 

Лудвик 
техничкиот заставник Голић Ристе Грујо 
заставник от на финансиска служба Грегановић 

Јосипа Антун 
т-ш:хенерискиот заставник Изировски Исе Дер-

виш 
застапникот па административна служба Јоцић 

Радована Милоје 
застапникот на интендантека служба Јовановић 

Боривоја Радомир 
пешадискиот заставник Јухант Урбана Лудвик 
артилерискиот заставник Капевски Бориса 

Атанас 
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техничкиот заставник Китановски Тодора Јор-
ДаНзаставникот на сообраќајна служба Ковачевић 
Остоје Владо 

техничкиот заставник Куртовић Данила Гојко 
техничкиот заставник Лукета* Симе Божидар 
пешадискиот заставник Марић Борисава Стра-

шимир 
техничкиот заставник Миљковић Томе Ранко 
пешадискиот заставник Недељковић Марка 

Живко 
заставник от на административна'служба Петро-

вић Радомира Драгољуб 
заставникот на административна служба Ра-

донић Ђуре Миломир 
артилерискиот заставник Раутовић Илије Мио-

мир 
заставникот на административна служба Ристић 

Данила Мирољуб 
техничкиот заставник Салапура Стевана Ђуро 
заставиикот на сообраќајна служба Савинц 

Марије Јуре 
интендантскиот заставник Сим јановски Симјена 

Данко 
интенд аптеки от заставник Солдат Стеве Ми-

ленко 
заетавникот на административна служба Спа-

совски Стојана Мите 
застапникот на административна служба Срнел 

Ивана Иван-Јанез 
интендантскиот заставник Стефановић Тодора 

Александар 
пешадискиот заставник Стипић Филипа Јанко 
техничкиот заставник Шимек Ђуре Фрањо 
интендантскиот заставник Шимић Јуре Никола 
интендантскиот заставник Шпес Јосипа Виктор 
заетавникот на административна служба Тодо-

ровић Михаила Милутин 
ветеринарниот' заставник Томовски Гере Иван 
артилсрпскиот заставник Турковић Ивана Јозо 
пешадискиот заставник Здравковић Милана 

