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телекс 11756 

123. 

Врз основа на член 37 став 1, член 376 и член 
37д став 1 од Законот за прометот на стоки и ус-
луги 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 

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

Р. п. бр 49 
22 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

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 и 64/72), во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз, кој е составен дел на таа одлука, во колона 
3 се вршат следните измени, и тоа: 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Крави за колење, мол-
зење и работа 
Крави буши 
Бикови за колење и 
работа 
Бикови буши 

01 02/161 

01.02/162 
01 02/261 

01.02/262 
01.02/За и б Волови: 

— буши 
- други 

01.02/462 Јуници други згоени, 
над 6 месеци до зак-
лучно 2 години 

01 02/463 Јуници други 
01 02/562 Јуниња згоени над 6 

месеци до заклучно 2 
години 

01 02/563 Јуниња други 
01 03/2а1 и 2 Свињи живи за коле-

ње, месести: 
— мршави 
- ДРУГИ 

01 03/26 
01.03/2в 
01.03/3 

— масни 
— бекон 
Прасиња 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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2. Одредбите на оваа одлука се однесуваат на 
работите што ќе се склучат и ќе и се пријават на 
банката од денот на влегувањето во сила на ,оваа 
одлука. 

124. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен 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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА 1973 ГОДИНА 

1, Во Одлуката за утврдување и распределба 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72), 
по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 

„2а. За плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали за 1973 година врз 
фенова на глобалната девизна квота на организа-
циите на здружениот труд од областа на занает-
чиството им се утврдува глобалната девизна квота 
во износот и видот на девизите што им се утврдени 
врз основа на прописите на Сојузниот извршен со-
вет за утврдување на глобалната девизна квота за 
1972 година, наголемена за 10%. 

При утврдувањето на глобалната девизна квота 
од став 1 на оваа точка не се применуваат одред-
бите на точка 1 ст. 3 и 4 на оваа одлука. 

Начинот џа распределбата на средствата на 
глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка, 
како и критериумите за таа распределба ќе ги ут-
врди надлежното општествено тело за занаетчи-
ството на Стопанската комора на Југославија, до-
говорно со соодветните општествени тела на сто-
панските комори на републиките односно на 
стопанските комори на автономните покраини. 

Организациите на здружениот труд, во рам-
ките на стопанската комора на републиката односно 
на автономната покраина, можат да се договорат 
носител на средствата на глобалната девизна квота 
за повеќе организации на здружениот труд да биде 
една организација на здружениот труд.. 

По извршената распределба на износот на гло-
балната девизна квота врз одделни организации на 
здружениот труд, во смисла на ст. 2 и 3 на оваа 
точка, Стопанската комора на Југославија доста-
вува извештај за извршената распрделба со соод-
ветната документација до Сојузниот секретаријат 

1 2 3 4 
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за надворешна трговија, кој на секоја организација 
на здружениот труд за тоа ќи и издаде решение 
во рок од 15 дена од денот на приемот на изве-
штајот." 

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

Р. п. бр. 50 
22 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

125. 

Брз основа на член 14 од-Законот за утврдување 
на вредноста на залихите и на исправката на фи-
нансискиот резултат за делот на ненаплатеното по-
барување над одреденото време (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ З А НАЧИНОТ И П О С Т А П К А Т А ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА В Р Е Д Н О С Т А НА ЗАЛИХИТЕ И НА 
И С П Р А В К А Т А НА В Р Е Д Н О С Т А НА ЗАЛИХИТЕ 
И НА Ф И Н А Н С И С К И О Т Р Е З У Л Т А Т ЗА ДЕЛОТ 
НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОД-

Р Е Д Е Н О Т О В Р Е М Е 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за 

утврдување на вредноста на залихите и на исправ-
ката на вредноста на залихите и на финансискиот 
резултат за делот на ненаплатеното побарување над 
одреденото време („Службен лист на. СФРЈ", бр. 
63/72), во член П зборовите: „што и припаѓа на ра-
ботната заедница на таквата организација односно 
банка" се заменуваат со зборовите" „што и припаѓа 
на таквата организација односно банка". 

Член 2 
Во член 12 став 1 во уводната реченица по збо-

ровите: „за продадените стоки и за извршените ус-
луги" се додаваат зборовите: „што се внесуваат во 
вкупниот приход и кои се". 

Став 3 се заменува со два нови става, кои гла-
сат. 

„Кај посредниците работи, како побарување од 
ст. 1 и 2 на овој член, се сметаат надоместоците и 
другите облици на примања за извршените услуги 
по тие работи што се внесуваат во вкупниот приход 
(реализација) на организацијата што тие работи ги 
врши, 

Коќо побарувања по основ на втасани а нена-
платени камати, провизии и други надоместоци за 
дадени кредити и за вршење на други банкарски 
работи, се подразбираат побарувањата што влегу-
ваат во вкупниот приход на организацијата што тие 
побарувања ги остварува". 

Во став 4, кој станува став 5, по точка 3 се 
додаваат две нови точки, кои гласат: 

.,4) 113 — Побарувања за удели во ликвидира-, 
ните штети од соосигурувачи и реосигурувачи во 
земјата; 

5) 114 — Побарувања за удели во ликвидира-
ните штети од (^осигурувачи и реосигурувачи во 
странство;". 

Досегашната точка 4 станува точка 6. 

Член 3 
По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 
„Побарувањата од член 12 на овој правилник 

што претставуваат основица за утврдување на из-

носот на исправката на финансискиот резултат во 
смисла на чл. 9 и 13 од Законот претходно се нама-
луваат за износот на данокот на промет што е со-
држан во тие побарувања. 

Намалувањето на побарувањата за износот на 
данокот на промет се врши според исправите врз 
основа на дои побарувањето е засновано, а се иска-
жува во спецификациите на побарувањата составе-
ни заради исправка на финансискиот резултат." 

Член 4 
Во член 13 по став 2 се додаваат три нови 

става, кои гласат: 
„Ако фактурата односно другата исправа која 

сочинува основ за наплата на побарувањата е и з о -
ставена пред испораката на стоките односно пред 
извршувањето на услугата, рокот од 90 дена се сме-
та од денот кога испораката на стоките односно на 
услугите е извршена. 

Ако во фактурата односно во другата исправа, 
што сочинува основ за наплата на побарувањето од 
областа на осигурувањето, посебно е одреден денот 
или условот кога побарувањето втасува за наплата, 
рокот од 90 дена се смета од денот што е означен 
за наплата односно од денот кога предвидениот ус-
лов настапил. ' 

Кај побарувањата за кои - врз основа на закон 
или на меѓудржавен договор е прогласен морато-
риум за наплата, рокот од 90 дена не се смета за 
време на траењето на мораториумот." 

Досегашниот став^ 3 станува став 6. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 
СФРЈ".' 

Бр. 1-2223/1-73 
12 февруари 1373 година 

Белград 

126. 

Врз основа на член 17 од Законот за ограничу-
вање на приходите од даноците PI придонесите од 
стопанството и за ограничување на стапките на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОДРЕДЕ-

НИ ДАМОВИ И ПРИДОНЕСИ И ЗАКОНСКИ 
ОБВРСКИ ОД ДОХОДОТ 

Член 1 
Пресметувањето на даноците и придонесите од 

доходот по основ на личните доходи и спрема лич-
ните доходи основните организации на здружениот 
труд, заедниците на основните организации на здру-
жениот труд, работните организации и другите сло-
жени организации на здружениот труд од областа 
на стопанството и основните организации на здру-
жениот труд што вршат стопанска дејност а се во 
состав на организации на здружениот труд од вон-
стопански дејности (во понатамошниот текст: орга-
низациите на здружениот труд) го вршат во изно-
сите и на начинот пропишан со закон и со други 
важечки прописи. 

Член 2 
Уплатувањето на даноците и придонесите од 

доходот по основ на личните доходи и спрема лич-

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Сме л е, с. р. 
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мите доходи, организациите на здружениот труд во 
1973 година го вршат до нивото на тие даноци и при-
донеси пресметани во 1972 година по условен рабо-
тник, а во износите и на начинот утврдени со овој 
правилник. 

Член 3 
Како даноци и придонеси од доходот по основ на 

личните доходи се подразбираат, во смисла на За-
конот за ограничување на приходите од даноците и 
придонесите од стопанството и ограничување на 
стапките на данокот на промет (во понатамошниот 
текст: Законот за ограничување), даноците и при-
донесите на кои основица за преместување им е 
личниот доход, а се намируваат од делот на доходот 
издвоен за лични доходи, односно од бруто-личните 
доходи. 

Член 4 
Како даноци и придонеси што се пресметуваат 

според личните доходи се подразбираат, во смисла 
на Законот за ограничување, даноците и придоне-
сите на кои основица за пресметување им е личниот 
доход, а се намируваат од доходот на организаци-
јата на здружениот труд или врз товор на нејзи-
ните материјални трошоци на работењето односно 
врз товар на нето личниот доход на работниците. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд се должни 

да го утврдат пресметаниот износ на даноците и 
придонесите од чл. 3 и 4 на овој правилник за 1972 
година. 

Пресметаниот износ на даноците и придонесите 
од став 1 на овој член се утврдува така што се зе-
маат податоци за обврските по запрените придоне-
си од личните доходи и податоци за пресметаните 
даноци и придонеси на кои основица за пресмету-
вање им е личниот доход, а се намируваат како дру-
гите законски обврски од доходот, пресметани за 
1972 година. 

Пресметаниот износ на даноците и придонесите 
утврден според одредбите на став 2 оД овој член, се 
зголемува за износот на даноците и придонесите од 
кои организацијата на здружениот труд во 1972 го-
дина била ослободена, ако тоа ослободување не е 
пропишано и за 1973 година. 

Податоците од став 2 на овој член се утврдуваат 
врз основа на износите на пресметаните придонеси 
што се однесуваат на личните доходи од работен 
однос на одредено или неодредено време за работа 
со полно и неполно работно време, а за редовно и 
продолжено работно време, како и за надоместоци 
на личните доходи. Вака пресметаните даноци и 
придонеси се зголемуваат за износите на даноците 
и придонесите на износите на остварените лични до-
ходи што се пренесуваат во 1973 година. 

Член 8 
Бро")от на условните работници—месеци во 

1972 година организацијата на здружениот труд ќе 
го утврди на еден од следните начини: 

1) врз основа на методологијата утврдена со 
општествениот договор во републиката односно во 
автономната покраина за стопанската област на ко-
ја односната организација на здружениот труд и 
припаѓа. Утврден број на условно неквалификува-
ни или условно квалификувани работници—месе-
ци, се смета како број на условните работници^ме-
сеци во смисла на ова упатство; 

2) ако со општествениот договор во република-
та односно во автономната покраина не е пропи-
шана методологија за утврдување на бројот на ус-
ловно квалификуваните односно условно неквали-
фикуваните работници — врз основа на вкалкули-
раните часови работа или врз основа на бројот на 
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работниците вработени лос полниот дон во месецот, 
помножен со следните коефициенти, и тоа 

— бројот на неквалификуваните работ-
ници — со коефициентот ^ 1 

— бројот на полуквалификуваните работ-
ници и на работниците со нижа стручна под-
готовка — со коефициентот 1,2 

— бројот на квалификуваните работници 
— со коефициентот х,7 

— бројот на работниците со средна струч-
на подготовка — со коефицептот -- 1,8 

— бројот на висококвалификувани работ-
ници - со коефициентот 2,2 

— бројот на работниците со виша стручна 
подготовка — со коефициентот 2,3 

— бројот на работниците со BPicoKa струч-
на подготовка — со коефициентот 3 

— бројот на специј а листите и магистрите 
на науките - со коефициентот 3,3 

— бројот на докторите па науките одно-
сно на научните работници од ист ранг — со 
коефициентот 3,8 

При утврдувањето на бројот на работниците на 
одделеа квалификациона група, работниците се рас-
поредуваат по квалификациите што ги имаат, без 
оглед на барањето на работното место на кое се 
наоѓаат 

Збирот на вака утврдениот број на работници-
те-месеци го претставува бројот на условните ра-
ботници-месеци во 1972 година. 

Член 7 
Износот на одделните придонеси од член 5 на 

овој правилник се дели со бројот на условните ра-
ботници-месепи од член 6 на овој правилник, и та-
ка се утврдува износот на даноците односно на при-
донесите по условниот работник-месец. 

Член 8 
Износите на основниот придонес за инвалидска 

и пензиска заштита и на придонесот за непосредна 
детска заштита по условен работних-месец, утврде-
ни според член 7 на овој правил-ник, се множат со 
коефициентот 1,09, и така се утврдува месечната 
обврска по условниот работник-месец во 1973 го-
дина. 

Износите на даноците и придонесите утврдени 
според член 7 на ОВОЈ правилник, освен придонесите 
од став 1 на ОВОЈ член, се сметаат како месечна об-
врска по условниот работник-месец во 1973 година, 

Износите на даноците PI придонесите утврдени 
според ст. 1 и 2 на овој член ги претставуваат из-
носите до кои организацијата на здружениот труд 
е должна, според важечките прописи, да плаќа од-
реден данок односно придонес по условниот работ-
ник за одделни месеци во 1973 година 

Член 9 
Обврските за уплата на одделните видови дано-

ци и придонеси од чл 3 и 4 на овој правилник ор-
ганизацијата на здружениот труд ги утврдува ме-
сечно, по кумулатнвниот начин на пресметување. 

Член 10 
Бројот на условните работпици-месеци во 1973 

година организацијата на здружениот труд ќе го 
утврди на начинот пропишан во член Б па ОВОЈ пра-
вилник. 

Член 11 
Податоците утврдени на начинот препишан во 

чл. 3 до ^8 на овој правилник, организацијата на 
здружениот труд ги искажува на образецот „Прес-
метка на даноците и придонесите по условен р б е т -
ник" (во понатамошниот текст: ДП-1), КОЈ е отпеча-
тен кон овој правилник и е негов составен дел, 

Податоците утврдени според одредбата па член 9 
на овој правилник организациите на с л у ж е н и о т 
труд ги искажуваат па образецот ,Пресметка на 
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уплатите на даноците и придонесите од 1 јануари 
д 0 1973 година" (во понатамошниот текст: 
ДП-2), КОЈ е отпечатен кон ОВОЈ правилник и е не-
гов составен дел 

Податоците утврдени според одредбата на член 
10 од ОВОЈ правилник организацијата на здружениот 
труд ги искажува на образецот „Утврдување на 
бројот на условните работници за период од 1 ја-
наури до година" (во понатамошниот текст: 
ДП-3), КОЈ е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 12 
Образецот ДП-1 организациите на здружениот 

труд го составуваат по поднесувањето на завршната 
сметка за 1972 година и и го поднесуваат на Служ-
бата на општественото книговодство (во понатамош-
ниот текст' Службата) најдоцна во рок од 8 дена 
од денот на поднесувањето на завршната сметка. 

Обрасците ДП-2 и ДП-3 организациите на здру-
жениот труд на Службата и ги поднесуваат секој 
месец, и тоа при последната исплата на аконтаци-
јата на личниот доход за односниот месец, како и 
при исплатата на личните доходи по периодичната 
пресметка и завршната сметка. 

Член 13 
Даноците и придонесите од чл 3 и 4 на овој пра-

вилник организациите на здружениот труд ги упла-
туваат, во пресметаниот износ, при секоја исплата 
на аконтациите на- личните доходи, а месечната 
пресметка (уплата или враќање на разликите) ја вр-
шат при поднесувањето на пресметките на обрасци-
те ДП--2 и ДП-З. 

Член 14 
Пресметувањето на законските обврски од до-

ходот и на придонесите на стопанските комори, ор-
ганизациите на здружениот труд го вршат според 
важечките прописи односно според одлуките на 
стопанските комори. 

Член 15 
Износот до кој организациите на здружениот 

труд во 1973 година се должни да ги уплатуваат за-
конските" обврски и придонесите на стопанските ко-
мори, е износ на пресметаните законски обврски од 
доходот и на пресметаните придонеси на коморите 
за 1972 година. 

Месечниот износ на аконтациите на законските 
обврски и на придонесите на стопанските комори се 
уплатува во пресметаните износи под услов тие да 
не се поголеми од една дванаесеттина на износот од 
став 1 на овој член 

Член 16 
Ако републиката односно автономната покраина 

во смисла на член 5 од Законот за ограничување, 
воведе нови даноци и придонеси со кои се врши 
прераспределба на даночните оптоварувања помеѓу 
организациите на здружениот труд, пресметувањето 
на даноците ^ придонесите и уплатувањето на акон-
тациите на тие даноци PI придонеси, организациите 
на здружениот труд ги вршат според прописите на 
републиката односно на автономната покраина. 

Член 17 
Уплатувањето на месечните аконтации на дано-

ците и придонесите од член 16 на овој правилник 
организациите на здружениот труд го вршат до пр-
вата периодична пресметка врз која с^ применуваат 
прописите за новите даноци и придонеси, во изно-
сите што се еднакви на износите на аконтациите на 
поранешните даноци и придонеси, што тие би ги 
платиле ако даноците и придонесите не беа изме-
нети, 

Уплатувањето на месечните аконтации во на-
редните пресметковни периоди, организациите на 

здружениот труд го вршат во износите утврдени со 
примена на прописите на републиките односно на 
автономните покраини. 

По поднесувањето на периодичната пресметка 
односно на завршната сметка, организациите на 
здружениот труд ја утврдуваат разликата помеѓу 
уплатените месечни аконтации од ст. 1 и 2 на овој 
член и обврската по периодичната пресметка од-
носно завршната сметка, и поднесуваат налози за 
уплата односно за враќање на разликите. 

Член 18 
Во случајот од член 16 на овој правилник орга-

низациите на здружениот труд се должни врз ос-
нова на обврските зѕ уплата на даноците и придо-
несите пресметани според одредбите на чл. 1 до 13 
на овој правилник да утврдат колкав износ на об-
врските би имале по основ на укинатите даноци и 
придонеси. 

Пресметувањето според став 1 на овој член се 
врши за секој квартал посебно, а конечното пресме-
тување — по завршната сметка. 

Член 19 
При поднесувањето на периодичните пресметки 

и на завршната сметка организациите на здруже-
ниот труд се должни да и поднесат на Службата 
пресметка на изменетите даноци и придонеси и 
пресметка на уплатените обврски по основ на но-
вите даноци односно придонеси. 

Пресметката од став 1 на овој член се поднесу-
ва на образецот „Налог за пресметка" (во поната-
мошниот текст: ДП-4), кот е отпечатен кон ОВОЈ пра-
вилник и е негов составен дел. 

Член 20 
Службата ги пресметува уплатените даноци и 

придонеси од член 17 на ОВОЈ правилник и утврдува 
колкав износ на обврски би имале организациите на 
здружениот труд по основ на изменетите даноци и 
придонеси« а врз основа на податоците од образецот 
ДП-4. 

Ако Службата во постапката од став 1 на овој 
член утврди дека износите на даноците и придоне-
сите се поголеми од износите што се пресметани 
според одредбите на член 18 од овој правилник, по-
веќе уплатените износи ќе ги пренесе од соодветни-
те уплатни сметки во корист на заедничките резер-
ви на републиките односно на автономните покра-
ини 

Член 21 
Организациите на здружениот труд што се осно-

вани во 1973 година данокот и придонесот ги упла-
туваат во пресметаните износи, а во согласност со 
законот. 

Организациите на здружениот труд од став 1 на 
овој член не се должни да поднесуваат пресметки 
на обрасците ДП-1, ДП-2, ДП-3 и ДП-4. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд се должни 

пресметувањето и уплатувањето на даноците и при-
донесите да ги усогласат со одредбите на овој пра-
вилник, најдоцна во рок од 8 дена од денот на под-
несувањето на завршната сметка за 1972 година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр 1-2290 
16 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Столе, с. р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
12 
13 
14 Средства за станбена изград-

ба, и тоа за изградба на ста-
нови на борците, за субвен-
ционирање на станарини, за 
изградба на станови на одре-
дени категории работници, 
-за заедничка потрошувачка 
со намена за изградба на 
станови, како и за други на-
мени пропишани со закон 
односно со општествен дого-
вор за издвојување на овие 
средства 

15 Придонес за обнова на Бо-
санска Краина ххх ххх 

16 Придонес за здравствено 
осигурување за случај на не-
среќа при работата и на за-
болување од професионални 
болести 

17 Посебен придонес за рудари 
18 Републички придонес за на-

сочено образование 
19 Додатен придонес за здрав-

ствено осигурување од сите 
видови 

20 Вонреден придонес за здрав-
ствено осигурување од сите 
видови 

21 Додатни придонеси за инва-
лидско и пензиско осигу-
рување од сите видови 

22 Вонредни придонеси за инва-
лидско и пензиско осигуру-
вање од сите видови 

23 Други даноци и придонеси 
на кои основица за пресме-
тување им е личниот доход 
(бруто или нето), а се нами-
руваат од доходот на орга-
низацијата на здружениот 
труд или врз товар на нејзи-
ните материјални трошоци 
на работењето, односно врз 
товар на нето-личниот доход 
на" работниците 

24 
25 
26 

З А Б Е Л Е Ш К А : 

1 Во колона 3 се внесуваат податоци за пресметаните даноци и придонеси за период до крајот 
на претходниот месец ЕО однос на месецот за кој се поднесува пресметка (колона 5 на образецот ДП-2, 
за претходниот месец). 

2. Во колона 4 се искажуваат износите на пресметаните даноци и придонеси за месецот однос-
но за периодот за кој се поднесува пресметката. 

3 Во колона 5 се внесува збирот на колоните 3 и 4. 
4. Износот на одделен данок и придонес по условен работник се внесува во колона 6 со запи-

шување на податоците од соодветните редни броеви од образецот ДП-1 колона 6. 
5. Во колона 7 се запишува производот што ќе се добие со множење на одделните износи од 

колона 6 со бројот на условните работници-месеци утврден во "образецот ДП-3. 
6. Износот на уплатените даноци и придонеси до денот на поднесувањето на образецот ДП-2, се 

искажува во колона 8. Како износ на уплатени даноци и придонеси се подразбираат и износите на 
издадени а неизвршени налози за уплата на даноците и придонесите што се евидентирани ка ј Служ-
бата. 

7. Во колона 9 се запишува износот што организацијата на здружениот труд е должна да го 
уплати при поднесувањето на пресметката. Овој износ се утврдува на следниот начин: 

1) ако износот од колона 7 е помал од износот од колона 5, износот од колона 7 се намалува за 
износот од колона 8 и се запишува во колона 9; 

2) ако износот од колона 5 е помал од износот од колона 7, од износот од колона 5 се одбива из-
носот од колона 8 и се запишува во колона 9. 

8. Во колона 10 се искажува износот на повеќе уплатените даноци и придонеси. Овој износ се 
утврдува ако износот од колона 8 е поголем од износот на обврските утврдени според точка 7 на оваа 
забелешка. 
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III. Разлика помеѓу новите и изменетите дано-
ци и придонеси 
1) Разлика — повеќе (I — II) 
2) Разлика — помалку (И — I) 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1. Под 1 се внесуваат износите на секој данок односно придонес што е воведен со прописите Hat 
републиката односно на автономната покраина. 

2. Под II се внесуваат пресметаните износи на оние даноци и придонеси што се заменети со 
даноците и придонесите под I. 

3. Во колоната „Поединечно" се искажуваат износите на секој данок и придонес посебно, а нив«« 
ните збирови се внесуваат во колоната „Вкупно". 

127. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69 и 71/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИ-

ИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд, 

заедниците на основните организации на здруже-
ниот труд, работните организации и другите сло-
жени организации на здружениот труд (во ната-
мошниот текст' организациите на здружениот труд), 
освен организациите на здружениот труд за кои 
Сојузниот извршен совет или друг со закон овлас-
тен орган пропишал посебен основен контен план, го 
водат своето книговодство според Законот за книго-
водството на организациите на здружениот труд и 
Основниот контен план за организациите на здру-
жениот труд, кој е составен дел на ТОЈ закон. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд самостојно 

ги расчленуваат пропишаните задолжителни конта 
на аналитички конта. Податоците за синтетичките 
конта организациите на здружениот труд ги обез-
бедуваат на начин кој и одговара на техниката што 
ја применуваат во книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, НА ГРУПИТЕ И 
НА ОДДЕЛНИ КОНТА 

Класа О' Основни средства, средства на станбени 
згради, средства за заедничка потрошувачка и сред-

ства на резервите 

Член 3 
На контата од групата 00 — Основни средства 

во функција, се водат сите основни средства во 
функција, согласно одредбите од законот. На кон-
тата од оваа група се водат и заедничките основни 
средства по категориите на основните средства сраз-
мерно со височината на вложените средства. 

На контото ООО - Земјишта што служат за сто-
пански цели се водат оние земјишта што организа-
цијата на здружениот труд ги користи во своето 
работење. 

На контото 001 — Шуми и долгогодишни наса-
ди, се водат сите видови шуми и долгогодишни на-
сади, како што се: шуми (по видови), овоштарници, 
лозја, хмељарници и слично. 

На контото 002 — Градежни објекти и рударски? 
работи, се водат сите градежни објекти од стопан-
ски карактер и вредноста на рударските работи и 
на длабинските дупчења што претставуваат основни 
средства. 

На контото 003 - Орудија за работа, се водат 
постројки, машини, транспортни средства, деловен 
и погонски инвентар, крупен алат и сите други ору-
дија за работа во смисла на законот. 

На контото 005 — Основно стадо, се води вред-
носта на добитокот што служи за вршење на сто-
панската дејност, како во редовното производство, 
така и во кооперација, освен добитокот на гоење. 
Вредноста на основното стадо на ова конто се води 
по пазарните цени што се утврдуваат на крајот на 
годината, За утврдената разлика во цената се зго-
лемуваат или се намалуваат изворите на сопстве-
ните деловни средства. Ако е во прашање зголе-
мување на основното стадо во тежината односно во 
бројот (прирастот), настанатата разлика се книжи 
врз товар на ова конто со одобрување на контото 
758 - Друга реализација. 

На контото 008 - Други основни средства, се 
водат сите други основни средства што не се оп-
фатени на претходните конта од оваа група, како 
што се: основачки вложувања, патенти, лиценци и 
други права и слично За трошоците на основачките 
вложувања што настануваат во организациите на 
здружениот труд во основање или во изградба се 
задолжува ова конта во корист на контото 758 — 
Друга реализација. 

Член 4 
На контата од групата 01 — Основни средства 

вон од употреба, се водат сите основни средства 
што трајно се наоѓаат вон од употреба. 

На контото 010 - Трајно неупотребливи основ-
ни средства, се водат основните средства што ео 
организацијата на здружениот труд се наоѓаат трај-
но вон од употреба и основните средства што во по-
долг временски период нема да се употребуваат, а 
најмалку повеќе од една година. Во рамките на ова 
конто се водат и основните средства што се издвое-
ни за расходување до конечната ликвидација на тие 
средства. 

Член 5 
На контата од групата 02 - Исправка на вред-

носта на основните средства, се водат отписите што 
и одговараат на пресметаната амортизација и отпи-
еше за оние основни средства за кои не се прес-
метува амортизација во согласност со важечките 
прописи. 

На контото 023 - Исправка на вредноста на 
орудијата за работа, се водат отписите што и од-
говараат на пресметаната амортизација и отгшсите 
на орудијата за работа за кои не се пресметува 
амортизација во согласност со важечките прописи. 

На контото 027 - Исправка на вредноста на 
трајно неупотребливите основни средства, се водат 
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отписите не трајно неупотребливите основни сред-
ства од контото 010 во согласност со важечките 
закони 

На конто! о 028 — Исправка на вредноста на 
други основни средства, се водат отписите на други-
т е основна средства за кои не се предвидени по-
себни синтетички конта во групата на контата 02, 
односно за средствата што се водат на контата 001, 
002. 005 и 008 

Член 6 
На контата од групата 03 - Основни средства 

во подготовка се водат паричните средства наме-
нети за инвестиции, вредноста на опремата и на 
инвестиционите материјали на залихи, вредноста на 
основните средства во изградба односно во изработ-
ка, како и инвестициите па кои се запрени работите. 

На контото 030 - Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричките средства издвое-
ни за инвестиции на посебна сметка ка ј Службата 
на општественото книговодство (во натамошниот 
текст Службата), средствата што според посебни 
пропи-си со издвоени и чија потрошувачка - во пе-
риодот на инвестирањето се огранлчзчза и дадените 
ав?вси за инвестиции, како и другите средства што 
се издвоени за финансирање на инвестициите во 
согласност со важечките прописи. 

На контото 031 - Залихи на опрема и на ин-
вестиционен материјал се водат вредноста на опре-
мата чија монтажа не е започната и вредноста на 
инвестиционите материјали на залихи. 

На контото 032 — Инвестиции во тек, се води 
вредноста на основните средства чија изградба од-
носно изработка е започната а не е завршена. На 
ова конто со води и вредноста на опремата чија 
монтажа е во тек. 

На конт ѕто 033 — Запрени инвестиции, се води 
вредноста на инвестициите чија изградба односно 
изработка е запрена врз основа на важечките про-
писи, на одлука на инвеститорот или од други при-
чини 

Член 7 
На контата од групата 04 — Средства на стан-

бени згради се водат сите видови средства што ги 
сочинуваат средствата на станбените згради и на 
деловните простории што во согласност со важеч-
ките прописи ги управуваат организациите на здру-
жениот труд за стопанисување со станбените згради. 

На контото 040 - Парични средства на стан-
бени згради се водат паричните средства на стан-
бените згради што се наоѓаат на посебна сметка ка ј 
Службата и паричните,, средства на амортизацијата 
на станбените згради. 

На контото 041 — Станбени згради и деловни 
просто тип со водат вредностите на становите, на 
станбените згради и на деловните простории, утвр-
дени според посебни прописи 

На контото 042 — Парични средства издвоени 
за инвестиции, се водат паричните средства за ин-
вестиции во станбени згради и во деловни простории 
издвоени нa посебна сметка к а ј Службата, дадените 
аванси за инвестиции, како и другите средства из-
двоени за изградба на станови и на деловни про-
стории 

На контото 043 — Инвестициони материјали и 
опрема, се водат вредноста на инвестиционите ма-
теријали на залихи и вредноста на опремата чија 
монтажа не е започната. 

На контото 044 — Станбени згради и деловни 
Простории ве изградба, се води вредноста на стан-
бените згради, на становите и на деловните про-
стории Ч И Ј З изградба е во тек 

На контото 046 — Пласмани на средства на 
станбени згради, се водат средствата на станбените 
згради, што се вложени на подолг рок, како што се 
вложувањата во фондот на основачите на банката, 
орочените средства и слични пласмани, во соглас-
ност со важечките прописи. 

На контото 048 — Други средства на станбени 
згради, се водат средствата на станбените згради 
што не се опфатени со другите конта од групата на 
контата 04 — Средства на станбени згради. 

На контото 049 - Исправка на вредноста на стан-
бените згради и деловните простории, се водат от-
писите што и одговараат на пресметаната аморти-
зација и отписите на станбените згради и на делов-
ните простории, во согласност со важечките про-
писи 

Член 8 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите, се водат паричните средства на резервите из-
двоени на посебна сметка ка ј Службата и пласма-
ните на средствата на резервите во согласност со 
важечките прописи 

На контото 050 - Парични средства на резер-
вите, се водат средствата на р и с о в и т е што се нао-
ѓаат "на посебна сметка ка ј С л у г а т а во согласност 
со одредбите од Законот за средствата на резервите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/72 и 71/72). 

На контото 056 - Пласм.ани на средствата на 
резервите се водат средствата на резервите вложе-
ни во обврзници во други хартии од вредност и во 
орочени средства во согласност со важечките про-
писи. 

Член 9 
На контата од групата 07 — Средства за други 

намени, се водат средствата за други намени што 
организацијата на здружениот трзгд ги формира во 
согласност со важечките прописи. 

На контото 070 - Средства за друг и намени, се 
водат паричните средства за дзуги намени што се 
издвоени на посебни сметки к а ј Службата. 

Член 10 
На контата од групата 08 — Средства за заед-

ничка потрошувачка се водат средствата за заед-
ничка потрошувачка што се формираат и се кори-
стат во согласност со важечкиот закон односно со 
општествениот договор. 

На контото 080 — Парични средства на заед-
ничката потрошувачка се водат паричните средства 
на заедничката потрошувачка на посебна сметка 
ка ј Службата 

На контото 081 — Објекти и предмети на заед-
ничка потрошувачка, се води вредноста на објек-
тите и на предметите на заедничката потрошувачка, 
како што те одморалишта, детски установи, спорт-
ски објекти, опрема и друго. 

На контото 082 - Средства на заедничка по-
трошувачка во изградба или изработка, се води 
вредноста на објектите и на предметите на" заед-
ничката потрошувачка чија изградба или изработка 
е започната, а не е завршена. Завршените станбени 
згради односно станови се пренесуваат на управу-
вање на организацијата за стопанисување со стан-
бените згради, а евиденцијата за нив се води на 
контата на вонбилансната евиденција. 

На контото 083 — Пласмани на средствата на 
заедничка потрошувачка, се водат средствата на 
заедничката потрошувачка вложени во обврзници 
и во други хартии од вредност, орочените средства, 
средствата вложени во фондот на основачите на 
банката, кредитите дадени на работниците за стан-
бена изградба и други пласмани на средства за 
заедничка потрошувачка. 

На контото 088 — Други средства на заедничка 
потрошувачка, се водат другите средства на заед-
ничка потрошувачка и побарувањата по основ на 
заедничка потрошувачка, за кои во оваа група кон-
та не е предвидено посебно конто. 

На контото 089 — Исправка на вредноста на 
средствата за заедничка потрошувачка, се водат 
отписите на средствата за заедничка потрошувачка. 
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Класа 1: Финансиски и пресметковни средства 

Член 11 
На контата од групата 10 - Парични средства, 

се водат паричните средства, примените чекови, ме-
ници, акцептни налози и други инструменти за 
плаќање, обврзници и други хартии од вредност. 

На контото 100 - Жиро-сметка, се водат па-
ричните средства на жиро-сметката. На ова конто се 
евидентира вкупниот промет на паричните средства 
преку жиро-сметката. 

На контото 101 — Благајна, се водат паричните 
средства и се евидентира готовинскиот промет што 
се врши преку благајната на организацијата на 
здружениот труд 

На контото 102 — Девизни средства, се води ди-
нарската противвредност на девизите на сметките 
кај банките за секоја валута посебно. 

На контото 103 — Чекови, меници, акцептни 
налози и друп, инструменти н а плаќањето, се водат 
вредностите на примените чекови, меници и други 
инструменти за плаќање како и на акцептните на-
лози со акцент на должникот што и се предадени 
на Службата на извршување. 

На контото 104 — Обврзници, благајнички за-
писи и други хартии од вредност, се води вредноста 
на обврзниците, на благајничките записи и на дру-
гите хартии од вредност. 

На контото 108 — Други парични средства, се во-
дат средствата на доходот остварени во текот па 
годината издвоени на посебна сметка кај Службата 
и другите парични средства за кои во оваа група 
конта не е предвидено посебно конто. 

Член 12 
На контата од групата 12 - Побарувања од де-

ловни односи се водат побарувањата по основ на 
продажба на производи, стоки и услуги, на про-
дажба на основни средства, како и од други делов-
ни односи 

На контото 120 — Купувачи во земјата, се во-
дат побарувањата од купувачите во земјата по ос-
нов на продадени производи, стоки и услуги, и па 
продадени основни средства 

На контото 121 - Купувачи во странство, се 
водат побарувањата од купувачите во странство по 
основ на продадени производи, стоки и услуги. 

На контото 122 — Побарувива од работници, се 
водат побарувањата од работниците по основ на 
аконтации по службена работа и на други обврски 
на работниците спрема организацијата на здруже-
ниот труд 

На контото 123 - Побарувања од кооперативни 
односи, се водат побарувањата од кооперантите по 
основ на кооперативни односи освен по основ на 
кредитни односи што се водат на контата од група-
та 17 — Пласмани од деловни средства. 

На контото 124 - Побарувања од заедничка из-
градба на основни средства, се водат побарувањата 
по основ на заедничка изградба односно набавка на 
основни средства од организациите па здружениот 
тзг/д со кои таквата изградба односно набавка се 
врши 

На контото 125 — Други побарувања од деловни 
односи, се водат побарувањата од деловни односи 
што не со опфатени со други конта од оваа група 

На контото 126 - Побарувања над законскиот 
рок. се водат побарувањата што се пренесени од 
контата 103, 120. 121, 125, 174, 175 и од другите кон-
та, а што служат како основ за исправна на (Ти-
ранскиот резултат според периодичните пресметки 
и завршната сметка според одредбите од Законот 
за утврдување на вредноста на залихите и на ис-
правката на финансискиот резултат за делот на не-
наплатеното побарување над одреденото време 
(,Службен лист на СФРЈ", бр. 39 '72 — во натамош-
ниот текст' Законот за исправката) 

На контото 127 —Исправка па вредноста на по-
барувањата над законскиот рок, се води исправката 
на вредноста на побарува.њата пад, законскиот рок 

книжени врз товар на контото 730 — Исправка на 
финансискиот резултат по основот на побарувања 
над законскиот рок. 

На контото 128 — Сомнителни и спорни поба-
рувања од деловни односи, се водат побарувањата 
за кои е поведена постапка ка ј надлежниот суд за-
ради наплата и побарувањата чија наплата, по оце-
на на организацијата на здружениот труд, е неиз-
весна. 

На контото 129 — Исправка на вредноста на 
сомнителни и спорни побарувања, се води исправ-
ката на вредноста на сомнителните и спорните по-
барувања, книжена на товар на контото 734 — Дру-
ги вонредни расходи. Исправката на вредноста на 
овие побарувања се врши врз основа на одлуките 
на органите на управувањето, а не може да биде 
помала од исправката на финансискиот резултат 
според одредбите од Законот за исправката. 

Член 13 
На контата од групата 13 - Пресметани дого-

ворни обврски од доходот, се водат пресметаните 
износи на договорните обврски од доходот, а се кни-
жат во корист на соодветните конта од групата 
конта 23 На крајот од годината при конечното 
утврдување на доходот и на неговата распределба се 
врши покривање на пресметаните износи во соглас-
ност со одредбите од Законот за утврдување и пре-
сметување на вкупниот приход и доход во основ-
ните организации на здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ'', бр 71/72 — во натамошниот текст: 
Законот за доходот). 

На контото 130 — Пресметана камата на кре-
дити, се води износот на пресметаната камата на 
кредитите освен интеркаларната камата. На крајот 
на годината се врши покривање на пресметаните 
износи на каматата на кредитите во согласност со 
одредбите од Законот за доходот. 

На контото 131 - Пресметана премија за осигу-
рување, се водат пресметаните износи на премиите 
за осигурување, освен премиите за осигурување што 
ги товарат средствата на заедничката потрошувач-
ка. На крајот на годината се врши покривање на 
пресметаниот износ на премиите за осигурување во 
согласност со одредбите од Законот за доходот. 

На контото 132 - Пресметана провизија и други 
надоместоци за банкарски услуги, се водат пресме-
таните износи на провизијата и другите надоместоци 
за банкарски услуги На крајот на годината се вр-
ши покривање на пресметаниот износ на прови-
зиите и надоместоците од доходот во целина 

На контото 133 — Пресметани придонеси и чле-
нарини, се водат пресметаните износи на придоне-
сите и членарините, како што се. придонесите за 
стопанските комори, придонесите за Заедницата на 
Југословенските железници, За Заедницата на Југо-
словенското електростопанство, за Заедницата на 
ЈПТТ, за деловните здруженија и др. На крајот на 
годината се ^рши покривање на пресметаниот износ 
од доходот во целина. 

На контото 138 - Пресметани други договорни 
обврски, се водат пресметаните износи на другите 
договорни обврски за кои не е предвидено посебно 
конто во оваа група конта а што, врз основа на За-
конот за доходот, се намируваат од доходот На 
крајот на годината, се врши покривање на пресме-
таниот износ од доходот во целост 

Член 14 
На контата од групата 14 — Пресметани закон-

ски обврски од доходот, се водат пресметаните из-
носи по.основ на законски обврски во текот на 
годината, а се книжат во корист на соодветните 
конта од групата конта 24. На крајот на годината 
се врши покривање на пресметаните износи во 
целост. 

Контото 140 — Пресметан данок на промет, не 
се користи до донесувањето па посебни прописи 

На контото 141 — Пресметани законски обврски 
според прописи на општините, се водат пресмета^ 
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ните износи на придонесите, даноците и другите 
давачки во корист на општините и на другите ко-
рисници на територијата на општината. На крајот 
на годината се врши покривање на пресметаниот 
износ во целост. 

На контото 142 — Пресметани законски обврски 
според прописи на републиките и автономните по-
краини, се водат пресметаните износи на придоне-
сите, даноците и другите давачки во корист на ре-
публиките односно на автономните покраини и на 
другите корисници на територијата на републиката 
односно на автономната покраина. На крајот на 
годината се врши покривање на пресметаниот из-
нос во целост. 

На контото 143 — Пресметани законски обврски 
според прописи на федерацијата, се водат пресме-
таните износи на придонесите, даноците и другите 
давачки во корист на федерацијата. На крајот на 
годината се врши покривање на пресметаниот износ 
во целост. 

На контото 148 — Пресметани други законски 
обврски се водат пресметаните износи на другите 
законски обврски за кои не е предвидено посебно 
конто во оваа група на конта. 

Член 15 
На контата од групата 15 — Пресметани лични 

доходи и други лични примања, се водат пресмета-
ните износи за исплата на аконтациите на личните 
доходи и на другите лични примања Пресметаните 
износи на аконтациите на личните доходи и па дру-
гите лични примања се книжат во корист на соод-
ветните конта од групата на контата 25. На крајот 
на годината се врши покривање на прес.метаните 
износи во согласност со одредбите на Законот за 
доходот. 

На контото 150 - Пресметани лични доходи, се 
водат износите на пресметаните аконтации на лич-
ните доходи по основите и мерилата што се утвр-
дени со општиот акт на организацијата на здруже-
ниот труд При распределбата на доходот, од изно-
сот издвоен за лични доходи се врши покривање 
на пресметаните аконтации до височината утврдена 
според член 9 став 1 на Законот за доходот. 

На контото 152 - Пресметани примања на име 
провизија на трговски патници, се водат пресмета-
ните износи на провизиите на трговските патници, 
на деловните агенти на поверениците, на аквизи-
терите и сл кои не се во работен однос со исплатите-
лот на провизијата На крајот на годината се врши 
покривале на пресметаниот износ во целост 

На контото 153 - Пресметани примања по ос-
нов на граѓанско-празен однос, се водат пресмета-
ните износи од граѓанеко-правен однос. На крајот 
на годината се врши покривање на утврдениот из-
нос ЕО целост. 

Па контото 154 — Преср^етани други лични при-
мања, се водат пресметаните износи за издатоците 
предвидени со член 7 став 3 на Законот за доходот, 
освен издатоците што се евидентирани на контата: 
152 — Пресметани примања на име провизија на 
трговски патници, 153 - Пресметани примања по 
основ на граѓанско"правен однос и контото 259 — 
Казни за стопански престапи На крајот па годината 
се врши покривање на утврдениот износ во целост. 

Член 36 
На контата од групата 16 - Интерни финанси-

ски односи, се искажуваат интерните односи по-
меѓу о с п о р и т е организации на здружениот труд во 
состав на заедница на основни организации на здру-
жениот труд, на работна организација или на друга 
сложена организација на здружениот труд, по ос-
нов на прометот на стоки и услуги и по основ на 
кредитни и други односи без оглед дали се составу-
ва завршна сметка или заедничка завршна сметка. 
Во оваа група на конта се евидентираат и односите 
помеѓу организациите на здружениот труд во зем-
јата и нивните организациони единици во странство. 

На контото 160 — Интерни купувачи во земјата, 
се водат побарувањата од купувачите — основни 

организации на здружениот труд во состав на ор-
ганизација на здружениот труд по основ на прода-
дени производи, стоки и услуги и основни средства. 

На контото 161 — Кредити за обртни средства 
дадени на други основни организации на здруже-
ниот труд, се водат побарувањата по основ на кре-
дити за обртни средства дадени на основната орга-
низација на здружениот труд во состав на органи-
зацијата на здружениот труд. 

На контото 162 — Кредити за основни средства 
дадени на други основни организации на здруже-
ниот труд, се водат побарувањата по основ на кре-
дитите за основни средства дадени на основната 
организација на здружениот труд во состав на ор-
ганизацијата на здружениот труд. 

На контото 163 — Кредити за санација дадени 
на други основни организации на здружениот труд, 
се водат побарувањата по основ на кредитите за 
санација дадени на основната организација на 
здружениот труд во состав на организацијата на 
здружениот труд. 

На контото 164 — Други побарувања од основни 
организации на здружениот труд, се водат другите 
побарувања од основните организации на здруже-
ниот труд во состав на организацијата на здруже-
ниот труд. 

На контото 165 - Интерни купувачи во стран-
ство, се водат побарувањата од купувачите — соп-
ствени организации во странство по основ на про-
дадени производи, стоки и услуги. 

На контото 166 — Вложени средства во сопст-
вени организации ЕО странство, се водат средствата 
што се вложени во сопствени организации во стран-
ство 

На контото 167 — Кредити дадени на сопствени 
организации во странство, се Бодат побарувањата 
по ос.нов на кредитите дадени на сопствените орга-
низации во странство 

На контото 168 — Други побарувања од сопстве-
ни организации во странство, се водат другите по-
барувања од сопствените организации во странство^ 

Член 17 
На контата од групата 17 — Пласмани од де-

ловни средства, се водат побарувањата по осно-в на 
вложувањата од деловните средства. 

На контото 170 — Вложени средства во заед-
ничко работење во земјата, се водат средствата што 
организацијата на здружениот труд ги вложила во 
заедничкото работење во друга организација на 
здружениот труд во согласност со важечките про-
писи. 

На контото 171 - Вложени средства во заед-
ничко работење во странство, се Бодат средствата 
што организацијата на здружениот труд ги вло-
жила во заедничкото работење во странство во со-
гласност со важечките прописи. 

На контото 172 — Орочени средства, се водат 
деловните средства орочени каЈ банките. 

На контото 173 — Вложени средства во фондот 
на основачите на банката, се водат средствата што 
организацијата на здружениот труд ги вложила во 
фондот на основачите на банката во согласност со 
важечките прописи. 