Властимир -
ветеринарниот заставник Зупанчич Франца 

Ервин 
заставникот на административна служба Зупан-

чич Франца Франц 
пешадискиот заставник Ж1нидаршић Ивана 

Станислав 
артилерискиот постар водник I класа Анђић 

Вукадина Недељко 
интендантскиот постар водник I класа Бузић 

Перије Михајло 
инженерискиот постар водник I класа Ђолевић 

Марка Петар 
постариот водник I класа на ад.министративна 

служба Ђорђевић Раде Милован 
постариот водник I класа на финансиска-служба 

.Ђорђевић Сафронија Славко 
артилерискиот постар водник I класа Еревић 

Тодора Слободан 
ветеринарниот постар водник I класа Гранов 

'Јусуфа Неђиб 
постариот водник I класа на финансиска служба 

Јоргић Станка Јован 
постариот водник I класа на административна 

Служба Килибарда Илије Живојин 
пешадискиот постар водник I класа Кимовски 

Мите Стојан 
постариот водник I класа на финансиска служба 

Колаковић Томе Владимир 
интендантскиот постар водник I класа К р а т о в -

ски Трандафила Милутин 
инженерискиот постар водник I класа Манес 

'Стјепана Стјепан 
интенд аптеки от постар водник I класа Марко-

вић Максима Жико 
артилерискиот постар водник I -класа Милоше-

вић Богосава Богољуб 
постариот водник I класа за врска Момировски 

'Јордана Васе 

пешадискиот постар водник I класа Николић 
Владимира Благоје 

интендантскиот постар водник I класа Лукшић 
Антона Славко 

пешадискиот постар водник I класа Ристић Ниће 
Александар 

постариот водник I класа на финансиска служба 
Ркман Симе Миливоје 

артилерискиот постар водник I класа Рончевић 
Драгомира Милорад 

артилерискиот постар водник I класа Соковић' 
Милорада Вукоман 

пешадискиот постар водник I класа Стефановић 
Душана Стојадин 

постариот водник I класа на финансиска служба 
Стоиљковић Бошка Бранислав 

техничкиот постар водник I класа Шољић 
Ивана Никола 

постариот водник I класа на административна 
служба Тодоровски Денка Стојан 

постариот водник I класа на финансиска служба 
Томић Стојадина Томислав 

техничкиот постар водник I класа Зупанчић 
Матије Богомир 

пешадискиот постар водник Алић Рашида Хазим 
техничкиот постар водник Бакић Обрада Си-

ниша 
техничкиот постар водник Булајић Анђелка 

Љубан 
инженерискиот постар водник Ђермановић 

Ђорђа Василије 
постариот водник на оклопни ©диници Јошић 

Драгутина Дане 
санитетскиот постар водник Милетић Светоза-

ра Веселин 
техничкиот постар водник Милунић Љубана 

Павле 
пешадискиот постар водник Наневски Трајка 

Илија 
аргил српскиот постар водник Перић Божил а 

Миливоје 
интендантскиот постар водник Радисављевић 

Милије Кристивоје 
техничкиот постар водник Рашула Богдана 

Драгољуб 
интендантскиот постар водник Роглевски Ми-

лана Петко 
инженерискиот постар водник Весић Милана 

Милутин 
пешадискиот постар водник Вукославовић 

Владе Милован 
артилерискиот водник I класа Дакић Лазе 

Драган 
техничкиот воднипк I класа Здравковић Радо-

вана Милован 
санитетскиот воен службеник IV класа Грујић 

Саве Марија 
санитетскиот воен Службеник IV класа Пуцељ 

Ивана Људмила 
воениот службеник V класа на музичка служба 

Наумовски Дафина Петре 
воениот службеник VIII класа на администра-

тивна служба Бокаљ Франца Терезија; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинеките и војничките осо-
бини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

техничкиот капетан Ковјанић Николе Ђорђа 
санитетскиот капетан Петек Рудолфа Јосип 
поручникот на оклопни единици Бобић Раде 

Никола 
поручникот на оклопни единици Колунџић Дане 

Перица 
поручникот на оклопни единици Павловић Ми-

лоша Ратко 
инжен српски от поручник Церић" Ивана Марко' 
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инженерискиот поручник Познан Милана Ни-
кола 

поручникот за врска Соскић Неђе Борис 
артилерискиот поручник Станић Иве Иво 
инженерискиот поручник Шумановски Бориса 

Стеван 
пешадискиот поручник Томажић Франца Франц 
техничкиот потпоручник Зарић Момчила Ми-

ленко 
техничкиот постар водник I класа Алексић 

Михајла Сретен 
постариот водник I класа на административна 

служба Ђурковић Пере Милован 
техничкиот постар водник I класа Костеви 

Антона Адолф 
пешадискиот постар водник I класа Предолац 

Владимира Михајло 
постариот водник I класа на финансиска служ-

ба Ристовски Јордана Добре 
артилерискиот постар водник I класа Шаша 

Васиља Љубан 
техничкиот постар водник I класа Васовић Ми-

лоша Андрија 
пешадискиот постар водник I класа Живановић 

Славка Владимир 
интендантскиот постар водник Чретник Албер-

та Алберт 
постариот водник за врска Ковач Пере Милан 
техничкиот постар водник Козодеровић Алек-