На контото 174 — Потрошувачки кредити, се 
водат побарувањата по основ на потрошувачките 
кредити одобрени според одредбите на Законот за 
банките и за кредитното и банкарското работење 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71 и 71/72) и Уред-
бата за општите услови за давање потрошувачки 
кредити („Службен лист на СФРЈ", бр, 67/72). 

На контото 175 — Кредити дадени на органи-
зации на здружениот труд и на други организации 
и општествено-политички заедници, се водат поба-
рувањата по основ на кредитите дадени во стоки 
или во пари ^а организациите на здружениот труд 
и на други организации, како и на ошптествено-
-политичките заедници во согласност со одредбите 
на Законот за банките и за кредитното и банкар-
ското работење. 
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На контото 176 — Кредити дадени на странски 
стопански организации и банки, се водат побарува-
њата по основ на кредитите дадени во стоки или во 
пари на стопанските организации и на банките во 
странство. 

На контото 177 — Кредити дадени на фондови 
на заеднички резерви, се водат побарувањата по 
основ на уплатите во фондот на заедничките резер-
ви според прописите на републиките односно на 
автономните покраини. 

На контото 178 — Заем за кредитирање на не-
доволно развиените републики и на САП Косово, 
се водат побарувањата по основ на заемот според 
одредбите на Законот за средствата на задолжи-
телниот заемка кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и Ав-
тономна Покраина Косово (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр, 33/71 и 23/72) и според законите па ре-
публиките и автономните покраини. За делот на 
заемот за кој се примени обврзници се задолжува 
контото 1С4. 

На контото 179 — Други пласмани на деловни 
средства, се водат другите кредитни односи и вло-
жувања за коч не е предвидено посебно к с т о ЕО 
оваа група на конта. 

Член 18 
На контата од групата 18 — Загуба, се водат 

непокриената загуба и износите на покриените 
загуби. 

На контото 180 — Непокриена загуба, се иска-
жува делот на загубата што не е покриен на начин 
предвиден во Законот за доходот, со пренесување 
од контото 859 — Покритие на загубата. Контото 180 
се одобрува за износот примен за покритие на за-
губата без обврска за враќање (примени средства 
од други, отпишани побарувања и сл). 

На контото 185 — Покриена загуба, од сопстве-
ни извори на деловни средства, се искажува делот 
на загубата кој е покриен Брз товар на трајните 
извори на деловните средства, а средствата се на-
доместени со санацчонен кредит. Во ОВОЈ случај за 
износот на санацисниот кредит се задолжува конто-
то 185 - Покриена загуба, од сопствени извори на 
деловни средства, во корист на контото 180 — Не-
покриени загуба, Истовремено се врши паралелно 
книжење со задолжување на соодветното конто од 
групата 90 во корист на контото 909 — Обврски за 
користениот дел од трајни извори на деловни сред-
ства за покритие на загубите (член 16 од Законот 
за условите и постапката за санација на организа-
циите на здоужениот труд ,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72 — во понатамошниот текст. Зако-
нот за санации). 

На контото 186 — Покриена загуба со санацио-
н и кредит, се искажува делот на загз^бата за кој 
не е извршено намалување на трајните извори на 
деловните средства а загубените средства се надо-
местоци со санационен кредит Во овој случај се 
задолжува контото 186 — Покриена загуба со са-
напконен кредит, со одобрување на контото 180 — 
Непокорена загуба. 

На контото 188 — Покриена загуба од други 
извори со обврска за враќање, се искажува делот 
на загубата покриен од другите извори со обврска 
за враќање ЕП согласност со важечките прописи. 
Ео ^во! случај се задолжува контото 188 — Покрие-
на загуба од даути ИЗБОДИ со обврска за враќање, 
ЕО корист на контото 180 — Непокриена загуба. 

Член 19 
На контото 190 — Активни временски рззгра-

ничувања, се книжат издатоците што во моментот 
на настанувањето немаат карактер на трошоци или 
не го товарат тековниот доход, па се предмет на 
разграничувањето. На ова конто се книжат и за-
конските и договорните обврски што временски се 
разграничуваат. 

Класа 2: Тековни обврски 

Член 20 
На контата од групата 22 - Обврски од делов-

ни односи, се водат обврските од деловните односи 
по основ на набавна на основни средства, материја-
ли, стоки и услуги. 

На контото 220 - Добавувачи во земјата за ос-
новни средства, се водат обврските спрема добаву-
вачите во земјата за основните средства и другите 
инвестиции 

На контото 221 - Добавувачи во странство за 
основни средства, се водат обврските спрема доба-
вувачите во странство за основните средства и за 
други г е инвестиции. 

На контото 222 - Добавувачи за обртни средст-
ва во земјата, се водат обврските спрема добавува-
чите во земјата за испорачаните материјали, стоки 
и услуги. 

Па контото 223 - Добавувачи за обртни средст-
ва во странство, се Бодат обврските спрема добаву-
вачите во странство за испорачаните материјали, 
стоки и услуги. 

На контото 224 — Обврски за ^ ф а к т у р и р а н а 
стока и услуги, се водат обврските спрема добаву-
вачите по основ на примени стоки, материјали и 
услуги за кои не се примачи соодветни пресметки 
односно сђактури. На ова конто се водат обврските 
спре.ма комитетите од кои се примени стоките во 
комисион односно во консигнација. 

Член 21 
На контата од групата 23 — Договорни обврски 

од остварениот доход, се водат договорните обврски 
од остварениот доход во височина на пресметаните 
износи на тие обврски. Врз товар на контото од 
оваа група се вршат исплати по тие основи. Ако 
обврската за плаќање на договорните овбрски оц 
остварениот доход втасува во рокови различни од 
роковите на обврската за пресметување, се врши 
нивно разграничување преку контата на активните 
и пасивните временски разграничувања. 

На контото 230 — Камата на кредити, се водат 
износите на обврските по основ на камата на кре-
дитите. Врз товар на ова конто се вршат исплати 
во текот -на годината по тие основи. 

На контото 231 — Премии за осигурување, се 
водат износите на обврските на име премии за оси-
гурување. Врз товар на ова конто се вршат испла-
ти во текот на годината по тие основи. 

На контото 232 — Провизии и други надоме-
стоци за банкарски услуги, се водат износите на 
обврските на име провизија и други надоместоци 
за банкарски услуги. Врз товар на ОЕО конто се 
вршат исплати по основ на провизија и други на-
доместоци за банкарски услуги. 

На контото 233 — Придонеси и членарини, се 
водат обврските по основ на придонеси и членари-
ни. Врз товар на ова конто се вршат исплати по 
основ на придонеси и членарини. 

На контото 234 — Обврски од заедничкото ра-
ботење — домашни договарачи, се водат обврските 
спрема домашните договарачи од доходот остварен 
со заедничко работење. Врз товар на ова конто се 
вршат сите исплати по основ на учеството во дохо-
дот на домашни договарачи. 

На контото 235 - Обврски од заедничкото ра-
ботење — добивка на странски лица, се водат обвр-
ските спрема странските договарачи од доходот 
остварен со заедничкото работење, како и другите 
обврски што, во смисла на важечките прописи, 
претставуваат добивка на странски лица. Врз то-
вар на ова конто се вршат сите исплати по основ на 
учеството на странските лица во доходот остварен 
со заедничкото работење и исплатите на добивката 
на странски лица по други основи. Врз товар на 
ова конто се книжи и пресметаниот данок на до-
бивка на странските лица во корист на контото 276 
- Обврски по запрен данок на добивка на странски 
лица. 
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На контото 238 - Други договорни обврски, се 
водат договорните обврски за кои не е пред ви демо 
посебно конто во оваа група на конта. 

Член 22 
На контата од групата 24 — Законски обврски 

од остварениот доход, се водат законските обврски 
од остварениот доход во височината што е утврде-
на со посебни прописи. Врз товар на контата од 
оваа група се вршат исплатите на овие обврски во 
текот на годината. 

Контото 240 — Данок на промет, не се користи 
до донесувањето на посебни прописи. 

На контото 241 — Законски обврски според про-
писи на општините, се водат пресметаните износи 
на придонесите, даноците и другите давачки во ко-
рист на општините и другите корисници на тери-
торијата на општината, како и сите исплати по тој 
основ 

На контото 242 — Законски обврски според про-
писи- на републиките и авотномните покраини, се 
водат пресметаните износи на придонесите, даноци-
те и другите давачки во корист на републиките од-
носно на автономните покраини и на другите ко-
рисници од територијата на републиката односно на 
автономната покраина, како и сите исплати но тој 
основ. 

На контото 243 — Законски обврски според про-
писи на федерацијата, се водат пресметаните из-
носи на придонесите, даноците и другите давачки 
во користена федерацијата, како и сите исплати по 
тој основ. 

На контото 248 — Други законски обврски од 
остварениот доход, се водат другите законски обвр-
ски од остварениот доход, за кои не е предвидено 
посеб-но конто во оваа група на конта, на начин 
што е предвиден за контата од оваа група. 

Член 23 
На контата од групата 25 — Лични доходи и 

други лични примања, се искажуваат остварените 
лични доходи од распределбата на доходот и дел 
на доходот издвоен за други лични примања, како 
и исплатите по овие основи. 

На контото 250 — Остварени лични доходи, се 
искажуваат износот на обврските по основ на акон-
тациите на личните доходи во текот на годината и 
износот на обврските по основ на издвојувањето на 
доходот за лични доходи над износот што е упо-
требен за покритие на исплатените аконтации на 
личните доходи Врз товар на ова конто се вршат 
сите исплати по основ на личните доходи. При ис-
платата на личните доходи, за износот на придоне-
сот од личните доходи се задолжува ова конто во 
корист на контото 271 — Обврски по запрени при-
донеси од личните доходи, Врз товар на ова конто се 
книжат во корист на соодветните конта од групата 
на контата 24 — Законски обврски од остварениот до-
ход по основ на личните доходи од доходот на прет-
ходната година 

На контото 252 — Остварени примања на име 
провизија на трговски патници, се водат обврските 
на име провизии на трговски патници, деловни аген-
ти, повереници, аквизитери и сл. кои не се во рабо-
тен одно-с со исплатителот на провизијата. Врз то-
вар на ова ко-нто во текот на годината се вршат сите 
исплати по тој основ. При исплатата на провизиите 
за износот на придонесите и до-ноците од провизи-
јата се задолжува ова конто во корист на контото 
272 — Обврски по заплени други придонеси и да-
ноци. 

На контото 253 — Остварени примања по основ 
на граѓанско-правен однос, се водат обврските по 
основ на граѓанско-правен однос. Врз товар на ова 
конто се вршат исплатите по тој-основ. При испла-
тата на обврската од граѓанско-правен однос, се за-
должува ова конто во корист на контото 272 — Об-
врски по запрени други придонеси и даноци. 

На контото 254 — Остварени други лични при-
мања, се водат обврските по основ на издатоците за 

други лични примања наведени во член 7 став 3 на 
Законот за доходот, освен издатоците книжени на 
контата 252, 253 и 259. 

При исплатата на овие обврски, за износот на 
придонесите што се плаќаат од личните примања се 
задолжува ова конто во корист на контото 272 — 
Обврски по запрени други придонеси и даноци. 

Контото 259 — Казни за стопански престапи. 
Врз товар на ова конто се книжат платените казни 
за стопански престапи во смисла на одредбата на 
член 7 став 3 на Законот за доходот. На крајот на 
годината ова конто се одобрува за целиот износ врз 
товар на контото 839 — Распределба на остварениот 
доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот 
приход. 

Член 24 
На контата од групата 26 — Интерни финан-

сиски односи, се искажуваат интерните односи по-
меѓу основните организации на здружениот труд во 
состав на заедница на основни организации на здру-
жениот труд, на работна организација или на дру-
га сложена организација на здружениот труд, по ос-
нов на прометот на стоки и услуги, и по основ па 
кредитните и други односи. Во оваа група на конта 
се евидентираат и односите помеѓу организациите во 
странство и организациите на здружениот труд во 
чиј се состав. 

На контото 260 — Интерни добавувачи во зем-
јата, се водат обврските по основ на прометот на 
стоки, услуги и др. спрема основната организаци-ја 
на здружениот труд — добавувач во состав на ор-
ганизацијата на здружениот труд. 

На контото 261 - Кредити за обртни средства 
примени од други основни организации на здруже-
ниот труд, се водат обврските по основ на креди-
тите за обртни средства што основната организа-
ција на здружениот труд ги примила од основните 
организации на здружениот труд во состав на ис-
тата организација на здружениот труд. , 

На контото 262 — Кредити за основни средства 
примени од други основни организации на здруже-
ниот труд, се водат обврските по основ на кредити-
те за основни средства што основната организација 
на здружениот труд ги примила од основните орга-
низации на здружениот труд во состав на истата ор-
ганизација на здружениот труд. 

На контото 263 — Кредити за санација примени 
од други основни организации на здружениот тр\д, 
се водат обврските по основ на кредитите за сана-
ција што основната организација на здружениот 
труд ги примила од основните организации па здру-
жениот труд во состав на истата организација на 
здружениот труд. 

На контото 264 — Други долгови на основни ор-
ганизации на здружениот труд, се водат обврските 
по основ на другите односи помеѓу основните ор-
ганизации на здружениот труд во состав на истата 
организација на здружениот труд. 

На контото 265 — Интерни добавувачи во стран-
ство, се водат обврските по основ на прометот на 
стоки, услуги и др. помеѓу организациите во стран-
ство и организациите на здружениот труд во ЧИЈ се 
состав. 

На контото 267 — Кредити примени од сопстве-
ни организации во странство, се водат обврските по 
основ на кредитите што организациите на здруже-
ниот труд ги примиле од сопствените организации 
ЕО странство. 

На контото 268 — Други долгови на сопствени 
организации во странство, се водат обврските по ос-
нов па другите односи помеѓу сопствените органи-
зации во странство и организациите на здружениот 
труд во чиј се состав. 

Член 25 
На контата од групата 27 — Обврски по запрени 

придонеси и доноци и по други запирања, се водат 
запрените износи на придонесите и даноците што 
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организацијата на здружениот труд е должна да ги 
запре од обврзниците и во одреден рок да ги упла-
ти, како и запирањата по други основи. 

На контото 270 — Обврски по запрен данок на 
промет, се води износот на данокот на промет што 
при реализацијата на стоките и услугите е прес-
метан односно наплатен од купувачите — во висо-
чината на пресметаниот износ. Ако обврската на 
пресметувањето не се поклопува со обврската на уп-
латата, организацијата на здружениот труд пресме-
таните износи може да ги води и преку контото на 
разграничувањето, со тоа што во тој случај изно-
сот по кој постои обврската за уплата го книжи во 
корист на ова конто. Уплатите на данокот на промет 
се вршат врз товар на ова конто. 

На контото 271 — Обврски по запрени придо-
неси од личните доходи, се водат обврските по ос-
нов на даноците и придонесите на кои основица за 
пресметка им е личниот доход а се намируваат од 
делот на доходот издвоен за бруто-личните доходи. 
Овие обврски се книжат врз товар на контото 250— 
Остварени лични доходи. Уплатените износи на 
овие придонеси го товарат ова конто. 

На контото 272 - Обврски по запрени други 
придонеси и даноци, се водат запрените придонеси 
и даноци по основ на исплатите евидентирани на 
контата 252, 253, 254, како и оние за кои во оваа 
група на кента не е предвидено посебно конто. 

На контото 276 — Обврски по запрен данок на 
добивка на странски лица, се води износот на дано-
кот на добивка на странски лица што организаци-
јата на здружениот труд е должна да го уплати во 
рокот утврден со посебни прописи. Ова конто се 
одобрува врз товар на контото 235 — Обврски од 
заедничкото работење — добивка на странски лица, 
а се задолжува за уплатата на данокот на добивка 
на странски лица. 

На контото 278 — Обврски по други запирања, 
се водат запрените износи од работниците по запи-
рањата за коп во стаа тдупв. на конта не е предви-
дено посебно конто, како што се судски, администра-
тивни и други запирања. 

Член 26 
На контата од гр.упата 28 — Други обврски, се 

водат обврските по ссноз на другите деловни односи 
што не се искажани на контата на други групи 
конта. 

На контото 280 — Обврски по штедни влогови, 
се водат обврските по основ на штедните влогови 
к а ј организациите на здружениот труд што според 
посебни прописи се овластени да примаат штедни 
влогови. 

На контото 281 — Обврски по втасани а неис-
платени отплати на кредити, се Еодат втасаните а 
неплатените отплати Ако организацијата на 
здружениот труд не ја изврши отплатата во дого-
ворениот рок, втасаните износи на отплатите се 
пренесуваат во коргст на ова конто а воз тозар на 
соодветните конта од групите 91, Р2 и Р-3 За изврше-
ните отплати на кредитите се задолжува ова конто. 

На контото 235 — Неисплатен дел од лични до-
ходи, се водат обврските по основ на неисплатените 
лични доходи на работниците што се депонирани на 
издвоена сматка кат Службата до конечната исплата. 

На контото 286 — Издадени меници, чекови и 
сл., се искажуваат обврските по издадените мени-
ци, чекови, по акиептите дадени на акцептни нало-
зи и на други инструменти зз плаќање Кога орга-
низацијата на здружениот труд ќе издаде меница, 
чек или друг инструмент за плаќање односно ак-
цептиран акцептен налог, го задолжува контото на 
кое се води обврската за чие намирување издала 
еден од споменатите инструменти за плаќање По 
исплатата на издадените меници, чекови или акцеп-
тни налози, за исплатените износи се задолжува 
ова конто 

На контото 288 — Други обврски, се водат дру-
гите обврски за кои во оваа група на конта не е 
предвидено посебно конто. ^ 

Член 27 
На контото 290 — Пасивни временски разграни-

чувања, се искажуваат однапред пресметаните из-
носи на материјалните и другите трошоци, што на-
стануваат нерамномерно и кои се зависни од обемот 
на производството или од периодот на вкалкулира-
ните. Платените издатоци се искажани на ко-нтото 
190 - Активни временски разграничувања. Преку 
ова конто се книжат и пресметаните износи на до-
говорните и законските обврски што временски се 
разграничуваат. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контото 290 — Пасивни временски разграничувања, 
меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на 
контото 190 — Активни временски разграничувања. 
Разликата помеѓу активните и пасчвштте временски 
разграничувања паѓа врз товар или во корист на 
резултатот на тековната година, ако не се4 пренесу-
ва во наредниот период како транзиторна пасива од-
носно транзиторна актива. 

Класа 3: Материјал и ситен инвентар 

Член 28 
На контото 310 — Материјал, се водат залихите 

на горива, суровини, материјали, помош.ни матери-
јали, набавени производи и делови и други облици 
на материјали наменети за репродукција, како во 
складовите така и на пат, во обработка, доработка и 
манипулација. 

Член 29 
На контото 360 — Ситен инвентар, автогуми и 

амбалажа, се водат ситниот инвентар' АВТОгумите и 
амбалажата на залихи и ЕО употреба, 

На контото 369 — Исправка на вредноста на си-
тен инвентар, автогуми и амбалажа, се води отпи-
шаниот дел на вредноста на ситниот инвентар, ав-
тогулите и амбалажата. Отписите се Ершат во сог-
ласност со општиот акт на организацијата на здру-
жениот труд. При раскопувањето на предметите за 
потпишаниот дел на вредноста се задолжува соод-
ветната сметка на трошоците, а нзбавната вредност 
од контото 360 — Ситен инвентар, автотуми и амба-
лажа се пренесува на контото 369. 

Класа 4: Трошоци 

Член 30 
На контата од класата 4 — Трошоци, се книжат 

трошоците што се надоместуваат од вкупниот при-
ход (материјални трошоци на работеново и амор-

тизацијата) и издатоците што се надоместуваат од до-
ходот (договорни и законски обврски, лични дохо-
ди и други лични примања) 

На контата од групата 40 - Материјални тро-
шоци, се книжат материјалните трошоци на работе-
њето, во согласнсст со Законот за доходот 

На контото 400 — Потрошен материјал, се кни-
ж и вредноста на потрошените материјали (сурови-
ни, материјали, помошни материјали, канцелариски 
материјали, полупроизводи, горива и мазива, наба-
вена енергија и сл ) во врска со работењето на ор-
ганизацијата на здружениот труд, пресметана по 
набавките цени. 

На контото 401 — Производствени услуги на 
други, се книжат трошоците што организацијата на 
здружениот труд ги има по основ на примените ус-
луги од домашни и странски организации како што 
се: поправка и одржавање на материјални добра 
(машини, алати, возила, згради и др) , сообраќајни 
услуги, поштенски, телеграфски и телефонски услу-
ги, услуги на монтажа и други услуги, што ги вр-
шат организациите на здружениот труд од областа 
на стопанството и производствените основни орга-
низации на здружениот труд во состав на нестопан-
ските организации на здружениот труд. 
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На контото 402 — Непроизводствени услуги, се 
книжат издатоците за услугите што ги вршат орга-
низациите од областа на нестопанството како што 
се: услугите од дејноста на непроизводственото за-
наетчиство (номенклатурни групи 770-10 и 770-20), 
од станбената дејност (номенклатурни групи 811-10 
И 811-20) и од комуналната дејност (номенклатурни 
групи 812-20, 812-30, 812-40, 812-50, 812-70 и 8L2/80), 
како и сите услуги во областа на културната и со-
цијалната дејност (област 9 без групата 915-60) и во 
областа на дејноста на општествените и државните 
органи и служби (област 0), вклучувајќи ги и адми-
нистративните и други такси (освен судските). 

На контото 403 — Дневници за службени пату-
вања, се книжат трошоците по основ на дневниците 
за службени патувања во земјата и во странство во 
согласност со општествените договори, со самоуп-
равните спогодби и со општите акти. 

На контото 404 — Теренски додатоци, се кни-
жат издатоците по основ на теренските додатоци, 
дневниците на извршниот персонал во сообраќајот, 
надоместоците за одвоен живот и сл , во согласност 
со општествениот договор, со самоуправната спогод-
ба и со општите акти. 

На контото 405 — Издатоци за реклама и про-
паганда, се книжат издатоците направени за рекла-
ма и пропаганда. 

На контото 406 — Издатоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација. 

На контото 408 — Други материјални трошоци, 
се книжат другите материјални трошоци за кои не 
е предвидено посебно конто во оваа група на конта. 

Член 31 
На контата од групата 41 — Материјални трошо-

ци во односи 'со приватни лица, се книжат испла-
тите што се извршени на приватни лица во делов-
ни односи со организациите на здружениот труд. 

На контото 411 — Производствени услуги од 
други, се книжат издатоците што организацијата на 
здружениот труд им ги исплатила на приватни лица 
во врска со разни поправки на машини, алати, во-
зила и згради, како и по основ на сообраќајни и 
други услуги. 

На КОНТОТО 412 — Непроизводствени услуги, се 
книжат издатоците на приватни лица за непроиз-
водствени услуги, како што се кирии, закуп чини и 
други непроизводствени услуги. 

На контото 417 — Авторски хонорари, се кни-
жат издатоците по основ на авторските хонорари 

На контото 418 — Други материјални трошоци, 
се книжат другите материјални трошоци, настанати 
во односите со приватни лица, за кои не е пред-
видено посебно конто во оваа група на конта. 

Член 32 
На контата од групата 42 — Амортизација се кни-

ж и износот на пресметаната амортизација според 
одредбите на законот, со тоа што посебно се ис-
кажува износот на амортизацијата пресметан по 
пропишаните минимални стапки а посебно износот 
над пропишаните стапки. 

На контото 420 — Амортизација по минимални 
пропишани стапки, се книжи износот на амортиза-
цијата на основните средства пресметан по пропи-
шаните минимални стапки. 

На контото 421 - Амортизација над МИНимални 
пропишани стапки, се книжи износот на амортиза-
цијата пропишан по стапките над минималните 
стапки, како и износот на амортизацијата пресметан 
според член 4 на Законот за доходот. 

Член 33 
На контата од групата 45 — Вкалкулиран дел на 

доходот, се книжат издатоците што се надоместу-
ваат од остварениот доход според одредбите на За -
конот за доходот. 

На контото 453 — Вкалкулирани договорни об-
врски. се книжат износите на вкалкулираните дого-

ворни обврски што се надоместуваат од доходот, ка-
ко што се: каматите на кредитите, премиите за оси-
гурување, провизиите и другите надоместоци за бан-
карски услуги, придонесите, членарините и др. 
Вкалкулирањето на тие обврски се врши со одобру-
вање на контото 800 — Вкалкулиран дел на до-
ходот. 

На контото 454 — Вкалкулирани законски об-
врски, се книжат износите на вкалкулираните за-
конски обврски што се намируваат од доходот, како 
што се: законските обврски според прописите на 
општините, автономните покраини и републиките, 
законските обврски според прописите на федераци-
јата и д р . со одобрување на контото 800 — Вкал-
кулиран дел на доходот. 

На контото 455 — Вкалкулирани лични доходи, 
се книжат износите на личните доходи чија висо-
чина е одредена според основите и мерилата што се 
утврдени во општиот акт на организацијата на здру-
жениот труд, со одобрување на контото 800 — Вкал-
кулиран дел на доходот. 

На контото 456 - Вкалкулирани други лични 
примања, се книжи износот, на вкалкулираните 
издатоци предвидени во член 7 став 3 на Законот 
за доходот, освен казните за стопански престапи 
книжени на контото 259. 

Член 34 
На контото 490 — Распоред на трошоците, на 

крајот на пресметковниот период се одобрува за из-
носот на трошоците што се книжени врз товар на 
другите групи конта во класата 4. 

За износот што се одобрува на контото 490 — 
Распоред на трошоците, се задолжуваат соодветните 
конта во класата 6 или 7, односно во класата 5 ако 
оваа се користи, зависно од начинот на евидентира-
њето на трошоците. 

За тровската дејност се задолжува на крајот на 
пресметковниот период контото 719 — Трошоци на 
реализирани трговски стоки, со претходно користе-
ње на контото на класата 5 или без нејзино корис-
тење, со одобрување на контото 490 — Распоред на 
трошоците. 

За угостителската дејност се задолжува контото 
700 — Трошоци на реализираш! производи и на 
производствени услуги, со претходно користење на 
контото на класата 5 или без нејзино користење, со 
одобрување на контото 490 — Распоред на трошо-
ците. 

Класа 5: Слободна 

Член 35 
Употребата на класата 5 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи конта и на синтетички и аналитички конта. 

Класа 6: Производство, готови производи, трговски 
стоки и др. 

Член 36 
На контата од класата 6 — Производство, готови 

производи трговски стоки и др , се книжи производ-
ството и се водат залихите на недовршено производ-
ство. полупроизводи, готови производи, трговски 
стоки и стоки во комисион и консигнација. 

На контото 600 — Производство и сопствени по-
лупроизводи, се води вредноста на производството 
во тек и на залихите на сопствените полупроизводи, 
зависно од начинот на пресметувањето, а во соглас-
ност со одредбите на Законот за утврдување и прес-
метување на вкупниот приход и доход во основните 
организации на здружениот труд и на Законот за 
утврдување на вредноста на залихите и на исправ-
ката на финансискиот резултат за делот на нена-
платеното побарување над одреденото време. 
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Член 37 
На контото 630 - Готови производи, се искажу-

ва вредноста на готовите производи, зависно од на-
чинот на пресметувањето, а во согласност со одред-
бите на Законот за доходот и на Законот за исправ-
ката. 

Член 38 
На контата од групата бб — Трговски стоки и на 

контото 660 — Трговски стоки, се искажуваат на-
бавените трговски стоки по набавната и л ^ продаж-
ната цена, како и залихите на трговските стоки. Ако 
стоките се водат по набавната цена, за износот по 
фактурата на добавувачот се одобрува контото на 
добавувачите, за зависните трошоци на набавените 
стоки — соодветното конто, а за разликите во це-
ната — контото 669 — Разлика во цената на тргов-
ските стоки. Трговските организации што данокот 
на промет го засметуваат во продажната цена на 
стоките на залихи ТОЈ данок го книжат во корист 
на контото 669 — Разлика во цената на трговските 
стоки. 

Вредноста на залихите искажана на контата на 
групата бб мора да биде во согласност со одредбите 
На Законот за исправката. 

Член 39 
На контата од групата 67 — Стоки во консигна-

ција и во комисион и на контото 670 — Стоки во 
консигнација и во комисион, се водат залихите на 
стоките примени во консигнациона односно комиси-
она продажба. Залихите на овие стоки се искажу-
ваат по продажната цена така што за износот прес-' 
метан по продажната цена се задолжува ова конто 
со одобрување на пресметаниот износ што му при-
паѓа на комитентот на контото 224 — Обврски за 
^фактурирана стока и услуги, со одобрување за 
износот на зависните трошоци на соодветното кон-
то, и со одобрување за разликата во цената и дано-
кот на промет на контото 679 — Разлика во ценава 
на стоките во консигнација и во комисион. 

Вредноста на залихите искажана на контата на 
групата 67 мора да биде во согласност со одредбите 
на Законот за исправката. 

Класа 7: Вкупен приход и негова распределба 

Член 40 
На контата на групата 70 — Трошоци на реали-

зирани производи и услуги, се искажува вредноста 
на реализираните производи и услуги во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 70 0— Трошоци на реализирани про-
изводи и на производствени услуги, се искажува 
вредноста на реализираните производи и на про-
изводствените услуги во согласност со Законот за 
исправката. 

Производствените организации, при книжењето 
на реализацијата на производите го задолжуваат 
контото 700 — Трошоци на реализирани производи 
и на производствени услуги во корист на контото 
630 - Готови производи, а кај реализираните про-
изводствени услуги — во корист на контото 600 —-
Производство и сопствени полупроизводи или на 
контото 490 — Распоред на трошоците. 

На контото 701 — Трошоци на реализирани не-
производствени услуги, се искажува вредноста на 
реализираните непроизводствени услуги утврдена 
во согласност со важечките прописи. Непроизвод-
ствените услуги ги опфаќаат услугите од дејноста 
на непроизводственото занаетчиство (номенклатур-
ни групи 770-10 и 770-20), од станбената дејност (но-
менклатурни групи 811-10 и 811-20) и од комунална-
та дејност (номенклатурни групи 812-20, 812-30, 
812-40, 812-50, 812-70 и 812-80), сите услуги во об-
ласта на културата и социјалната дејност (област 9 
без групата 915-60) и на дејноста на општествените 
и државните органи и служби (област 0). 

На контото 702 — Трошоци на реализирани про-
изводи и услуги од заедничко работење, се искажу-

ваат трошоците на реализираните производи и ус-
луги од заедничкото работење со домашни и стран-
ски содоговарачи. Вредноста на производите и услу-
гите, што се води на ова конто, се утврдува во со-
гласност со важечките прописи. 

На контото 708 - Трошоци на друга реализаци-
ја, се искажуваат трошоците во врска со реализа-
цијата на другите производи и услуги што не се оп-
фатени со контата на оваа група, како што се тро-
шоците во врска со изведувањето на инвестициони-
те работи во сопствена режија и на другите работи 
што се изведуваат врз товар на сопствените сред-
ства и претставуваат крајна потрошувачка. 

На контото 709 — Трошоци на интерна реализа-
ција, се искажуваат трошоците на интерната реали-
зација на производите и услугите реализирани по-
меѓу основните организации на здружениот труд во 
состав на организацијата на здружениот труд. 

Член 41 
На контата од групата 71 — Набавна вредност 

на реализирани трговски стоки, материјали и отпа-
доци и др., се искажува вредноста на реализираните 
трговски стоки, на стоките во консигнација и коми-
сион, на материјалите и отпадоците, пресметана 
по набавната цена. 

Контото 710 — Набавна вредност на реализира-
ни трговски стоки, се задолжува за вредноста на 
реализираните трговски стоки пресметана по набав-
ната цена во корист на контото 660 — Трговски сто-
ки. Ако вредноста на трговските стоки се води по 
продажната цена, ова конто се товари со вредноста 
пресметана по таа цена, а во корист на ова конто 
се киижи остварената разлика во цената на тргов-
ските стоки од контото 669 - Разлика во цената на 
трговските стоки, така што на ова конто се форми-
ра набавната вредност на реализираните трговски 
стоки. 

Контото 711 — Набавната вредност на реализи-
рани консигнациони и комисиони стоки, се задол-
жува за вредноста на реализираните стоки пресме-
тана по целите по кои стоките се водат на контото 
670, а се одобрува за разликата во цената врз то-
вар на контото 679 — Разлика во цената на стоките 
во консигнација и во комисион. 

На контото 715 — Набавна вредност на реали-
зирани материјали и отпадоци, се искажува набав-
ната вредност на реализираните материјали и от-
падоци. 

За набавната вредност на реализираните коли-
чини на материјали и отпадоци се задолжува ова 
конто во корист на соодветното конто во класата 3: 
Материјал и ситен инвентар. 

На контото 716 - Набавна вредност на интерно 
реализирани трговски стоки, се товари вредноста на 
интерно реализираните трговски стоки по набавната 
вредност во корист на контото 660 — Трговски сто-
ки. Ако вредноста на трговските стоки се води по 
продажните цени, во корист на ова конто се книжи 
и остварената разлика во цената на трговските сто-
ки од контото 669 - Разлика во цената на трговски-
те стоки, така што на ова конто се формира набав-
ната вредност на интерно реализираните трговски 
стоки. 

На контото 719 — Трошоци на реализирани тр-
говски стоки, се искажуваат трошоците на тргов-
ските организации што се книжени на контата од 
класата 4. Трошоци, а се пренесуваа^ на ова конто 
преку контото 490, односно преку конго на класата 
5 ако оваа класа се користи. 

Член 42 
На контото 720 — Расходи на штедно-кредитно-

то работење, се искажуваат расходите настанати со 
вршење на штедно-кредитната служба од страна на 
организациите на здружениот труд што се овласте-
ни за вршење на таа служба. 

Член 43 
На контата од групата 73 — Вонредни расходи, 

се искажуваат трошоците предизвикани со дејноста 
на организацијата на здружениот труд, што не се 



Страна 262 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 'Четврток, 1 март 1973 

обусловени со вршењето на редовното работење и, 
по правило, се јавуваат повремено. 

На контото 730 — Исправка на финансискиот 
резултат по основ на побарувања над законскиот 
рок, се книжи исправката на финансискиот резул-
тат во согласност со одредбите на член 9 од Зако-
нот за исправката. 

На контото 731 — Исправка на вредноста на за-
лихите, се книжи износот на исправката на вред-
носта на залихите на готови производи, трговски 
стоки, недовршени производи и полупроизводи спо-
ред член 6 на Законот за исправката. 

На контото 732 — Трошоци на судски спорови, 
такси, штети и затезни камати, се книжат трошоци-
те на судските спорови, на судските такси, на ште-
тите и на затезните камати настанати во врска со 
работењето на организацијата на здружениот труд. 

На контото 733 — Отпишани побарувања во пос-
тапка за санација на други организации на здруже-
ниот труд, се книжат отпишаните побарувања во со-
гласност со одредбите на Законот за санација и на 
Законот за присилното порамнување и стечајот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 55/69 и 39/72). 

На контото 734 — Други вонредни расходи, се 
книжат другите вонредни расходи што не се опфа-
тени со контата на оваа група, како што се: кусоци 
утврдени со пописот, отпиен на побарувања и други 
вонредни расходи. 

Член 44 
Контото 740 — Данок на промет, не се користи 

до донесувањето на посебни прописи. 

Член 45 
На контата на групата 75 — Реализација на 

производи и услуги, се искажува вредноста на ре-
ализираните производи и услуги по продажната це-
на без данокот на промет. 

За вредноста на реализираните производи и ус-
луги по продажната цена се одобруваат соодветни-
те конта на групата 75 — Реализација На произво-
ди и услуги и контото 270 — Обврски по запрен 
данок на промет, ако се во прашање производи што 
подлежат на обврската за плаќање данок на промет 
со истовремено задолжување на соодветните конта 
(на пример: на купувачите) за вкупниот износ на 
данокот на промет. 

Врз товар на контото од групата 75 се книжат 
дадените рабати, другите попусти и однапред дого-
вореното каса-сконго, одобрени на купувачите за 
продадените производи и за извршените услуги, ка-
ко и трошоците обусловени со продажба на произ-
води и услуги (на пр.: трошоците на транспортот, 
пакувањето и сл). 

На контото 750 - Реализација на производи и 
производствени услуги, се искажува вредноста на 
реализираните производи и на производствените ус-
луги по продажната цена без данокот на промет. 

На контс/1 о 751 — Реализација на непроизвод-
ствени услуги, се искажува вредноста па реализи-
раните непроизводствени услуги. Како непроизвод-
ствени услуги се подразбираат одредените услуги од 
областа на занаетчиството, на станбената дејност и 
сите услуги од обтаста на културата и социјалната 
дејност Поблиски податоци за овие услуга се да-
дени кон контото 701 - Трошоци на реализирани 

непроизвОдствени услуги. 
На контото 752 — Реализација на производи и 

услуги на заедничкото работење, се искажува вред-
носта на реализираните производи и ус туѓи по про-
дажната цена без данокот па промет, за делот на 
работењето што се остварува со заедничкото рабо-
тење. 

На контото 758 — Друга реализација, се иска-
жува вредноста на другите производи и услуги, за 
кои не се предвидени посебни конта во оваа група, 
како што е реализацијата на инвестиционите рабо-
ти во сопствена режија и другите работи што се из-
ведуваат врз товар на сопствените средства и прет-
ставуваат конечна потрошувачка. 

На контото 759 — Интерна реализација на про-
изводи и услуги, се искажува вредноста на реализи-
раните производи и услуги која се остварува во ра-
ботењето со други основни организации на здруже-
ниот труд во состав на организацијата на здруже-
ниот тр;уд. 

Член 46 
На контата од групата 76 — Реализација на тр-

говски стоки, материјали, отпадоци и др., се иска-
жува вредноста на продадените трговски стоки, кон-
сигнациони и комисиони стоки, материјали и отпа-
доци, по продажната цена без данокот на промет. 

Вредноста на реализираните трговски стоки, 
консигнациони и комисиони стоки, материјали и от-
падоци, без данокот на промет, се одобрува на кон-
тата на оваа група, додека данокот на промет се одо-
брува на контото 270 — Обврски по запрен данок на 
промет, односно на контото 2Ѕ0 — Пасивни времен-
ски ^разграничувања, ако роковите на пресметува-
њето и уплатувањето се различни. За вкупниот из-
нос на вредноста на трговските стоки, консигнаци-
оните и комисионите стоки, материјалите и отпадоци-
те се задолжуваат соодветните конта (на пр. на ку-
пувачите. благајната, жиро-сметката итн). 

Врз товар на контата од групата 76 — Реализа-
ција на трговски стоки, материјали, отпадоци и др., 
се книжат рабатот и другите попусти и каса-сконта, 
што се однапред договорени, како и трошоците 
обусловени со продажбата, (на пр.: трошоците на 
транспортот, на пакувањето и сл.). 

На контото 760 — Реализација на трговски сто-
ки, се искажува вредноста на реализираните тргов-
ски стоки по продажната цена, без данокот на про-
мет. 

На контото 761 — Реализација на консигнациони 
и комисиони стоки, се искажува вредноста остваре-
на со продажба на стоки примени во консигнација 
односно комисион, пресметани по продажната цена, 
без данокот на промет. 

На контото 765 — Реализација на материјали и 
отпадоци, се искажува реализираната вредност на 
продадените материјали и отпадоци, пресметана по 
продажната цена без данокот на промет. 

На контото 769 — Интерна реализација на тр-
говски стоки, се искажува вредноста на реализаци-
јата на трговските стоки пресметана по продажни-
те цени без данокот на промет, ако прометот е из-
вршен помеѓу основните организации на здружениот 
труд во состав на организацијата на здружениот 
труд. 

Член 47 
На контото 770 — Приходи на штедно-кредит« 

ното работење, се книжат приходите што се оства-
руваат по основ на штедно-кредитното работење 
ка ј организациите што се овластени да вршат 
штедна служба. 

Член 48 
На контата од групата 78 — Други приходи, се 

искажуваат: делот на приходите во смисла на член 
1 став 2 од Законот за доходот, како и приходите 
што повремено се јавуваат во организациите на 
здружениот труд а не можат да се искажат како 
приходи на контата од групите 75, 76 и 77. 

На контото 780 — Приходи од камати, се иска-
жуваат приходите од камати на депонираните сред-
ства и по основ на учеството во фондот на основа-
чите на банката, приходите од камати на позајме-
ните средства, од камати засметани на вредноста на 
стоките продадени на кредит односно услугите из-
вршени на кредит, ако според посебни прописи не 
се внесуваат и други посебни средства на организа-
цијата на здружениот труд. 

На контото 781 — Приходи од дотации, суб-
венции и сл., се искажуваат приходите по основ на 
дотации, субвенции и сл. што влегуваат во вкуп-
ниот приход, освен дотациите, субвенциите и сл. 
што врз основа на посебни прописи и одлуки на 
давателот се внесуваат во други посебни средства 
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(наменски дотации) или служат за покритие на 
загуби. 

На контото 782 — Приходи по основ на заед-
ничко работење, се искажува делот на добивката 
односно на доходот што е пресметан по основ на 
учеството во заедничкото работење кое се реали-
зира кај друга организација на здружениот труд. 

На контото 783 — Приходи од работење на еди-
ници во странство, се искажуваат приходите од ра-
ботењето на единиците во странство, во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 788 — Приходи по основ на исправка 
на финансискиот резултат, се искажува приходот 
остварен по основ на исправка на финансискиот 
резултат извршена во поранешните години, ако е 
побарувањето, што било основ за исправка на фи-
насискиот резултат, наплатено во согласност со од-
редбите на член 14 став 3 од Правилникот за на-
чинот постапката за утврдување на вредноста на 
залихите и на исправката на вредноста на залихите 
и на финансискиот резултат за делот на ненапла-
теното побарување над одреденото време („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/72 и 11/73). 

На контото 789 - Вонредни приходи, се иска-
жуваат приходите што повремено се јавуваат во 
организацијата на здружениот труд а не можат да 
се искажаа на контата од групите 75 до 77, како 
што се: вишоците при пописот на материјалите, на 
ситниот инвентар, на автогумите и амбалажата, на 
недовршените производи од сопствени полупроиз-
води, на готовите производи и на трговските стоки; 
наплатените отпишани побарувања; надоместокот 
на штета по основ на осигурување на оботните сред-
ства; отписот на обврските извршен врз основа на 
присилно порамнување, освен ако отписот се врши 
заради покривање на загуба и сл. 

Член 49 
На контото 790 — Распоред на разликата од 

реализацијата, се врши периодично пренесување на 
трошоците на реализацијата искажани на контата 
од групите 70 до 74 и вредноста на реализацијата 
искажана на контата од групите 75 до 78. 

На крајот на пресметковниот период односно на 
крајот на годината, салдото на контото 790 — Рас-
поред на разликата од реализацијата, се пренесува 
на контото 830 - Остварен доход, со задолжување 
или одобрување на ова конто. 

Класа 8: Финансиски резултат 

Член 50 
На контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот, 

се искажуваат износите на вкалкулираниот дел на 
доходот по основ на договорните и законските об-
врски, личните доходи и другите лични примања со 
задолжување на контото од групата 45 — Вкалку-
лиран дел на доходот. 

На крајот на пресметковниот период односно на 
крајот на годината, преку контото 809 — Распоред 
на вкалкулираниот дел на доходот, се пренесува 
делот на вкалкулираниот доход што му одговара 
на делот кој се однесува на работењето од кое е 
остварен доходот односно онолку колку вкалкули-
ран доход е содржано во трошоците на реализира-
ните производи и услуги на контото 830 — Остварен 
доход. 

На крајот на годината салдото на контото 809 
— Распоред на вкалкулираниот дел на доходот, се 
пренесува на контото 800 — Вкалкулиран дел на 
доходот. По извршеното пренесување салдото на 
контото 800 го претставува вкалкулираниот дел на 
доходот содржан во вредноста на залихите на не-
довршеното производство и на готовите производи. 

Член 51 
На контата од групата 83 — Остварен доход, се 

искажува доходот на организацијата на здружениот 

труд, средствата што не влегуваат во вкупниот при-
ход, како и распределбата на доходот и на тие сред-
ства. 

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува за 
износот на позитивната, а се задолжува за износот 
на негативната разлива од контото 790 - Распоред 
на разликата од реализацијата. Ова конто се одо-
брува и за делот на вкалкулираниот доход со за-
должување на контото 809, во согласност со член 
50 на овој правилник. 

Контото 831 - Средства што не влегуваат во 
вкупниот приход, се одобрува за износот на приме-
ните награди и други приходи, кои според посебни 
прописи не влегуваат во вкуп,ниот приход на орга-
низацијата на здружениот труд. 

На контото 839 — Распределба на остварениот 
доход и на средствата што не влегуваат во вкуп-
ниот приход, се искажува распределбата на оства-
рениот доход на крајот на годината по завршната 
сметка и средствата што не влегува-ат во вкупниот 
приход. При конечната распределба "а доходот, се 
задолжува контото 839 - Распределба на остваре-
ниот доход и на средствата што не влегуваат во 
вкупниот приход, искажани на контата 830 и 831, во 
корист: 

1) на контата од групата 13 - Пресметани до-
говорни обврски од доходот, по видовите на обвр-
ските за пресметаниот износ во согласност со од-
редбите на Законот за утврдување и пресметување 
на вкупниот приход и доход во основните органи-
зации на здружениот труд; 

2) на контата од групата 14 - Пресметани за-
конски обврски од доходот, по видовите на обвр-
ските за пресметаниот износ во целост, 

3) на контото 150 — Пресметани лични доходи, 
за покритие на пресметаните аконтации на лични-
те доходи во текот на годината, во согласност со 
член 9 став 1 од Законот за доходот; 

4) на контата 152, 153 и 154 — во износите што 
се искажани на овие конта во целост; 

5) на контото 250 — Остваре?ш лични доходи, за 
износот што е издвоен за лични доходи на работ-
ниците, над износот што е употребен за покритие 
на пресметаните аконтации на личните доходи во 
текот на годината, а најмногу до износот утврден 
со законот, со општествениот договор, со самоуправ-
ната спогодба и со. општиот акт, 

6) на контото 234 — Обврски од заедничкото ра-
ботење — домашни договарачи, за износот на до-
ходот што според договорот им припаѓа на домаш-
ните содоговарачи од заедничкото работење; 

7) на контото 235 — Обврски од заедничкото ра-
ботење - добивка на странски лица, за износот на 
доходот што по договорот им припаѓа на странски 
физички и правни лица по основ на учеството во 
доходот остварен со заедничкото работење; 

8) на контото 238 - Доуги договорни обврски, 
за износот на делот на доходот издвоен за други 
договорни обврски; 

9) на контото 259 — Казни за стопански преста-
пи, за износот искажан на ова конто — во целост; 

10) на контото 900 - Изво-ри на сопствени де-
ловни средства, за износот на делот на доходот што 
е издвоен за овие цели, и тоа: делот за заем, за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и на САП Косово, 
делот за заеднички резерви и делот за други на-
мени; 

11) на контото 180 — Непокриека загуба, за из-
носот на деловните средства издвоени за покритие 
на загубите од поранешните години; 

12) на контото 186 - Покриена загуба со санацио-
н и кредит, за износот на деловните средства - -
делот за отплата на санационите кредити. За овој 
износ се задолжува и контото 909 во корист на кон-
тото 900; 

13) на контото 950 — Извори на сопствени сред-
ства на резервите, ,за износот што од доходот е 
издвоен за резервите, а најмал износ пропишан со 
Законот за средствата на резервите; 
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14) на контото 980 — Извори на сопствени сред-
ства за заедничка потрошувачка, за износот на де-
лот на доходот што е издвоен за заедничка потро-
шувачка, 

15) на контото 970 - Извори па средства за 
други намени, за делог па доходот што е издвоен 
за други намени според посебни прописи. 