сандра Радојица 
постариот водник на сообраќајна служба 

Мартинац Мирка Мирко 
постариот водник на административна служба 

Матковић Иве Анте 
пешадискиот постар водник Милосављевић 

Бранка Вукадин 
постариот водник на сообраќајна служба 

Петровић Миломира Милоје 
постариот водник на АБХ одбрана Поповић 

Драгутина Милоје 
постариот водник на АБХ одбрана Станимиро-

вић Стојана Радисав 
постариот водник за врска Стојковски Василов 

Јевто 
техничкиот постар водник Татић Милутина 

Драган 
постариот водник на административна служба 

Здравковић Јована Томислав 
техничкиот постар водник Живковић Душана 

Гојко 
техничкиот постар водник Жнидарчич Јожефа 

Иван 
пешадискиот водник I класа Богуновић Бранка 

Драгослав 
водникот I класа на оклопни единици Цетина 

Раде Бранко 
техничкиот водник I класа Чакармиш Јована 

Душан 
пешадискиот водник I класа Ђокић Владана 

Милош 
артилерискиот водник I класа Ђукановић Во-

јислава Живанко -
сгл-штетскиот водник I класа Гутић Осте Ми-

лован 
водникот I класа за врска Илић Божидара Мио-

драг . 
пешадискиот водник I класа Јојић Јове Петар 
санитетскиот водник I класа Јовановић Вука-

шина Хранислав 
пешадискиот водник I класа Кецман Бошка 

Здравко 
техничкиот водник X класа Кириќ Илије Ивица 

водникот I класа на оклопни единици Кревсељ 
Ивана Иван 

ходникот I класе на сообраќајна служба Кропф 
Франца Антон 

артилерискиот водник I класа Кудузовић Мује 
Есад 

в од ник от I класа за врска Марушић Вице Ловро 
пешадискиот водник I класа Миладиновић Жи-

војина Новица 
интендантскиот водник I класа Милосављевић 

Миливоја Никола" 
пешадискиот водник I класа Милутиновић Сто-

јана Томислав 
пешадискиот водник I класа Митровић Влади-

мира Александар 
водникот I класа за врска Момчиловић Војис-

лава Ратко 
пешадискиот водник I класа Муцић Камена 

Момир 
техничкиот водник I класа Николић Милована 

Радојица 
техничкиот водник I класа Новаковић Ђурђа 

Мијодраг 
водникот I класа на оклопни единици Павловић 

Рајка Радиша 
водникот I класа за врска Петковић Стојана 

Јездимир 
артилерискиот водник I класа Петровић Душана 

Драгољуб 
артилерискиот водник I класа Пупавац Николе 

Ђуро 
воздухопловнотехничкиот водник I класа Рејец 

Франца Славко 
пешадискиот водник I класа Ристић Михајла 

Крстивое 
пешадискиот водник I класа Сикодиновић Јо-

вана Александар 
артилерискиот водник I класа Стевановић Ми-

лоша Милоје 
техничкиот водник I класа Стојановић Војис-

лава Момир 
пешадискиот водник I класа Шкоро Салка 

Осман 
аргил српскиот водник I класа Узелац Андрије 

Живко 
водникот I класа на оклопни единици Вукотић 

Луке Блажо 
пешадискиот водник I класа Вукушић Ивана 

Марио 
водникот I класа Вулетић Николе Никола 
артилерискиот водник I класа Захирагић Ага-

на Узеир 
водникот I класа на оклопни единици Жива-

диновић Милорада Радослав 
аргилерискиот водник Диздаревић Алије Мус-

тафа 
техничкиот водник Миливојевић Боривоја Гра-

димир 
пешадискиот водник Соларић Драге Иван 
водникот на АБХ одбрана Видергар Јоже ЈожЅ 
санитетскиот воен службеник IV класа Левец 

Божидара Верица 
санитетскиот воен службеник IV класа Резар-

-Брецељ Франца Татјана 
санитетскиот воен службеник IV класа Савић 

Милана Љубица 
санитетскиот воен службеник VIII класа Гајић 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

артилерискиот водник I класа Амзовски Амзе 
Аџи 

водникот I класа на оклопни единици Булић 
Радомана Милован 

водникот I класа за врска Ћирић Вјекослава 
Живорад 

водникот I класа за врска Манчић Часлава Не-
над 

водникот I класа за врска Мразовић Миле 
Саво 

техничкиот водник I класа Живојиновић Здрав-
ка Милан 

артилерискиот водник Јурца Франца Бранко 
пешадискиот водник Рокнић Мариа Ецио. 