Организацијата на здружениот труд што не 
остварила доход доволен да ги покрие износите на-
ведени во став 5 тон. 1, 2. 3, 4, 6. 7, 8 и 9 на овој член 
тие износи ќе ги покрие врз товар на контото 850 
- Загуба (член 11 од Законот за доходот). 

Ако на контото 830 - Остварен доход, по пре-
несување па соодветните износи од контата 790 и 
809 се појави долговно салдо, истото се израмнува 
со задолжување на контото 850 - Загуба. 

Член 52 
На контата од групата 85 — Загуба, се искажу-

ва загубата и покритието на загубите во согласност 
со Законот за доходот. 

На контото 850 - Загуба, се искажува загубата 
во остварениот износ во смисла на член 11 од За-
конот за доходот, така што ова конто се задолжува 
во корист на контото 830 за износот па загубата на 
супстанција и во корист на соодветните конта за 
износите на непокриените договорни обврски, на 
законските обврски, на исплатените аконтации на 
личните доходи, за износот на пресметаните мини-
мални лични доходи за периодот во КОЈ не е вршена 

' исплата на аконтации на личните доходи најмалку 
во височината на минималните лични доходи 

На контото 859 — Покритие на загубата, се ис-
кажува покритието на загубата врз товар на след-
ните конта. 

1) 127 - Исправка на вредноста на побарувања-
та над законскиот рок, најмногу до износот што во 
годината во која загубата настанала е книжен врз 
товар на контото 730 — Исправка на финансискиот 
резултат по основ на побарувања над законскиот 
рок (член 12 на Законот за доходот); 

2) 950 — Извори на сопствени средства на ре-
зервите, до височината на износот на средствата на 
резервите; 

3) 980 - Извори на сопствени средства за заед-
ничка потрошувачка, до износот на паричните сред-
ства на заедничката потрошувачка, 

4) 288 - Други обврски - до износот на при-
мените дотации или санации без обврска за враќа-
ње, со намена за покривање на загуби, до износот 
на примените средства за овие цели; 

5) 234 — Обврски од заедничкото работена — 
домашни договарачи и 235 — Обврски од заеднич-
кото работење - добивка на странски лица, до из-
носите што договарачите од заедничкото работење 
се должни да ја покриваат загубата настаната со 
заедничкото работење; 

6) 24 - Законски обврски од остварениот доход, 
до износот на законските обврски што организаци-
јата на здружениот труд не е должна да ги плати 
или кои и се враќаат според член 13 на Законот за 
доходот; 

7) 271 - Обврски по запрени придонеси од лич-
ните доходи, до износот на даноците и придонесите 
од личните доходи, што организацијата па здруже-
ниот труд не е должна да ги плати или што и се 
враќаат според член 13 од Законот за доходот 

8) 180 - Непокриепа загуба, за износот ма загу-
бата што не е покриена врз товар на контата наре-
дени во точ 1 до 7 на овој став. 

Класа 9: Трајни извори на средства 

Член 53 
На контата од групата 90 — Трајни извори на 

деловни средства, се искажуваат изворите на соп-
ствените деловни средства и изворите на средства-
та за заедничко работење. 

На контото 900 Изворнана сопсткг^ц деловни 
средства, се води состојбата на сонств гге извори 
на деловните средства. 

На контото 902 — Домашни вложувачи на сред-
ства за заедничко работење, се водат средствата на 
домашните договарачи, што трајно вложиле сред-
ства заради остварување на заедничко работење, 
во согласност со важечкиот пропис. 

На контото 903 - Странски вложувачи на сред-
ства за заедничко работење, се водат средствата 
што странски правни и физички лица по договор за 
вложз7вање средства ги вложиле во домашна органи-
зација на здружениот труд заради заедничко ра-
ботење. 

На контото 909 - Обврски за користениот дел 
од трајни извори на деловни средства за покритие 
на загубите, се искажува делот па овие средства 
што е користен за покритие на загубата. Контото 
909 се одобрува врз товар на контата 900. 902 и 903 
за износот на загубата по која загубените средства 
се надоместени со санациопеп кредит или од други 
извори со обврска за враќање Истовремено со ова 

книжење се задолжува контото 186 односно контото 
188, Е о пурист на контото 180. 

Член 54 
На контата од групата 91 — Долгорочни креди-

ти за деловни средства, се води состојбата на дол-
горочните кредити од разни извори. Како долго-
рочни кредити се подразбираат кредитите ЧИЈ до-
говорен рок за враќање е подолг од 5 години. 

На контото 910 - Долгорочни кредити за ос-
новни средства добиени од банките, ее води состој-
бата на долгорочните кредити за основни средства 
што се добиени од банките. 

, На контото 911 — Долгорочни кредити за основ-
ни средства добиени од организации на здружениот 
труд и од други организации, се води состојбата на 
долгорочните кредити што се добиени од други ор-
ганизации на здружениот труд, од општествено-по-
литички и интересни заедници, од самоуправни и 
други фондови и од други општествени правни лица 
(во понатамошниот текст, другите организации) за 
основни средства. 

На контото 912 — Долгорочни кредити за основ-
ни средства добиени од странство, се води состојба-
та на долгорочните кредити за основни средства што 
се добиени од странство. 

На контото 913 - Долгорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од банки, се води состојбата на 
долгорочните кредити за обртни средства добиени 
од банки. 

На контото 914 — Долгорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од организации на здружениот 
труд и од други организации, се води состојбата на 
кредитите што се добиени од други организации за 
обртни средства. 

На контото 915 — Долгорочни кредити за обртни 
средства добиени од странство, се води состојбата 
на кредитите добиени од странство за обртни сред-
ства 

На контото 916 — Долгорочни облигациони зае-
ми, се води состојбата на долгорочните облигациони 
заеми за основни и обртни средства. 

На контото 917 - Долгорочни кредити за сана-
ција добиени од поверители, се води еостората на 
кредитите за санација добиени од поверители во 
смисла на Законот за санации. 

На контото 918 — Долгорочни кредити за сана-
ција добиени од банки. се води соетоЈбата па овие 
кредити во смисла на Законот за санација. 

На контото 919 — Долгорочни кредити за сана-
ција добиени од организации на здружениот труд 
и од други организации, се води состојбата на овие 
кредити добиени од други организации, во смисла 
на Законот за санација. 
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Член 55 
Па контата од групата 92 — Среднорочни кре-

дити за деловни средства, се води состојбата па 
среднорочните кредити од разни извори. Како сред-
норочни кредити се подразбираат кредитите ЧИЈ до-
говорен рок за враќање е од 1 до 5 години. 

На КОНТОТО 920 — Среднорочни кредити за ос-
новни средства добиени од банки, се води состојба-
та па кредитите за основни средства добиени од 
банки 

На контото 921 — Среднорочни кредити за ос-
новни средства добиени од организации н-а здруже-
ниот труд и од други организации, се води состојбата 
на кредитите добиени од други организации за ос-
новни средства 

На контото 922 - Среднорочни кредити за ос-
но-вни средства добиени од странство, се води со-
стојбата на овие кредити добиени од странство 

На контото 923 - Среднорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од банки, се води состојбата 
на овие кредити добиени од банки. 

На контото 924 - Среднорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од организации на здружениот 
труд и од други организации, се води состојбата на 
овие кредити добиени од други организации. 

На контото 925 - Среднорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од странство, се води состојба-
та и движењето на овие кредити добиени од стран-
ство 

На контото 926 - Среднорочни облигациони 
зѕсми, се води состојбата на облигационите заеми за 
основни и обртни средства 

На контото 927 — Среднорочни кредити за са-
нација добиени од поверители, се води состојбата 
на овие кредити во смисла на Законот за санација. 

На контото 928 — Среднорочни кредити за са-
нација добиени од банки, се води состојбата на овие 
кредити во смисла на Законот за санација. 

На контото 929 - Среднорочни кредити за са-
нација добиени од организации па здружениот трзгд 
и од други организации, се води состојбата па овие 
кредити во смисла на Законот за санација. 

Член 56 
На контата од групата 93 - Краткорочни кре-

дити за деловни средства, се води состојбата и дви-
жењето на краткорочните кредити од разни извори. 
Како краткорочни кредити се подразбираат креди-
тите ЧИЈ договорен рок за враќање е до една година. 

На контото 930 — Краткорочни кредити за ос-
новни средства добиени од банки, се води состојбата 
на овие кредити добиени од банки. 

На контото 931 - Краткорочни кредити за ос-
новни средства добиени од организации на здруже-
ниот труд и од други организации, се води состој-
бата на овие кредити добиени од други органи-
зации. 

На контото 932 — Краткорочни кредити за ос-
новни средства добиени од странство се води со-
стојбата на овие кредити де биени од странство 

На контото 933 — Краткорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од банки, се води состојбата па 
овие кредити добиени од Слики. 

На контото 934 - Краткорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од организации на здружениот 
труд и од други организации, се води состојбата па 
овие кредити добиени од други организации. 

На контото 935 - Краткорочни кредити за обрт-
ни средства добиени од странство се води состој-
бата па овие кредити добиени од странство. 

Член 57 
На контата од групата 94 - Извори па средс-

тва на станбени згради и деловни простории, се 
води состојбата на сито изводи на средства па ста-
пови, станбени згради и деловни простории во ор-
ганизациите за стопанисување со станбени згради. 

На контото 940 — Сопствени извори на средства 
па станбени згради и па деловни просторни, се во-
дат изворите на средствата на станови, станбени 
згради и деловни простории. 

Сопствените извори на средствата на станови, 
станбени згради и деловни простории ги сочинуваат 
вредностите што се пренесени врз организациите за 
стопанисување со станбени згради без обврска за 
враќање или се остварени со распределбата на вкуп-
ниот приход и доход на тие организации 

На контото 941 - Извори на средства на стан-
бени ,згради и на деловни простории добиени на 
управување од општествено-политички заедници, 
се водат вредностите па станови, станбени згради и 
деловни простории, што се добиени на управување 
од општествеио-нолитички заедници. 

На контото 942 - Извори па средства на стан-
бени згради и на деловни простории добиени на 
управување од организации од областа на несто-
панството, се водат вредностите на станови, стан-
бени згради и деловни простории, што се добиени 
на управување од организации од областа на нес-
топанството. 

На контото 943 — Извори на средства на стан-
бени згради и на деловни простории добиени на 
управување од организации на здружениот труд од 
областа на стопанството, се водат вредностите на 
станови, станбени згради и деловни простории, што 
се добиени на управување од организации на здру-
жениот труд од областа па стопанството. 

На контото 944 — Извори на средства на стан-
бени згради и на деловни просторни добиени на 
управување од други, се водат вредностите на ста-
нови, станбени згради и деловни простории, добие-
ни на управување од други организации. 

На контото 946 — Кредити за изградба на ста-
нови и на деловни простории преземени од давател 
на станови и на деловни простории на управување, 
се води состојбата на тие кредити. 

На контото 947 — Кре,дити за изградба на ста-
нови и на деловни простории, се води состојбата на 
кредитите за изградба на станови и на деловни 
простории што организацијата за стопанисување со 
станбени згради ги добила од фаики и од други ор-
ганизации 

На контото 948 - Други извори на средства па 
станбени згради и деловни просторни, се водат из-
ворите на средствата на станови, станбени згради 
и деловни простории за кои не е предвидено посеб-
но конто во оваа група на конта. 

Член 58 
На контата од групата 95 - Извори на средства 

на резервите, се водат изворите па средствата на 
резервите на организациите па здружениот труд. 

На контото 950 - Извори на сопствени средства 
на резервите, се водат изворите на сопствените 
средства на резервите формирани според одредбите 
на Законот за средствата на резервите 

На контото 958 - Други извори на средства па 
резервите, се водат изворите па средствата на ре-
зервите што се формираат според посебни прописи. 

Член 59 
На контото 970 - Извоои на средства за други 

намени се водат о в е р и т е на средствата за други 
камени што се формираат според посебни прописи. 

Член 60 
На контата од групата 98 - Извори на средства 

за заедничка потрошувачка, се водаг изворите на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

На контото 980 - Извори на сопствени средства 
за заедничка потрошувачка се водат сопствените 
извори па средствата за заедничка потрошувачка. 
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Контото 980 — Извори на сопствени средства за 
заедничка потрошувачка, се задолжува и за изно-
сот на отписот на средствата за заедничка потро-
шувачка со одобрување на контото 089 — Исправки 
на вредноста на средствата на заедничка потрошу-
вачка. 

На контото 981 — Кредити за заедничка потро-
шувачка, се водат кредитите добиени за набавка 
односно изградба на објекти и предмети за заед-
ничка потрошувачка. 

На контото 988 — Други извори на средства за 
заедничка потрошувачка, се водат другите извори 
на средства за заедничка потрошувачка за кои не е 
предвидено посебно конто во оваа група на конта. 

Член 61 
На контата 990 до 994 — Активни конта на вонби-

лансната евиденција и на контата 995 до 999 — Пасив-
ни конта на вонбилансната евиденција, се искажуваат 
промените што немаат непосредно дејство врз 
средствата и нивните извори. За искажување на 
тие промени организациите на здружениот труд ги 
користат слободно активните и пасивните конта. 

Во вонбилансната евиденција посебно се иска-
жуваат: вредноста на становите, на станбените 
згради и на деловните простории, изворите на тие 
вредности, пресметката на амортизацијата и отпи-
сот на средствата што им се пренесени на управу-
вање на организациите за стопанисување со стан-
бени згради; издадените и примените гаранции; 
печатените вредносни хартии што не се пуштени 
во „оптек и другите податоци од интерес за органи-
зацијата на здружениот труд. 

-Износот на вонбилансната евиденција се иска-
жува во билансот на состојбата по збирот на билан-
сот (под цртата). 

Член 62 
Организациите на здружениот труд што вршат 

дејност на општествени служби, а книговодството 
го водат според одредбите на член 17 од Законот за 
книговодството на организациите на здружениот 
труд, ако не вршат и стопанска дејност, за воде-
њето на своето книговодство не ги користат контата 
од групите, на контата 13, 14 и 15 и контата од кла-
сата 6. 

Организациите на здружениот труд, што не ги 
користат контата од групите на контата 13, 14 и 15 
и контата од класата 6, во своето книговодство вр-
шат книжења според следното: 

— за пресметаните износи на договорените об-
врски, на законските обврски, на личните доходи и 
на другите лични примања не се задолжуваат соо-
дветните конта на групите на контата 13, 14 однос-
но 15 во корист на соодветните конта од групите на 
контата 23, 24 и 25; 

— при исплатите на договорените обврски, на 
законските обврски, на личните доходи и на дру-
гите лични примања се задолжуваат соодветните 
конта од групите на контата 23, 24 и 25. На крајот 
на годината, при распределбата на доходот контата 
од наведената група на конта, се одобруваат за из-
носот на салдото врз товар на контото 839 — Рас-
пределба на остварениот доход и на средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход. 

Другите книжења организациите на здруже-
ниот труд од став 1 на ОВОЈ член ги вршат во се 
според одредбите на овој правилник. 

Член 63 
При отворањето на деловните книги за 1973 го-

дина, состојбите искажани во образецот „Биланс на 
состојбата на 31 декември 1972 година", се пренесу-
ваат на соодветните конта на Основниот контен 
план за организациите на здружениот труд, при 

што на новите конта се пренесуваат салдата од 
поранешните конта, и тоа: 
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Објаснение 

1 

008 

125 

126 

128 
129 
14 

150 
153 
16 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

2 

008 и дел 190 

040 дел 040 
042 дел 040 
043 дел 048 
050 050 и 051 
081 088 
082 087 
083 086 
103 Дел 103 
104 дел 104 
122 Дел 125 

дел 125 

дел 126 

127 дел 129 

дел 126 
дел 129 
14 

дел 150 
дел 150 
дел 160, дел 
165 и дел од 
контата на 
групите 
конта 12 

дел 170 
дел 170 
171 
172 
173 
дел 174 
дел 174 
066 и дел 178 
дел 178 
дел 178 

Од контото 190 се прене-
сува делот што се однесу-
ва на основачките вложу-
вања 

Од контото 125 се пренесу-
ва делот што се однесува 
на побарувањето од работ-
ниците во работен однос со 
организацијата на здруже-
ниот труд 

Од контото 126 се пренесу-
ва делот на побарувањата 
што биле основица за ис-
правката на финансискиот 
резулатат по основ на по-
барувањата над законски-
от рок 

Од контото 129 се прене-
сува износот што се одне-
сува на исправката на 
вредноста на побарувања-
та над законскиот рок 

Од поранешните конта на 
новите конта од групата на 
контата 14 се пренесуваат 
пресметаните обврски за-
висно од тоа кому ќе бидат 
платени (види го член 14 
на овој правилник) 

Од контата на групата 
конта 12 се пренесуваат на 
контата на групата конта 
16 побарувањата од основ-
ните организации на здру-
жениот труд во состав на 
организацијата на здруже-
ниот труд 

Страна 266 - Број 11 
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130 дел 185 

185 
186 
188 
222 
223 
224 
24 

250 
253 
26 

270 
271 
272 
276 
278 
280 
285 
286 
288 
670 

дел 185 
дел 185 
дел 185 
дел 222 
дел 222 
дел 223 
24 

дел 250 
дел 250 
дел 160 и 
дел 165 

260 
261 
262 
266 
268 
270 
275 
276 
278 
дел 660 

679 
900 
909 

91 и 92 

93 
94 

988 

3 

Од контото 185 се пренесу-
ва делот на салдото што се 
однесува на непокриената 
загуба. Другиот дел се пре-
несува на други конта 
на групата конта 18 

Види го објаснението да-
дено кон преносот од гру-
пата конта 14 (член 22 на 
овој правилник) 

Од контата 160 и 165 се 
пренесуваат побарувани-
те салда што се однесуваат 
на основните организации 
на здружениот труд во 
состав на организацијата 
на здружениот труд 

дел 669 
900 и 960 
901 
904. 905, 906 
907 и 908 

91 
92 
989 

Од контото 660 се пренесу-
ва салдото што се однесу-
ва на залихите на стоки во 
комисион и во консигна-
ција 

Салдата од наведените 
конта од групата 90 се пре-
несуваат на нови конта од 
групите на контата 91 и 92, 
според содржината на но-
вите конта 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на ово1 правил-

ник престанува да важи Упатството за содржината 
на одделни конта во Основниот контен план за ра-
ботните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/68 и 1/70). 

Член 65 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на сбтавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 1-2221/1 
23 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

128. 

Врз основа на член 9 од Законот за по-себните 
услови за одобрување инвестициони кредити („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ИНВЕС-

ТИТОРОТ ЗА УЧЕСТВО ВО ИНВЕСТИЦИЈА 

1. Со оваа наредба се регулира начинот за утвр-
дување и обезбедување на сопствени средства на 
инвеститорот за учество во инвестиција во смисла 
на одредбите од Законот за посебните услови за одо-
брување на инвестициони кредити (во понатамош-
ниот текст: Законот). 

2. Износот на сопствените деловни средства што 
можат да се вложуваат во основни средства (член 
4 од Законот) инвеститорот го утврдува врз основа 
на книговодствените податоци, а според состојбата 
на соодветните конта на последниот ден во месецот 
за кој е составена периодичната пресметка односно 
завршната сметка. 

Како сопствени деловни средства на инвестито-
рот што можат да се вложуваат во основни средства 
се подразбира делот на деловните средства што ин-
веститорот може да го користи за вложувања во 
основни средства, утврден на начинот пропишан со 
Упатството за начинот за утврдување на просечна-
та годишна вредност на залихите и за начинот за 
утврдување на сопствените средства и на кредити-
те за трајни обртни средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/72), искажан на редниот број 10 во 
образецот ТОС-3 КОЈ е отпечатен кон тоа упатство 
и е негов составен дел. 

3. При поднесувањето на барањето до банката 
за инвестиционен кредит за основни средства, ин-
веститорот е должен да ги поднесе следните докази 
за обезбедување на сопствени средства за учество 
во инвестицијата: 

1) за сопствените деловни средства — пополнет 
образец ТОС-3 од кој се гледа дека располага со 
средства што можат да се користат за учество во 
инвестициониот кредит за основни средства; 

2) за здружените средства на организациите на 
здружениот труд за инвестиции — писмен договор 
за здружување на средствата за инвестиции во ос-
новните средства, склучен врз основа на одлука на 
органот на управувањето; 

3) за кредитот добиен од Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини — писмен договор за кредитот, склучен со 
овластената банка; 

4) за средствата што странски лица ги вложу-
ваат за учество во инвестицијата — писмен договор 
склучен ве согласност со важечките прописи за вло-
жување средства на странски лица во Југославија. 

4. Банката врши исплати по одобрените кредити 
по фактурите односно по ситуациите само при исто-
времена и с т а т а од страна на инвеститорот на соод-
ветниот дел на неговото учество во инвестицијата. 

5. Во роковите одредени за поднесување на пе-
риодичната пресметка и на завршната сметка ин-
веститорот е должен да и поднесе на банката — 
кредитор, на образецот ТОС-3, пресметка на соп-
ствените деловни средства што можат да се вло-
жуваат во основни средства, со состо1бата на по-
следниот ден на пресметковниот период. 

Ако банката од пресметката на сопствените де-
ловни средства од став 1 на оваа точка установи де-
ка инвеститорот повеќе не обезбедува учество на 
сопствени средства, ги запира понатамошните ис-
плати од одобрениот кредит додека инвеститорот не 
ги обезбеди тие средства. 

1 2 
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6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-2076/1 
15 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен сек ретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

129. 

Врз основа на ччен 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 „LE MONDE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Le Monde", број 8711 од 16 
јануари 1973 година, кој излегува на француски ја-
зик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/280 
9 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

130. 