Бо. 193 
22 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за привремен деловен ред на Со-
бранието на СФРЈ — — — — — — 817 

381. 

382. 

383. 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

— — — 822 

— 822 

Одлука за привремен деловен ред на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — 
Одлука за привремен деловен ред на Со-
борот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ — — — — — 
Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачи кредити — — — — — — — 
Одлука за измена и дополнение на Од-

луката за начинот на плаќањето на ца-
рина и други давачки при увозот на спе-
цифичната опрема за нови индустриски 
капацитети — — — 
Одлука за вршење работи на извоз и увоз 
на стоки и услуги во малограничниот и 
соседскиот прекуморски промет — — 
Одлука за измена на Одлуката за одре-
дување на стоките за кои стоковните 
контингенти и девизните контенгенти ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија — — — — — — 
Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
обврската за прибавување согласност за 
увоз на одделни стоки 
Одлука за надоместоците, дневниците и 
патните Т Р О Ш О Ц И на членовите на Коми-
сијата на Сојузниот извршен совет за под-
готовка и изработка на предлогот на до-
кументот за заедничката долгорочна раз-
војна политика на Југославија — — — 

818 

820 

821 

824 

Страна 
391. Одлука за утврдување на износот на де-

визите на одредени организации на здру-
жениот труд за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната 
девизна квота — — — — — — — 824 

392. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка во 1974 година 

393. Решение за измени и дополненија на ре-
шението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
за производство на полиетилен 

394. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за уредите и опремата за 
возилата во собраќај от на патиштата — 

395. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, инте-
ресните заедници и фондовите 

396. Упатство за дополнение на Упатството 
за начинот на. издавањето, за текстот и за 
обликот на обврзниците на федерацијата 
и за пресметувањето на каматата по тие 
обврзници — — — — 

397. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Domenica del 
corriere" — — — — — — — — 

823 407. 

823 

— — — — 823 

823 

— — 826 

828 

— 829 

— — — 829 

398. 

399. 

400. 

Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Welt аш Sonntag" 
Решение за собирање податоци за состој-
бата и' движењето на средствата на оп-
штествените и самоуправните фондови 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

408.к 

409, 

410. 

830 

830 

831 
Одлука за употреба на средствата на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници 
наменети за закрепнување на уживате-
лите на пензии во 1974 година — — — 831 
Општествен договор за критериумите за 
усогласување на трајните меѓусебни од-
носи во снабдувањето, развојот и форми-
рањето на цените помеѓу производителите 
и потрошувачите на лимена амбалажа од 
бел и од алуминиумски лим — — — — 832 
Спогодба за промена на затечените цени 
за огноотпорни производи — — — — 833 
Спогодба за промена на затечените цени 
за канцелариски и училишен прибор — 

Спогодба за промена на затечените цени 
за формални — — — — — — — 
Спогодба за промена на затечната цена за 
натриум перборат — — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за флотациони реагенси — — — — 834 
Спогодба за промена на затечените цени 
за уреа-формалдехидни лепила — — — 835 
Спогодба за промена на затечените цени 
за класична громобранска опрема — — 835 
Спогодба за промена на затечените цени 
за сиво сурово железо — — — — — 835 
Спогодба за промена на затечените цени 
за целофан — — — — — — — — 835 

Исправка на Законот за Сојузното јавно об- " 
винителство — — — — — — — — 836 

Назначуваља и разрешувања — — — — 836 
Одликувања — — — — — ,— — — — 836 

834 

834 
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