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 „AZ" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „AZ", број 11 од 16 јануари 
1973 година, кој излегува на германски јазик во«. 
Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-5/284 
9 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

131. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот 
и за другите видози 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 „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung", број 21 од 27 

јануари 1973 година кој излегува на германски јазик 
во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/74 
9 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

132. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот 
и за другите еп доти информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 45/00 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 „IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „II Piccolo", број 92 од 9 јану^-
ари 1973 година, кој излегува на италијански јазик 
во Трст, Италија. 

Бр. 650-1-12/94 
9 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

133. 

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 СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL 
CORRIERE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Domenica del Corriere", 
број 52 од 26 декември 1972 година, кој излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/93 
15 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

134. 

Врз основа на член 53 став 3 од Правилникот за 
условите и начинот за вршење задолжителна иму-
низација против заразни болести („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/65), сојузниот секретар за труд и со-
цијална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО 
МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ 
ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Во Решението за овластување на здравстве-
ните установи што можат да вршат имунизација 
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против жолта треска и колера на лица во меѓуна-
родниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/65, 32/67, 22/69 и 55/71) во точка 1 на крајот на 
одредбата под 14 точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава нова одредба под 15, ко-
ја гласи: 

„15) Медицински центар „д-р Мустафа Мујбе-
говиќ" — ОЗТ за хигиенско-епидемиолошки работи 
- Тузла". 

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

6 бр. 128/3-72 
21 февруари 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за труд и 

социјална политика, 
Абдурахим Жури, с. р. 

135. 

Врз основа на чл. 55, 56 и 62 точка 4 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ СПРЕМА БАНКИТЕ ШТО НЕ СЕ 
ПРИДРЖУВААТ КОН ПРОПИСИТЕ СО КОИ Е 
УТВРДЕНА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА И ДЕ-

ВИЗНАТА ПОЛИТИКА 

1. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: Народ-
ната банка) врз основа на наодите од своите кон-
тролни органи и други стручни работници, ги при-
менуваат мерките предвидени со оваа одлука 
спрема банките што во своето работење не се при-
држуваат кон прописите за мерките на монетарно-
-кредитната и девизната политика и кон прописите 
од областа на единствениот монетарен, кредитен и 
девизен систем или не ги исполнуваат пропишаните 
услови на кредитната способност. 

2. Ако деловната политика на банката не е во 
согласност со целите и мерките на монетарно-кре-
дитната и девизната политика или банката не се 
придржува кон прописите, упатствата, договорите 
и спогодбите за мерките за остварување на целите 
на таа политика или кон прописите од областа на 
единствениот монетарен, кредитен и девизен систем, 
Народната банка писмено ќе ја предупреди на тоа 
банката и ќе и одреди рок во кој е должна да ги 
отстрани утврдените неправилности. 

Рокот од став 1 на оваа точка не може да биде 
подолг од 30 дена од денот кога е утврдена непра-
вилноста. 

3. Ако банката има ненамирени обврски спрема 
Народната банка, Народната банка писмено ќе ја 
повика банката да ја намири обврската во рок од 
8 дена од денот кога е утврдено дека обврската не 
е намирена во договорениот односно пропишаниот 
рок. По исклучок, ако банката не го вратила во 
рокот кредитот или неправилно го користела кре-
дитот, народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина во рокот 
на втасаноста на кредитот односно веднаш по ут-
врдувањето на неправилноста ќе поднесе акцептен 
налог заради наплата и, по потреба, ќе преземе и 
други мерки за наплата, за чие преземање е ов-
ластена. 

4. Банката, чие книговодство е неажурно или 
неуредно, на тоа писмено ќе биде предупредена од 
Народната банка, од која ќе и биде одреден рок 

до 8 дена да ја отстрани неажурноста односно не-
уредноста. 

Ќе се смета дека банката има ажурно и уредно 
книговодство ако на Народната банка во одреде-
ните рокови и ги доставува извештаите што таа 
ги бара врз основа на важечките прописи и ако 
податоците од тие извештаи се согласуваат со 
податоците од книговодството на банката. 

5. Банката спрема која се применети мерките 
од точ. 2, 3 или 4 на оваа одлука, може да користи 
кредити кај народната банка на републиката од-
носно кај народната банка на автономната покраи-
на најмногу до износот што го користела на денот 
кога се утврдени неправилностите поради кои се 
применети тие мерки. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се одне-
сува на кредитот за ликвидност. 

6 Спрема банката која во рокот од точ. 2, 3 или 
4 на оваа одлука не ги отстрани утврдените непра-
вилности, покрај ограничувањето на користењето на 
кредитите од точка 5 на оваа одлука, ќе се при-
менат и следните мерки: 

1) ќе се запре натамошното давање на креди-
тот за ликвидност; 

2) обемот на пласманите ќе се ограничи на 
состојбата што постоела на денот на истекот на 
рокот од точ. 2, 3 или 4 на оваа одлука. 

7. Ако со прегледот на работењето или на друг 
начин е утврдено дека во изминатите 6 месеци бан-
ката два или повеќе пати не ги намирила обврските 
спрема Народната банка, а на денот на прегледот 
на работењето биде утврдено дека нема ненамирени 
обврски, банката во наредните 30 дена од денот 
кога тоа е утврдено односно од денот кога и е 
доставена одлуката по нејзиниот приговор, може ; да 
користи кредити ка ј народната банка на републи-
ката и ка ј народната банка на автономната по-
краина најмногу до износот што го користела на 
денот кога е утврдено дека има ненамирени об-
врски. 

Ако банката, во случајот од став 1 на оваа 
точка, и на денот на прегледот има ненамирени 
обврски, до намирувањето на обврските спрема неа 
ќе се применат мерките од точ. 3, 5 и 6 на оваа 
одлука, а во наредните 30 дена од денот на нами-
рувањето на обврските банката може да користи 
кредити најмногу до износот што го користела на 
денот кога е утврдено дека има ненамирени об-
врски. 

Ако неуредноста е од поголем обем, покрај ог-
раничувањето на користењето на кредитот во смисла 
на ст. 1 и 2̂  на оваа точка, на банката, за времето 
од тие ставови, ќе и се ограничи и обемот на плас-
маните, и тоа до височината на нивната состојба 
на денот кога е утврдена неуредноста. 

8. Мерките на ограничувањето на користењето на 
кредитите и на обемот на пласманите од точка 7 
на оваа одлука согласно ќе се ч применуваат и врз 
банките што ги зголемуваат пласманите односно 
што даваат гаранции над износите одредени со 
посебни прописи. 

9. Ако банката, во странство или во Југосла-
вија, не ги намирила обврските по меници, авали, 
гаранции, супергаранции или други слични инстру-
менти за обезбедување на плаќањето, Народната 
банка спрема таквата банка ќе ги примени следните 
мерки1 

1) ќе и го запре веднаш натамошното. давање 
на кредити и користењето на веќе одобрените а 
неискористените кредити; 

2̂  ќе и го ограничи обемот на вкупните плас-
мани на состојбата што постоела на денот кога е 
утврдено дека не ги намирила обврските; 

13) ќе ги примени мерките предвидени со про-
писите со кои се утврдени условите што мораат да 
ги исполнуваат банките за вршење на платниот 
промет и на кредитниве работи со странство. 

Мерките од одредбите под 1 и 2 на став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат се додека банката 
не ги намири обврските во странство односно во 
Југославија. 



С Храна 270 - Број 11 Четврток, 1 март 1973 

Мерките од ст. 1 и 2 на оваа точка согласно ќе 
се применуваат и спрема банките кои при-издава-
њето на гаранции по кредитните и други работи со 
странство, при користењето на кредити во стран-
ство и при примањето на депозити од странство, 
не се придржуваат кон важечките прописи 

10 Против наодот на контролниот орган и на 
друг стручен работник од точка 1 на оваа одлука 
банката може да стави писмен приговор во рок од 
5 дена од денот на приемот на наодот. Приговорот 
и се поднесува на Народната банка чит контролен 
орган односно друг стручен работник утврдил не-
правилности во работењето на банката. 

Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина на која и 
е поднесен приговорот, ја цени оправданоста на 
приговорот од банката-и ако најде дека приговорот 
не е оправдан таа, ако е во прашање банка чие 
седиште е на нејзиното подрачје, во рок од 5 дена 
од денот на приемот на приговорот, ќе донесе ре-
шение за мерките што спрема банката ќе се при-
менат во смисла на оваа одлука. 

Ако деловната единица е вон од подрачјето на 
народната банка на републиката односно на народ-
ната банка на автономната покраина на чие под-
рачје е седиштето на банката, народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина на чие подрачје е деловната едини-
ца, во рок од 3 дена од денот на приемот на при-
говорот, ќе го достави наодот на контролниот орган 
односно на друг стручен работник и приговорот, со 
свое мислење, до народната банка на републиката 
односно до народната банка на автономната покра-
ина на чие подрачје е седиштето на банката, која во 
рок од 5 дена од денот на приемот на наодот и при-
говорот, ќе донесе решение за мерките што, во сми-
сла на оваа одлука ќе се применат спрема банката 
односно спрема деловната единица. 

Ако приговорот не е поднесен во рокот од став 
1 на оваа точка, решението од став 2 на оваа точка 
се донесува, врз основа на наодот, во рок од 5 
дена, а решението од став 3 — во рок од 8 дена 
по истекот на рокот за приговор. 

Ако неправилностите во работењето на банката 
ги утврдиле контролните органи на Народната бан-
ка на Југославија, решението за мерките што ќе 
се применат спрема банката во смисла на оваа 
одлука го донесува гувернерот на Народната банка 
на Југославија. 

И. Мерките што, во смисла на оваа одлука, ќе 
се применат спрема банката ка ј која се утврдени 
неправилности во работењето важат за банката 
како целина, со сите нејзини деловни единици, и 
се должни да ги применуваат сите народни банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини со кои банката има кредитни и други делов-
ни односи. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точ-
ка, врз деловната единица на банката што во смисла 
на член 25 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71 и 71/72) самостојно воспоставува односи со На-
родната банка, мерките предвидени со оваа одлука 
се применуваат само за неправилностите во работе-
њето на таз деловна единица и не важат за другите 
деловни единици на банката 

12. Ако банката не ти отстрани утврдените непра-
вилности од точ. 2 до 9 на оваа одлука ниту во рок 
од 00 дена од денот кога се утврдени тие неправил-
ности, народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина ја известу-
ва за тоа во рок од 3 дена Народната банка на Ј у -
гославија, која на банката, покрај веќе применетите 
мерки од точ. 5, 6. 7 и 8 на оваа одлука, и го ограни-
чува обемот на задочжувањето во странство. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, гувернерот 
на Народната банка на Југославија, гувернерот на 
народната банка на републиката односно гувернерот 
на народната банка на автономната покраина, на 

чие подрачје е седиштето на банката, го известуваат 
Советот на гувернерите за состојбата на банката и за 
мерките применети спрема неа заради отстранување 
на утврдените неправилности во работењето и му 
предлагаат на Советот на гувернерите мерки што 
уште би требало да се применат спрема банката. 

Советот на гувернерите, по разгледувањето на 
состаната на банката, донесува одлука за натамош-
ните мерки спрема банката, а може да и одреди и 
рок од најмногу 30 дена за отстранување на утврде-
ните неправилности За оваа одлука се известува 
извршниот одбор на банката. 

Народната банка ќе го следи извршувањето на 
одлуката на Советот на гувернерите, и за тоа на Со-
ветот на гувернерите ќе му поднесува десетдневен 
извештај , со свое мислење и со предлози за евен-
туално преземање на дополнителни мерки. 

13 Ако банката ниту ЕО рок до 30 дена, одреден 
во смисла на точка 12 став 3 на оваа одлука, не ги 
отстрани неправилностите во своето работење, Сове-
тот на гувернерите повторно ќе ја разгледа состојба-
та на банката и може по исклучок да го продолжи 
ТОЈ рок за уште 30 дена или да бара во ТОЈ продол-
жен рок да се свика собрание на банката 

Ако Советот на гувернерите го продолжи рокот 
уште за 30 дена а банката ниту во ТОЈ рок не ги 
отстрани неправилностите во своето работење, Сове-
тот на гувернерите ќе бара во рок од 30 дена да се 
свика собрание на банката 

Во барањето за свикување на собранието на бан-
ката Советот на гувернерите ќе ја изнесе оцената на 
дотогашната деловна политика на банката, па неј-
зиниот начин на работа и на раководење со банката 
и ќе бара собранието да изврши соодветни измени 
во деловната политика, во начинот на работата и во 
раководењето со банката и да ја утврди конкретна-
та програма на мерките со кои би се отстраниле ут-
врдените неправилности. 

За мерките преземени во смисла на ст 1 и 2 од 
оваа точка, Советот на гувернерите ќе ги извести 
собранието на општината односно на градот и изврш-
ниот совет на републиката односно на автономната 
покраина, на чија територија се наоѓа седиштето од 
банката, и ќе бара тие, во рамките на своите над-
лежности, да преземат мерки работењето на банката 
да се усогласи со монетаоко-кредитнага и девизната 
политика, да се намират обврските и да се отстра-
нат другите неправилности во работењето на бан-
ката. 

Мерките од ст 2, 3 и 4 на оваа точка согласно ќе 
се применат и спрема банка која не ќе ги камион 
обврските од точка 9 на оваа одлука во рок од 20 
дена од денот на втасаноста на обзоската 

14. Програмата од точка 13 став 3 на оваа од-
лука собранието на бонката му ја доставува на увид 
на Советот на гувернерите, КОЈ ако ја оцени позитив-
но, ги утврдува конкретните мерки за регулирање 
на односите на Народната банка со банката во пе-
риодот одреден за средување на состојбата на бан-
ката, Бодејќи првенствено сметка да се оневозможи 
натамошна кредитна експанзија на банката, а особе-
но онаа што би влијаела врз зголемува н.ето на неу-
согласеност помеѓу пласманите и и з в о р ч е на сред-
ствата 

За износот на ненамирените обврски к? банкава 
Спрема Народната банка Советот на гувернерите ја 
утврдува динамиката на враќањето 

АКО поради потрајна процена на инстру.ментите 
на монетарно-кредитното регулирање се намалат 
одделни обврски на банката спрема Народната бан-
ка, банката е должна ефектите од таквото намалу-
вање да ги употреби за намирување на обврските 
спрема Народната банка, независно од динамиката 
утврдена во смисла на став 2 на оваа точка. 

Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина, на чие подрачје 
е седиштето на банката, ќе го следи извршувањето 
на програмата од точка 13 на оваа одлука и намиру-
вањето на обврските на банката спрема динамиката 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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утврдена во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, и за 
тоа месечно ќе му поднесува извештај на Советот на 
гувернерите, со свое мислење и со предлог на евен-
туални дополнителни мерки. 

За обврските на банката народната банка на ре- f  
публиката односно народната банка на автономната 
покраина ќе води посебна евиденција, врз основа на 
која ќе го следи движењето на тие обврски по поод-
делни основи и поодделни народни банки и ќе пре-
зема мерки да се налируваат тие обврски спрема 
утврдената динамика. 

15. Ако на барање на Советот на гувернерите 
не биде свикано во одреден рок собрание на банка! а, 
или ако собранието на банката не ја прифати оцена-
та на Советот на гувернерите за работата и раково-
дењето со банката, или во одредениот рок не се до-
несе програма за отстранување на утврдените непра-
вилности, или ако Советот на гувернерите не се со-
гласи со таа програма, или усвоената програма не се 
извршува или ако банката не ги намири обврските 
од точка 9 на оваа одлука ниту во рок од 50 дена од 
денот на втасаноста на обврската, Советот на гувер-
нерите ќе донесе одлука Народната банка да прис-
тапи кон наплата на сите свои побарувања од бан-
ката и да и се одземе овластувањето за вршење на 
девизното работење. Во оваа одлука Советот на гу-
вернерите ги известува собранието на општината од-
носно на градот и извршниот совет на републиката 
односно на автономната покраина, на чија територија 
се наоѓа седиштето на таа банка, како и сите банки. 

16 За мерките преземени во смисла на точ. 12, 
13, 14 и 15 од оваа одлука, Советот на гувернерите ќе го 
извести Здружението на банките на Југославија и 
ќе укаже на потребата и тоа активно да се вклучи 
во средувањето на состојбата на банката. 

17 Ако нападната банка на републиката или на-
родната банка на автономната покраина не ги спро-
ведува прописите за мерките на глонетарно-кредит-
ната и девизна!а политика или одлуките од Советот 
на гувернерите донесен-и заради остварување на це-
лите на единствената монетарно-к:редитна и девизна 
политика, Советот на гувернерите го известува за 
тоа републичкото собоание односно собранието на 
автономната покраина. 

18. Ако при прегледот на работењето на банката 
односно на организацијата на здружениот труд, или 
на друг начин, се утврдат неправилности кои според 
важечките прописи претставуваат стопански прес-
тап. Народната банка, чиј контролен орган или друг 
стручен работник ја утврдил неправилноста, ќе под-
несе пријава до надлежното јавно обвинителство. 
Пријавата се поднесува во рок од 5 дена од денот на 
истекот на рокот за приговор од точка 10 на оваа 
одлука, ако приговор не е поднесен, а ако приго-
ворот е поднесен — во рок од 5 дена од денот на од-
бивањето па приговорот. 

Ако при прегледот или на друг начин се утврди 
дека неправилностите содржат и елементи на кри-
вично дело. Народната банка ќе му поднесе на над-
лежното јавно обвинителство и пријава за кривично 
дете 

Кон пријавите од ст 1 и 2 на оваа точка се под-
несува и сета потребна документација. 

19 Технички упатства за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија 

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

t 
О. бр 8 

16 февруари 1973 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р. 

136. 

Врз основа на член 23 .од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 
71 72), во согласност со СОЈУЗНИОТ извршен совет, 
Советот на гувернерите донесзгва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕ-

ВИЗНИОТ ПАЗАР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Девизниот пазар, во смисла на ОВОЈ правилник, 

опфаќа купување и продажба па девизи што се 
вршат помеѓу банките овластени за вршење на ра-
ботите на платниот промет и на кредитните работи 
со странство, како и помеѓу тие банки и Народната 
банка на Југославија, на посебно организиран Ме-
ѓубанкарски состанок, КОЈ претставува институција 
основана со самоуправна спогодба на банките ов-
ластени за вршење на платниот промет и на кре-
дитните работи со странство и на Народната банка 
на Југославија. 

Како девизен пазар, во смисла на овој правил-
ник, се сметаат и купуватБето и продажбата на деви-
зи што се вршат во непосредни контакти помеѓу бан-
ките овластени за вршење на работите на платниот 
промет и на кредитните работи со странство (во 
понатамошниот текст: овластените банки). 

Член 2 
Купувањето и продажбата на девизи на девиз-

ниот пазар се врши: 
1) во свое име и за своја сметка или во свое 

име и за туѓа сметка — во непосредни контакти 
помеѓу овластените банки, и 

2) во свое име и за своЈа сметка — на посебно 
организиран Меѓубанкарски состанок помеѓу овла-
стените банки, како и помеѓу овластените банки и 
Народната банка на Југославија (во понатамош-
ниот текст. Меѓубанкарскиот состанок). 

За девизните обврски што ги извршува во свое 
име и за туѓа смеана Народната банка на Југосла-
вија купува девизи на Меѓубанкарскиот состанок. 

Како Меѓубанкарско состанок, во смисла на 
ОВОЈ правилник, се подразбираат редовни, органи-
зирани и однапред одредени состаноци на кои се 
врши купување и продажба на девизи. 

Член 3 
На девизниот пазар како купувачи и продавачи 

па девизи се појавуваат овластените банки и На-
родната банка на Југославија. 

Овластените банки и Народната банка на Југо-
славија се појавуваат како купувачи и продавачи 
на девизи во свое име и за своја сметка или во 
свое име и за туѓа сметка. 

Како купувач и продавач на девизи Народната 
банка на Југославија има исти права и презема 
исти обврски предвидени со ОВОЈ правилник и со 
општиот акт на Меѓубанкарскиот состанок како и 
другите овластени банки. 

Член 4 
На девизниот пазар се врши купување и про-

дажба на девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

Кои девизи се с.метаат како девизи од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања, ЕО смисла на став 1 од овој член, одредува 
Народната банка на Југославија. 

Член 5 
Девизите од член 4 на овој правилник на девиз-

ниот пазар се купуваат и продаваат промптно и на 
термин. 
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Советот на гувернерите во согласност со С о б -
ниот со Сојузниот извршен совет, ќе го регулира 
начинот на купувањето и продажбата на ДЕВИЗИ па 
термин. 

Член б 
Девизниот пазар, како на Меѓубанкарскиот со-

станок така и во непосредни контакти помеѓу овла-
стените банки, привремено ја прекинува работата со 
сите видови или со одделни видови девизи, ако тоа 
го бараат исклучителните околности на домашниот 
девизен пазар и на странски девизни пазари кои 
можат во значителна мера да го нарушат движе-
њето на понудата и побарувачката на девизите и 
движењето на НИЕ мите курсеви. 

Настанувањето на околностите од став 1 на 
овој член, како и времето на прекинувањето на ра-
ботата на девизниот пазар, во смисла на став 1 од 
овој член, ги утврдува Народната банка на Југосла-
вија, во согласност со СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Член 7 
Овластените банки купуваат и продаваат деви-

зи на девизниот пазар според потребите па своето 
работење, а во согласност со член 20 став 4 од За-
конот за девизно работење. 

При купувањето на девизи овластените банки не 
поднесуваат докази за целта на употребата на де-
визите. 

Член 8 
Овластените банки се должни да бидат членки 

на Меѓубанкарскиот состанок. 
Народната банка на Југославија е членка га 

Меѓубанкарскиот состанок. 

II. КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ ВО 
НЕПОСРЕДНИ КОНТАКТИ ПОМЕЃУ ОВЛАСТЕ-

НИТЕ БАНКИ 

Член 9 
Овластените банки купуваат и продаваат де-

визи помеѓу себе по средните (дневни) курсеви што 
Cie формираат на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 10 
Овластените банки се должни да водат регистар 

на работите на купувањето и продажбата на девизи 
склучени во непосредни контакти со други банки. 
Во регистарот се внесува секоја работа на купува-
ње и продажба на девизи. 

Член И 
Овластената банка — продавач на девизи е 

должна истиот ден, кога ја склучила работата на 
продажбата на девизи на друга овластена банка, 
да издаде заклучница во два примерока, од кои еден 
му останува на продавачот, а другиот и се доста-
вува на овластената банка — купувач. 

Член 12 
Купувањето и продажбата на девизи помеѓу 

овластените банки се врши со пренос на девизите од 
сметката на продавачот врз сметката на купувачот 
во странство или со одобрување на сметката на ку-
пувачот кај банкота на продавачот за купениот из-
нос на девизите, според диспозицијата на купува-
чот. 

Овластената банка — купувач на девизите е дол-
жна динарската противвредност на купените деви-
зи да ја уплати на жиро-сметката на овластената 
банка — продавач. 

Член 13 
Овластената банка — продавач на девизите 

редовно, секој работен ден најдоцна до 14 часот, 
им доставува на Народната банка на Југославија 
и на надлежниот орган на Меѓубанкарскиот соста-
нок извештаи за непосредно склучените работи на 
продажба на девизи на други овластени банки. 

Член 14 
Овластените банки се должни на Народната 

банка на Југославија редовно да и доставуваат из-
вештаи, кои ги опфаќаат: состојбата на средствата 
на нивните девизни сметки во странство и проце-
ната на приливот на девизи на тие сметки, како и 
износите што втасуваат за плаќање во странство. 

Извештаите од став 1 на ОВОЈ член овластените 
банки и ги доставуваат на Народната банка на Југо-
славија до 14 часот во деновите што му претходат 
на Меѓубанкарскиот состанок. Овие извештаи го 
опфаќаат периодот помеѓу два Меѓубанкарско со':та-
ноци. 

III. МЕЃУБАНКАРСКО СОСТАНОК 

1. Општи одредби 

Член 15 
Меѓубанкарскиот состанок се одржува нат ас . ,у 

два пати седмично во денови и ЕО Бреме што ќе 
ги одреди управниот одбор на Меѓубанкарскиот 
состанок. Ако еден од деновите одредени за одржу-
вање Меѓубанкарски состанок падне на ден кој-^не 
е работен, Меѓубанкарскиот состанок се одржува 
наредниот работен ден. 

Член 16 
На Меѓубанкарскиот состанок можат да се ба-

раат и да се нудат односно да се купуваат и да се 
продаваат девизите од член 4 на ОВОЈ правилник во 
заокружени износи што ќе ги одреди управниот од-
бор на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 17 
Овластените банки и Народната банка на Ју-

гославија учествуваат на Меѓубанкарскиот состанок 
преку своите овластени претставници. 

Секоја овластена банка и Народната банка на 
Југославија можат да одредат најмногу 3 претстав-
ници кои во нивно име и за нивна сметка ќе вршат 
понуда и побарувачка на девизи и ќе склучуваат 
работи на купување и продажба на девизи на Ме-
ѓубанкарскиот состанок. 

Овластените претставници од став 2 на овој 
член мораат да бидат евидентирани ка ј надлежниот 
орган на Меѓубанкарскиот состанок. Имињата на 
овластените претставници се објавуваат во просто-
риите во кои се одржува Меѓубанкарскиот сос-
танок. 

Врз основа на извршеното евидентирање, на 
овластените претставници им се изда,ваат членски 
карти врз основа на кои можат да присуствуваат 
и да учествуваат во работата на Меѓубанкарскиот 
состанок. 

Член 18 
Покрај претставниците од член 17 на овој пра-

вилник, Народната банка на Југославија одредува 
и два свои претставника овластени да истапуваат 
на Меѓубанкарскиот состанок од името и за сметка 
на Народната банка на Југославија кога таа иста-
пува во функција на интервент. 

Член 19 
На Меѓубанкарскиот состанок, без право на 

учество во неговата работа, можат да присуству-
ваат лица што имаат влезни билети што ќе им ги 
издаде надлежниот орган на Меѓубанкарскиот сос-
танок. 

Лицата од став 1 на овој член што присуству-
ваат на Меѓубанкарскиот состанок мораат да се 
наоѓаат во издвоен простор. 

Член 20 
Надлежниот огран на Меѓубанкарскиот состанок 

е должен да води евиденција за сите претставници 
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од овластените банки и од Народната банка на Ју-
гославија од чл. 17 и 18 на овој правилник, како и 
евиденција за сите посетители на Меѓубанкарскиот 
состанок, на кои им се издадени членски карин 
односно влезни билети. 

2. Тек на состанок 

Член 21 
Меѓубанкарскиот состанок го раководи секре-

тарот на Меѓубанкарскиот состанок. Во случај на 
отсуство на секретарот, состанокот го раководи ли-
це што управниот одбор го одредил за заменик на 
секретарот. 

Во работата на Меѓубанкаркиот состанок може 
да учествува по еден овластен претставник на 
овластената банка и на Народната банка на Ју-
гославија. На почетокот на состанокот претседава-
чот констатира кој од претставниците ќе учествува 
во работата на тој состанок 

По отворањето на Меѓубанкарскиот состанок, 
претставниците на членките на Меѓубанкарскиот 
состанок во писмена форма го предаваат прегледот 
на износите на девизите по видовите што имаат 
намера да ги купат или продадат на состанокот на 
односниот ден. Овој преглед се составува врз 
основа на извештајот од член 14 на овој правил-
ник. Претставниците на членките во текот на сос-
танокот не можат да ги менуваат пријавените 
износи Претставниците на членките не се должни и 
да склучат работи во пријавените износи. 

На претседавачот и на сите претставници при-
сутни на Меѓубанкарскиот состанок претставникот 
на Народната банка на Југославија од член 18 на 
овој правилник им ја предава листата на интервен-
ционите курсеви на Народната банка на Југославија 
за девизите по кои Народната банка на Југославија 
ќе врши интервенции на ТОЈ состанок. 

Врз основа на прегледот на износите и на ви-
довите на девизи што претставниците на членките 
на Меѓубанкарскиот состанок имаат намера да ги 
купат или да ги продадат на состанокот на ТОЈ ден, 
надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок 
подготвува преглед на вкупно пријавените измеру-
вани купувања и продажби на девизи на ТОЈ соста-
нок. ОВОЈ преглед претседавачот му го предава на 
секој овластен претставник што учествува во рабо-
тата на Меѓубанкарскиот состанок. 

Купувањето и продажбата на девизи се врши во 
текот на состанокот за секој вид девизи поединечно. 
Овластените претставници, заинтересирани за купу-
вање или продажба на еден вид девизи, во текот на 
работата со таа девиза ги соопштуваат износот и 
курсот по кои сакаат да ја извршат работата. 

Претседавачот на Меѓубанкарскиот состанок во 
текот на работата го констатира склучувањето на 
работата штом ќе дојде до поклонување на износот 
и курсот на купувањето и продажбата на одреден 
вид девизи. Констатацијата на претседавачот дека 
дошло до склучување на работа се смета како до-
говор што го склучиле купувачот и продавачот на 
девизите. Вака склучените работи се реализираат по 
курсот за кој е постигнат договор помеѓу купувачот 
и продавачот на состанокот. 

Претседавачот го заклучува Меѓубанкарскиот 
состанок кога овластените претставници се изјас-
ниле во поглед на понудата и побарувачката во 
сите видови девизи што се пријавени за работата 
на состанокот. 

Член 22 
Надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок 

е должен да обезбеди да се води записник на Меѓу-
банкарскиот состанок и текот на состанокот да се 
регистрира на магнетофонска лента. 

Член 23 
Надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок 

е должен да обезбеди водење регистар на работите 

на купувањето и продажбата на девизи што се 
склучени на Меѓубанкарскиог состанок. Во овој ре-
гистар се внесуваат условите под кои се склучени 
работите на купувањето и продажбата на девизи. 
Склучените работи се воведуваат во регистарот по 
хронолошки ред и под редни броеви. 

3. Издавање и потпишување на заклучница 

Член 24 
Како работи склучени на Меѓубанкарскиот со-

станок се сметаат работите на купувањето и на 
продажбата на девизи за кои претседавачот, во сми-
сла на член 21 од ОВОЈ правилник, констатирал дека 
се склучени. 

Заклучниците за склучените работи на купува-
ње и продажба на девизи се подготвуваат во текот 
на траењето на Меѓубанкарскиот состанок, врз ос-
нова на склучените работи воведени во регистарот 
на работите на купувањето и продажбата на девизи. 
Заклучниците носат соодветен реден број на реги-
старот. 

Веднаш по заклучувањето на Меѓубанкарскиот 
состанок заклучниците им се поднесуваат на потпис 
на овластените претставници на купувачите и про-
давачите, кои ги потпишуваат. Потпишаните зак-
лучници по потпишувањето им се предаваат на ов-
ластените претставници на купувачите и продава-
чите. Една копија од потпишаната заклучница ос-
танува во архивата на Меѓубанкарскиот состанок. 

Член 25 
Ако овластените претставници при врачувањето 

на заклучницата за склучената работа утврдат дека 
податоците внесени во заклучницата не одговараат 
на договорот постигнат на Меѓубанкарскиот соста-
нок, се должни за тоа веднаш писмено да го изве-
стат претседавачот. 

Претседавачот е должен, врз основа на запис-
никот и магнетофонската лента, да ја утврди фак -
тичната состојба и врз основа на тоа да донесе од-
лука за рекламацијата од став 1 на овој член. 

Претседавачот им ја соопштува својата одлука 
на купувачот и на продавачот писмено најдоцна во 
рок од 24 часа по приемот на рекламацијата. Заин-
тересираните страни се должни да постапуваат спо-
ред таа одлука. 

На одлуката на претседавачот, донесена врз ос-
нова на поднесената рекламација, не може да се 
изјави жалба. 

Член 26 
Купувањето и продажбата на девизите на Ме-

ѓубанкарскиот состанок се извршува со пренос на 
девизите од сметката на продавачот врз сметката 
на купувачот во странство, според диспозицијата на 
купувачот. 

Банката — купувач на девизите е должна ди-
нарската противвредност на купените девизи да ја 
уплати на жиро-сметката на банката — продавач. 

4. Изработка и издавање на листата на средните 
(дневните) курсеви формирани на Меѓубанкарскиот 

состанок 

Член 27 
По заклучувањето на Меѓубанкарскиот соста-

нок се пристапува кон пресметување на средните 
(дневните) курсеви за сите видови девизи што биле 
предмет на тргувањето на ТОЈ состанок. 

Пресметувањето на средните (дневните) курсеви 
се врши врз основа па работите на купувањето и 
пвог^жоата на девизите, што тој ден се склучени 
на Меѓубанкарскиот состанок и за кои се издадени 
и потпишани заклучници. 

Средниот курс на еден вид девизи претставува 
пондериран курс добиен врз основа на износот на 
склучените купо-продажни работи и курсевите по 
кои работите се склучени. 
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Ако некој вид девизи не бил предмет на тргу-
вање на Меѓубанкарскиот состанок одредениот ден, 
средниот курс за таквата девиза претставува арит-
метичка средина помеѓу долниот интервенционен и 
горниот интервенционен курс од листата на интер-
венционите курсеви на Народната банка на Југо-
славија (член 33) на тој ден, односно се утврдува по 
пат на пресметување на крстосаните курсеви од таа 
листа за девизите што не се опфатени со%листата на 
интервенционите курсеви на Народната банка на Ју-
гославија. 

Член 28 
Истовремено со пресметувањето на средните 

(дневните) курсеви се пресметуваат и куповните и 
продажните курсеви за секој вид девизи. 

Куповните и продажните курсеви за секој вид 
девизи се пресметуваат со одз,емање односно со до-
давање на фиксната маржа — што ја утврдува уп-
равниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок, во со-
гласност со Народната банка на Југославија, во ви-
сочина до 1,5-промили — на добиениот среден (дне-
вен) курс. 

Член 29 
Курсевите на девизите, пресметани на начинот 

предвиден во чл. 27 и 28 на овој правилник, се 
внесуваат во листата на курсевите. 

Курсевите на девизите од став 1 на овој член се 
нотираат во динари за една единица странска ва-
лута кај САД долар, канадскиот долар и англиската 
фунта, а за 100 единици кај другите девизи. ( 

Курсевите се пресметуваат со четири децимални 
места. 

Член 30 
Листата на курсевите од член 29 на овој пра-

вилник ја потпишуваат претседавачот на Меѓубан-
карскиот состанок и претставникот на Народната 
банка на Југославија овластен да врши интервенции 
на Меѓубанкарскиот состанок. 4 

Листата на курсевите се објавува најдоцна еден 
час по заклучувањето на Меѓубанкарскиот соста-
нок. Листата се објавува на таблата во просториите 
каде што се одржуваат состаноци, во дневниот пе-
чат и по пат на радиото и телевизијата. 

Член 31 
Куповните и продажните курсеви од листата на 

курсевите на Меѓубанкарскиот состанок овластените 
банки ги применуваат врз сите купувања и прода-
жби на девизи што се вршат помеѓу нив и банките 
овластени за вршење на девизнд-валутни работи, 
како и помеѓу нив и организациите на здружениот 
труд и другите правни и физички лица, освен врз 
купувањата и продажбите на ефективни валути чии 
курсеви се формираат на посебен начин. 

Продажните курсеви од став 1 на овој член ги 
применува и Народната банка на Југославија кога 
на своите комитенти им продава девизи. 

Куповните и продажните курсеви од листата на 
курсевите на Меѓубанкарскиот состанок се приме-
нуваат од првиот нареден работен ден по денот на 
одржаниот Меѓубанкарско состанок. 

5. Извештава служба 

Член 32 
По завршениот Меѓубанкарски состанок над-

лежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок е дол-
жен на Народната банка на Југославија, на денот 
на одржувањето на Меѓубанкарскиот состанок, да и 
достави до 14 часот: 

1) извештај за понудата и побарувачката и за 
работите на купувањето и- продажбата на девизите 
што се склучени на Меѓубанкарскиот состанок на 
тој ден, како и за курсевите по кои тие работи се 
склучени; 

2) листа на курсевите формирани на Меѓубан-
карскиот состанок на тај ден. 

0. Купување и продажба на девизи од страна на 
Народната банка на Југославија на Меѓубанкар-

скиот состанок заради интервенција 

Член 33 
Народната банка на Југославија, како интер-

вент на Меѓубанкарскиот состанок, во согласност со 
член 22 од Законот за девизно работење, врши ку-
пување и продажба на девизи на тој состанок за-
ради одржување курсот на Динарот спрема стран-
ските валути, во согласност со прописите што го 
регулираат паритетот на динарот и со политиката 
за одржување на курсот на динарот спрема стран-
ските валути. 

Народната банка на Југославија за секој Меѓу-
банкарски состанок изработува листа на интер-
в^нционите курсеви з̂а сите или за одделни видови 
девизи што се предмет на работењето на Меѓубан-
карскиот состанок. Оваа л^ста ги содржи горните и 
долните интервенциони курсеви по кои Народната 
банка на Југославија врши купување и продажба 
на девизите на Меѓубанкарскиот состанок. 

На Меѓубанкарскиот состанок Народната банка 
на Југославија е должна да го откупи вишокот на 
понудата односно да го задоволи вишокот на по-
барувачката. 

7. Евиденции и обрасци 

Член 34 
Управниот одбор на Меѓубанкарскиот состанок 

ќе ги пропише регистарот, евиденциите, како и об-
расците на исправите и извештаите што се користат 
во работењето на Меѓубанкарскиот состанок и преку 
кои се врши службата на известувањето. 

Обрасците на извештаите, што и се доставуваат 
на Народната банка на Југославија, ги пропишува 
Народната банка на Југославија. 

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ СУД 

Член 35 
Се формира посебен дисциплински суд на Меѓу-

банкарскиот состанок кој изрекува мерки во врска 
со работите на купувањето и продажбата на девизи 
на, Меѓубанкарскиот состанок. 

Дисциплинскиот суд на Меѓубанкарскиот соста-
нок изрекува казни како дисциплинска мерка. 

Споровите што ќе настанат во врска со рабо-
тите на купувањето и продажбата на девизите на 
Меѓубанкарскиот состанок се решаваат по пат на 
арбитража и пред редовни стопански судови. 

V. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА РАБОТАТА 
НА МЕЃУБАНКАРСКИОТ СОСТАНОК 

Член 36 
Надзор над законитоста на работата на Меѓу-

банкарскиот состанок вршат Народната банка на 
Југославија и другите органи овластени за вршење 
на девизна контрола. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 37 
Овој 'правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 13 
22 февруари 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановић с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за регулира-
ње ̂  на одредени обврски што од федерацијата се 
пренесени врз републиките и автономните покраини, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73, се -
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ 
ОБВРСКИ ШТО ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА СЕ ПРЕНЕ-
СЕНИ ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ 

Во член 4 став 1, во уводната реченица, наместо 
зборовите: „1973 година" треба да стојат зборовите: 
„1972 година". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 22 февруари 1973 година. 

По извршеното "споредување со "изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Кривичниот законик, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73, ,се поткраднала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Во член 32, во изменетиот член 273 во став 4 на-
место зборовите: „чл. 268 став 2" треба да стои: „чл. 
268 став 4". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузна-
та скупштина, Белград, 21 февруари 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогла-
сување на стоковната размена со земјите со кои се 
склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТО-
КОВНАТА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СЕ 
СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ПЛАКАЊЕ ПО ПАТ 

НА КЛИРИНГ 

Во точка 5 наместо зборовите: „точка 3" треба 
да стои: „точка 2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 фе-
вруари 1973 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерна работа на 
развивањето полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешинските и 
војничките особини што им служат за пример на 
другите 

Од воената пошта 2280 Белград 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Саковић Лудвика Станислав, Салихи 
Арифа Ахмет, Санда Раде Јован, Сегат Еугена Карло, 

Селимовић Раме Емин, Симоновски Стојана Љубе, Сла-
копер Јосипа Здравко, Смо л еа Јернеја Јернеј, 
Спрук Ивана Милан, Стандекер Аугуста Еуген, 
Станковић ^Драгољуба Рајко, Стевановић Милоша 
Анђелко, Стојковски Тале Слободан, Ступар Чеде 
Коста, Свечен Франца Август, Шебрек Драгутина 
Владимир, Шепац Фрање, Ђуро, Шева Василије 
Велимир, Шлибар Јосипа Јосип Шоштарић Вида 
Мирко, Шпоња Крсте Радомир, Шујдовић Војка 
Славко, Швабе Рудолфа Јулио, Тадеј Емила Иван, 
Тир инда Мартина Михаљ, Ткалчец Фрање Иван, 
Тодоровић Раје Ацо. Томац Антуна Драгутин, То-
мић Богољуба Радивоје, Тончев Ранђела Борис, 
Топић Бошка Данко, Тошић Момчила Драган, Тр-
бојевић Наде Милан, Треневски ч Ристе Трајан, Ту-
рић Ивана Јосип: 

Удовић Јанеза Алојз, Васиљевић Марка Мио-
драг, Вељовић Велимира Владан, Веселинов^ Јо-
вана Бошко, Витановић Богдана Јово, Вјештица 
Павла Ђуро, Владавић Алије Мустафа, Влахинић 
Ивана Перо, Влаховић Велимира Влајко, Војводић 
Зида Манита Булка новић Драгутина Драгиша, 
Загорац Јоже Драгомир, Зечевић Богића Радован, 
Згодић Срећка Илија, Зиглиоли Ивана Бранко, 
Злокапа Жарко Владимир, Зубовић Мира Жељко, 
Жари Франца Иван, Живковић Љубомира Брани-
слав, Живковић Живојина Слободан; 

разводниците: Андрић Николе Гојко, Авдић 
Мехе Мухамед, Бановић Саве Ж И В О Ј И Н , Бишћан 
Бранка Алдо, Буђевац Радише Милисав, Бурањи 
Имре Иван, Бусулаџић Хамдије Азиз, Центрих Стан-
ка Срећко, Ћук Антона Јоже, Дај ко Еугена Звонко, 
Данијел Кароља Јожеф, Домски Михала Карло, 
Џебо Рајко Ђорђе. Ђорђевић Срећка Дамјан, Ђор-
ђевић Марка Славољуб, Ђукић Миломира Драган, 
Филиповић Миливоја Станко, Францези Јосипа Јо-
сип, Гајић Рајко Грујо, Гере Иштвана Бела, Горан 
Рашида Неџад, Хаџић Хасана Хусеин, Хорват 
Франца Евген, Илић Љубомира Воја, Јаковетић Паје 
Иван, Керштајн Алојза Алојз, Кертес Плеша Карло, 
Коцбек Антона Маријан, Костић Драгољуба Слобо-
дан, Кризманић Рудолфа Ивица, Крстић Димитрија 
Станко, Крстић Младена Живојин; 

Лаботић Гојка Момчило, Ма^уаг 1^асИѕ1ауа 
ЗДеѓап, Мал нар Антона Јоже, Матулић Марије 
Арсен, Мазалин Анте Никола, Мехтић Алексе Мило-
рад, ,Миленковић Кристе Милорад, Милић Миле 
Сретен^ Митровић Светислава Никола, Митровић Бо-
рисава Сретен, Настасовић Живорада Љубиша, 
Никодијевић Тихомира Зоран, Новак Ивана Франц, 
Новак Ивана Мартин, Охран Ибре Мустафа, Пајић 
Бошко Борко, Пантовић Миливоја Бранко, Павловић 
Нике Бранко, Петровић Лазара Петар, Пољанец Ду-
шана Душан, Радисављевић Војислава Драгић, Ра-
денковић Томе Остоја, Рамадани Рамадана Исен, 
Санди Матевжа Маринко, Славец Франца Ивица, 
Сојановски Донча Станко, Сокић Ђуре ^Драган, 
Спасовић Радосава Мијајло, Станојевић Томислава 
Градимир, Старц Милана Иван, Степановић Јаблана 
Драгиша, Стевановић Олге Божидар, Стојиновић 
Мирка Милан, Шимуновић Мате Стјепан, То доси је-
вић Милутина Радисав, Торбица Благоја Здравко, 
Вранкић Фрање Илија, Вукобратовић Ђуре Павао, 
Зафировски Сотира Ивчн: 

војниците: Аднађевић Саве Ђорђе, Алексовски 
Бориса Ацо, Амон Јожета Бранко, Андрић Милоша 
Милорад, Андрић Славка Слободан, Актов Илије 
Тодор, Арбиња Николе Обрад, Атанасковић Радисава 
Богољуб, Азањац Добросава Драгиша, Бабић Дра-
гомира Александар, Бабић Стјепана Фрањо, Бачов-
ник Ивана Штефан, Бех Антона Маријан, Балинт 
Петра Петар, Бандић Акте Тоне, Барачкаи Имреа 
Имре, Барић Стјепана Ловро, Барун Ивана Стјепан, 
Батањски Раде Слободан, Баук Пере Боро, Базијанец 
Ђуре Мијо, Белац Виктора Станко, Бичек Јожета 
Богдан, Бијелић Владимира Миле, Благојевић Радо-
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вана Јово, Богићевић Благоја Боривоје, Богоевски 
Благоја Љупчо, Бојанић Љубомира Илија, Бојић 
Јосипа Фране, Боксић Љубана Бранко, ЕЈоровић 
Штефана Штефан, Бошковић Момчила Драган, 
Бошковић Лазара Васо, Божић Мате Јосип, Божић 
Срећка Момо, Брајковић Петра Марио, Брковић 
Бранислава Миодраг, Будимир Јозе Марко, Бунчић 
Ивана Мирко, Бурцар Стјепана Стјепан; 

Царенић Радоја Јово, Циглар Барице Иван, 
Цвитковић Томе Иван, Чадјеновић Светислава Ми-
лан, Чађо Љубана Зоран, Чолић Стјепана Анто, Ћо-
сић Балета Антун, Ћуић Воје Ђуро, Ћут Ивана Стје-
пан, Дедић Јусуфа Енвер, Декић Марка Матија, 
Делић Наима Хашим, Дервишевић Хасана Фадил, 
Димитријевић Милојка Борис, Дивљаковић Славка 
Анђелко, Домазети Мустафе Хај рус, Дорић Ибра-
хима Ахмед, Дракулић Милана Ранко, Дрековић 
Ћерима Селим, Душанић Младена Бранко, Ђукић 
Боже Радован, Ђурђевић Душана Миливоје, Ђур-
ђицобић Ивана Никола, Ђурица Спасе Недељко, 
Ђуринић Ђуре Фрањо, Ендрех Антуна Антон, Фо-
ки Фокија Шандор, Фрицељ Алојза Алојз, ГаЈић 
Драгомира Радомир, Гашперт Жељка Драгутин, 
Гетош Илије Паво, Глуић Мате Петар, Гој ић Данка 
Ђорђе, Гошев Гореља Миле, Грбавац Милана Здра-
вко, Грозданов Трифунов Благоје, Грубан Радоми-
ра Нико; 

Хаџић Шахза Мурис, Халужан Мартина Слав-
ко, Хамзић Шабана Узеир, Хан Пала Пал, Хорват 
Мирка Винко, Хрговић Николе Миле, Хроват Ја-
неза Јанез, Хрстић Ивана Јавор, Хуљев Стипе, 
Жељко, Хусић Абдулаха Есад, Хутен Л?удевита 
Фрањо, Илисић Живка Драгутин, Ивковић Алек-
сандра Драган, Јаковашић Јосипа Јосип, Јамбрешић 
Антуна Стјепан, Јелен Јанка Јанко, Јевтовић 
Ђорђа Милорад, Јовановић Милијана Александар, 
Јовановић Душана Станимир, Јовић Томе Шиме, 
Југовић Ивана Петар, Јухарт Едмунда Томаж-Ан-
дреј, Јукић Милана Мате, Јуракић Анте Фрањо, 
Јуретић Боже Иван, Кадић Мује Вахид, Касанагић 
Мустафе Мехмедалија, Кауриновић Стјепана Ми-
лан, Кинк Авгуштина Франц, Кишић Бећира Ра-
миз, Кобић Николе Миро, Комленић Лазара Славко, 
Корошец Јакова Драго, Косић Милоша Радован, 
Костадиновски Блажов Киро, Костакев Спасе Бо-
рис, Костић Тодора Светозар, Котваш Мише Ан-
дрине Ковач Штефана Јоже, Ковачевић Ђуре Чедо, 
Ковачевић Марина Мићо, Кроје Леополда Франц, 
Кући Хај дина Љујзим, Купрешчанин Васе Бранко, 
Курелац Иве Марјан; 

Лалић Вукашина, Душан, Ламовшек Мартина 
Даворин, Лаушин Милана Иван, Лазаревић Брани-
слава Раденко, Лебер Митја Стојан, Лековић Саве 
Раденко, Лимани Шабана Ајрадин, Лугарић Анту-
на Фрањо, Луковић Мусај е Алија, Малтарић Ми-
лана Стјепан, Маневски Стојче Раде, Манојловић 
Војислава Миљко, Маргуч Јакоба Иван, Матковић 
Марка Марко, Медар Милана Ранко, Менцингер 
Ловрена Антон, Мићов Николе Панчо, Мијушковић 
Милорада Србислав, Микец Стјепана Фрањо, Ми-
клић Цирила Цирил, Милановић Милутина Мио-
драг, Милић Марка Марко, Милићевић Милосава 
Станимир, Мил61 ковић Бранка Милован, Момчи-
ловић Остоје Бранко, Мрђа Милана Перо, Муфтић 
Мехе Мустафа, Мухић Ибре Шабан, Мујкановић 
Реше Мехмед, Нанев Цане Душан, Ненадови^ До-
бривоја Владимир, Одак Јозе Никола, Омеровић 
Емина Рахмо, Опавски Стевана Стеван; 

Пасковски Јордана Благоја, Пашић Нурије 
Шахин, Патрочевић Јураја Станко, Павлић Марка 
Миљенко, Павличевић Драгомира Драгиша, Павлов 
Стевана Иле, Павловић Властимира Добрица, Пав-
ловић Владимира Профир, Павловић Радована Ве-
лимир, Пажанин Николе Борисав, Пекић Милана 
Миломир, Перишић Драгана Љубиша, Петек Фран-

ца Антон, Петровић Захарија Градимир, Петровић 
Мате Петар, Пијетловић Љубе Маринко, Попадић 
Душана Маринко, Поповић Животе Радомир, Пош-
тек Петра Божидар, Преловшек Ивана Игор, Прин-
чић Оскара Марјан, Пролић Петра Стојан, Пунгар-
чер Богомира Миро, Радаковић Васе Тодор, Ради-
чић Јована Бранко, Радола Ивана Станко, Радуло-
вић Обрена Радивоје, Радуновић Душана Милета, 
Рахија Мије Јанко, Ракић Радована Мирољуб, 
Ракић Милоша Владимир, Реберник Ивана Душан, 
Пеитер Карела Карел, Рибић Шабана Ферид, Рис-
товски Георгиев Благоје, Рожман Франца Леон, 
Рудић Мате Јосо; 

Сандић Велибора Милош, Савић Фрање Чедо, 
Сибинов Илија Сава, Симичић Милосава Алексан-
дар, Симић Живојина Младен, Сиротић Антона 
Антон, Србљиновић Томе Винко, Средановић Миле 
Раде, Стаменковић Владимира Ђуро, Станчевић 
Владе Душан, Станојчев Боре Ђорђе, Станојевић 
Живојина Љубиша, Степановић Радоја Никола, 
Степановић Светомира Жарко, Стипић Петра Јако, 
Стојановић Миодарага Драгутин, Стојисављевић 
Бранка Драго, Стојнић Милована Витомир, Стр-
мечки Фрање Едвард, Су ва ј ац Радована Невенко, 
Шахурић Дервиша Сакиб, Шандрк Ивана Винко, 
Шашић Илија Владо, Шаула Ђуре Илија, Шиљак 
Османа Атиф, Шкворц Мартина Иван, Шљиво Ћа-
мила Рамо, Шпанић Здравка Мирко, Шпољарић 
Грге Анте, Шубашић Илије Петар, Шупе Анте Јосо, 
Такач Антала Антал, Тодоров Васила Марин, То-
доровић Алексе Младен, Томић Јове Милован, 
Томић Милорада Станиша, Топаловић Милинка 
Ново, Трајановски Коле Стоимен, Трајстаревић 
Аранђела Слободан, Трстењак Антона Драго, Ту-
шек Франца Андреј; 

Уршић Франца Изидор. Ушај Венцеслава Ло-
вен, Узелац Стеве Михајло, Варга Јоже Јоже, 
Ватавук Пашка Милан, Велков Љама Петар, Вељ-
ковић Драгише Драгош, Веселовац Фрање Никола, 
Влаховић Андрије Марјан, Врачевић Фрање Фрањо, 
Врањеш Славка Љубо, Вучајнк Мартина Мартин, 
Вучетић Јосифа Славко, Вујаклија Милоша Живко, 
Вујица Милете Јуре, Вукадиновић Душана Миле, 
Вукосављевић Дамјана Илија, Вукосављевић Ста-
ноја Живорад, Вурдеља Славољуба Драгољуб, За-
храстник Франца Франц, Зетко Стевана Јанко, 
Зурапов Хилмиова Хидает, Ждерић ТУЕате Милорад, 
Жељежић Јосипа Иван, Жишт Игнаца Иван; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задани, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

Од воената пошта 1912 Ниш 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Арх Рудолф Рудолф, Бајц Јожета 
Јоже, Бешић Мухарема Јусуф, Ћелић Стеве Мили-
вој, Хорват Стјепана Јурај, Кос Младена Мирослав, 
Кожељ Алојза Јанез, Лимани Зулфије Лиман, Ми-
ловановић Страше Топлица, Павличевић Радоја 
Перо, Прерок Славка Иван, Стакић Бранка Мило-
рад, Живановић Живана Милија; 

разводниците: Начић Трајка Живко, Сужић 
Илије Живко; 

војниците: Биба Ређепа Имер, Црнчић Кате Ни-
кола, Галовић Стјепана Стјепан, Глоговац Страхи-
ње Милан, Јованов Атанаса Ставре, Ковачевић 
Петра Фрањо, Лазор Владе Звонко, Марковић 
Душана Душан, Правдић Димитрија Јован, Радако-
вић Боже Ђура, Стојадиновић Бранка Момчило, 
Версолато Јожета Милан; 
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За особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно ВОЈ-
НИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот стажист: Дробњак Велимира Ђорђије; 
десетарите: Анђелић Димитрије Василије, Бла-

жић Ивана Милорад, Црнчало Салка Сеад, Ћуплић 
Станислава Драгиша, Дероња Милана Антон, Де-
жмарић Стјепана Звонко, Дукић Миле Драган, Ђе-
рић Васе Ратко, Гашпарић Павла Јанез, Хајденек 
Ивана Франц, Хајду Иштвана Ласло, Харамина 
Фрање Јосип, Хеља Расима Сенад, Илић Душана 
Драгутин, Јерман Драга Лино, Јовановић Војисла-
ва Аца, Ковачевић Ђуре Рудолф, Крешо Мехе 
Азиз, Лучић Степе Мато, Мандић Илије Јосип, 
Мемишевић Ахмеда Мидхат, Микић Ђорђе Милан, 
Милак Мије Антун, Милутиновић Милутина Миро-
слав, Мунђар Јосипа Иван, Мушица Јанка Фрањо; 

Ничић Драгослова Слободан, Николић Миле 
Драгиша, Оцедов Борисава Пенчо, Пап Ранка Ве-
селин, Павловић Јанеза Јоже, Павловић Саве Ми-
лан, Робић Јакоба Бранко, Росо Анте Анте, Срете-
новић Јована Живорад, Станар Ненада Миланко, 
Стјепановић Саве Неђо, Стојановић Милана Живо-
јин, Ступар Ивана Стјепан, Шахинпашић Хилмије 
Заим, Шарар Ивана Фрањо, Штангел Фрање Ђор-
ђе, Великоановић Марка Јосип, Вељић Владете 
Јован, Веселиновић Шпире Драго, Видовић Трише 
Радомир, Зирдум Ивана Марјан; 

разводниците: Бешагић Ибрахима Едхем, Богоје-
вић Ристе "Милан, Ботић Стипе Зоран, Даниловић 
Ђоке Петар, Добрић Боривоја Властимир, Дропу-
чић Звонка Жељко, Ђорђић Сретена Петар, Игња-
тић Миле Мојица, Јаћимовић Ванка Градислав, 
Јежовита Антуна Милан, Јосић Маријана Анђелко, 
Јовић Велимира Станојко, Клело Хасана Салем, 
Мађерић Јосипа Јосип, Мађерић Јосипа Мијо, 
Матрић Хамдије Кемал, Митев Иванов Атанас, 
Митровић Живка Рака, Николић Петра Јован, Но-
воселић Стјепана Стјепан, Пек Ивана Бранко, 
Перковић Николе Стјепан, Петковић Витомира 
Драган, Рендић Драгана Чедо, Ристевски Јордана 
Ристе, Софреновић Неде Недељко, Сретеновић Жи-
војина Драган, Веселовски Ернеста Ернест, Вида-
ковић Остоје Велимир, Врбанац Леополда Бранко; 

војниците: Арифи Сељима Адиљи, Бажулић То-
ме Иван, Беркец Иштвана Иштван, Биртић Мате Ми-
јо, Бјелобрк Милана Марко, Блажић Ивана Иван, 
Брињовец Антона Антон, Цветковић Марка Фрањо, 
Чоха Јожефа Штефан, Ћафлеши Хасима Хај рула, 
Дабић Недељка Миленко, Дамић Станка Златко, 
Дедић Бранислава Војин, Демири Тасима Нејази, 
Денковић Добривоја Стојан, Добросављевић Раден-
ка Драгослав, Драгољевић Слободана Крстан, Ду-
карић Јакуба Мартин, Думитрашковић Драгољуба 
Жика, Ђевелеков Димитров Ђорђе, Ђиђура Митра 
Владо, Ђурић Живка Станимир, Џеладини Гафура 
Рухит, Ферхатовић Бајра Асим, Фучек Антуна 
Иван, Габуд Стјепана Драгутин, Грдић Јосипа Мар-
јан, Ханџан Адема Мухарем, Хармат Силвестера 
Фруђеш, Хеђи Јосипа Стјепан, Ходаљ Марка Звон-
ко, Хоић Антуна Антун, Хоти Сељина Хисен, Ја-
кимовић Санде Миливој, Јанковић Владимира За-
виша, Јањев Пере Славко, Јањић Милана Предраг, 
Јатић Хусе Сафет, Јелечевић Марка Јозо, Јовано-
вић Гојка Миленко, Јововић Богдана Борислав; 

Кајкут Војина Рајко, Каратошић Велимира Јо-
ван, Класер Теодора Ђузепе, Којић Тодора Рајко, 
Коматар Антуна Станко, Короман Максима Славко, 
Коротај Станета Албин, Костић Божидара Гради-
слав, Ковачевић Николе Срећко, Ковачић Мије 
Марко, Куновић Стјепана Јурај, Кушић Антуна 
Марин, Кузмић Томе Мато, Малогорски Драгутина 
Томислав, Мелник Франца Алојз, Михајловић 

Млађена Владимир, Миленковић Драгише Слобо-
дан, Милићевић Ивана Стипе, Мирковић Мате Јо-
сип, Мишчевић Славка Мирко, Мишић Николе 
Петар, Митев Трајанов Милан, Митровић Стјепана 
Никола, Недин Јожефа Јоже, Николић Душана 
ВОЈО , Обрадовић Ивана Винко, Папић Миодрага 
Драган, Паунов Саве Мирко, Павловић Ивана 
Жељко, Печарић Славка Иван, Пељхар Андреја 
Андреј, Пенић Игнаца Марјан, Поповић Јована 
Момир, Праштало Душана Петар, Продановић Ми-
хаила Неђо, Птечек Фрање Стјепан, Радовановић 
Радована Драган, Радовановић Живадина Милорад; 
Рихтар Јосип; 

Салаи Исмаил, Салигер Јарослава Владимир, 
Савић Крсте Ђоко, Скробоња Милоша Небојша, 
Смајловић Омера Салих, Станишић Станише Дра-
гољуб, Станковић Цветка Стојан, Станојевић 
Животе Миодраг, Стојковић Милорада Радислав, 
Стојнић Косте Ранко, Шајић Стјепана Иван, Шат-
вар Стјепана Стјепан, Шечић Сафета Вахид, Шош-
тарић Ивана Андрија, Штефан Аце Љубомир, 
Шверко Саве Винко, Тадић Мије Мато, Телић 
Станоја Блажо, Тодоровић Цветка Љубомир, Три-
фуновић Богољуба Драго, Тркуља Дане Пера, Ту-
дек Игњаца Мијо, Туловић Живка Рајко, Васиље-
вић Радомира Драган, Видић Петра Јуре, Воглар 
Леополда Алојз, Врачар Јове Винко, Вукомановић 
Николе Илија, Зајц Емила Емил, Жучко Стјепана 
Драгутин; 

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

од воената пошта 5573 Скопје 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарот: Пишкор Алојза Владимир; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Анђелић Мирка Миленко, Анђелко-
вић Милана Мирко, Арапин ац Стјепана Мартин, 
Арнаутовић Милутина Миленко, Авдић Ибрахима 
Кемал, Бајрић Хсеина Ђемал, Баковић Илије Мио-
драг, Банкихер Владимира Јосип, Бартолиновић 
Јосипа Мијо, Бјелак Милића Мумин, Болесников 
Јована Ненад, Бор Беле Бела, Брозвоцћ Бранка 
Едуард, Цицмил Михаила Милош, Циковић Гав-
рила Милан, Димитријевић Влатимира Србољуб, 
Дир Јосипа Иван, Дмитрић Петра Божо, Добричић 
Радована Иван, Докуш Матије Живко, Дуловић 
Радослава Никола, Џоков Димитра Јордан, Ђорђе-
вић Милосава Драган, Филиковић Марка Звонимир 
Фиштер Стјепана Фрањо, Гавриловић Радована 
Градимир, Грађански Станка Стеван, Грозданић 
Саве Борислав, Гроздановски Цветка Гроздан, Гру-
ден Славка Стјепан, Грујевски Васила Благоје, 
Хркаловић Николе Ђуро; Давидовић Милоша Бу-
димир, Илић Божидара Јовица, Илијев Кирила 
Раде, Ивановић Борисава Слободан, Ивановић Ми-
лорада Томислав, Јаковчевски Стамеба Драге, Јан-
ковић Милана Петар, Јанковић Драгољуба Слобо-
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дан, Јанковић Душана Живота, Јовановић Алек-
сандра Милутин, Јовковић Љубише Србољуб, Кр-
шен Владимира Иван, Ковач Вјекослава Зденко, 
Листеш Љубомира Јошко, Лотина Сава Радован, 
Лукић Милојка Радољуб, Мандић Вида Ђоко, Мар-
ковић Обрена Борислав. Марковић Антона Фрањо, 
Марковић Александра Милорад, Марковић Мила-
на Миодраг, Мартиновић Милоја Миле, Матејић 
Миливоја Слободан Миленковић Драгослава Ми-
рољуб, Милошев Трајка Стојан, Миловац Мирка 
Лука, Миловановић Милуна Миленко, Муарем Ба-
фтјара Мерко, Мудринић Светозара Ацо, Недовић 
Будимира Милован, Панић Миодрага Милутин, 
Пансир Луке Иван, Пажур Болте Младен, Перић 
Богосава Милутин, Петровић Драгољуба Радоје, 
Радовић Добрице Мирослав, Ракић Милутина Дра-
гутин, Ристић Здравомира Драги, Ристић Миливоја 
Владимир, Савић Синише Живорад, Симић Ради-
воја Бранко, Сивчевић Хусније Мехмед, Средоје-
вић Милана Александар, Станчић Славољуба 
Иван, Станчић Јове Милован, Станковић Цветка 
Богољуб, Станковић Ненада Драган, Стипетић Лу-
ке Борис, Станојевић Мирка Јовица, Стошић Воји-
слава Миодраг, Ша јер Мије Јосип, Шар ли ја Шиме 
Иван, Ташић Милована Војислав, Виторовић То-
мислава Радисав, Жигић Ђорђа Сава, Живановић 
Светомира Момчило; 

разводниците: Антонић Видоја Војислав, Бановић 
Тихомира Живадин, Бритвец Драгутина Драго, 
Чурчевски Димитра Ване, Димитрић Ђорђа Вла-
дан, Драгишић Глише Никола, Дујић Ивана Анте, 
Ђурђић Божа Гледо, Ђуровић Живорада Војислав, 
Фебер Иштвана Шандор, Фишер Ивана Јосип, 
Грабнар Алојза Алојз, Грегорек Ђуре Стјепан., Јан 
Франца Бранко, Јовановић Добросава Драган, Јо-
вановић Ђурђа Милорад, Кнежевић Петра Мирко, 
Коцић Властимира Радисав, Костић Вукоја Милан, 
Мандић Илије Миле, Мандић Људевита Павле, 
Марјановић Марка Рајко, Муканов Панде Васко, 
Недев Блаже Пано, Панић Јована Драган, Пауно-
вић Ра,номира Драгољуб, Перош Ивана Фрањо, 
Петковић Сретена Чедомир, Петровић Јове Божи-
дар, Петровић Стевана Павле, Поповић Илије Ми-
ломир, Радукин Саве Душан, Репаш Петра Јожеф, 
Сајко Мије Јосип, Самарџић Љубомира Миломир, 
Савић Милуна Радослав, Слијепчевић Николе Ми-
лан, Спасојевић Мирка Милован, Срећковић Дра-
гомира Драган, Станисављевић Душана Раде, Шпи-
рић Павла Милорад, Шупица Раде Миле, Темел-
ковски Алексе Вердин, Тинтевски Ђорђа Панде, 
Трпески Владимира Димитрије, Владев Стојана 
Симеон, Зечевић Аврама Симо, Живић Свилана 
Милан, Живковић Стојана Мирчета; 

војниците: Алексић Радомира Радиша, Андричек 
Јована Стеван, Андрић Ивана Владимир, Андрлић 
Јерка Хрвоје Антић Јована Илија, Бабић Раде Јо-
ван, Баучек Фрање Крунослав, Бербић ^Сулејмана 
Узеир, Богдан Кароља Јожеф, Бужаља Реџепа 
Хивзи, Чекрић Мехмеда Мехмедалија, Чонкз Јо-
жефа Иштван, Ћирковић Вучића Слободан, Ћур-
чић Тихомира Радивоје, Ћурчија Илије Младен, 
Дамјановић Јосипа Иван, Дележан Миливоја Гли-
гор, Деветаковић Душана Драги, Димитријевић Ра -
дојице Милутин, Диздаревић Османа Хасиб, Добре-
нић Стјепана Иван. Дуповац Емина Суно, Ђерман 
Томе Чедо, Ђурђевић Завише Живота, Емин Ах-
мета Исмет, Ердег Форенца Иштван, Филиповић 
Николе Радоје, Главочезић Андрије Мијо, Грахо-
вац Петра Боро. Гребовић чДрагољуба Жарко, Гро-
мић Станислава Братислав, Хорват Николе Бранко; 

Јанковић Драгољуба Милош, Јанковски Лазара 
Воислав, Јекнић Петра Момир, Јерковић Николе 
Миле, Јевтовић Миленка Перо, Јовановић Јована 
Живојин, Јовановски Пандила Киро, Јунузи Бис-
лима Браим, Каличанин Милентија Мирослав, Ка -
ракаш Ивана Звонко, Касунић Ивана Дане, Катић 

Милутина Милован, Казу Шабана Едип, Коваче-
вић Душана Раде, Крунић Боже Радојица, Лаза-
ревић Манојла Љубиша, Лазаревић Ивана Радиво-
је, Лазић Јанка Јанко, Ленкес Стевана Ласлов, Ли-
шанин Душана Мирослав, Лончар Стевана Милан, 
Лукша Рока Јосип, Маленовић Томислава Србо-
бран, Маринковић Алексе Миодраг, - Маринковић 
Милоша Светолик, Мендеи Бела Золтан, Месарош 
Јожефа Јожеф, Микић Митра Миливоје. Милетић 
Здравка Драгиша, Милинковић Миливоја Милојко, 
Милошевић Раде Драгомир, Милошевић Уроша 
Новак, Минић Ратка Милан, Митрев Петров Мит-
ре, Мунижаба Николе Младен, Нађ Лајоша Шан-

д о р , Николић Саве Милован, Нофитовски РаЈка 
Илија, Новаковић Милоја Милован; 

Оршош Ђуре Иван, Пантелић Драгана Милу-
тин, Павешић Фрање Матија, Павловић Будимира 
Драгојло, Павловски Бориса Слободан, Пецић Ни-
коле Лука, Пекић Кате Драган, Пергар Стјепана 
Јосип, Петровски Лазара Александар, Пижурица 
Марка Милојица, Поповски Наума Живко, Пови-
јач Анђелка Ђуро, Праљак Ђорђа Перо, Пренц 
Ивана Еуген, Пачетовић Радивоја Остоја, Радиво-
јевић Светомира Милорад, Ракић Евице Ђорђе, Ри-
стић Слободана Миливоје, Ристић Раде Васо, Ро-
дуља Саве Стојан, Рончевић Ивана Стјепан, Руди-
наџ Сретена Тихомир, Рушковић Мије Јосип, Са- . 
рић Владе Лазар, Сарван Салке Есад, Симески Ко-
сте Иван, Собочан Јожефа Штефан, Софтић Су-
ље Дервиш, Спасојевић Раде Крсто, Средојевић 
Здравка Стојан, Станковић Драгомира Славко, 
Стипетић Ивана Милан, Стојановић Драга Бошко, 
Стокић Миодрага Војислав; ' 

Шандић Роке Бранко, Шипек Стјепана Влади-
мир, Штркуља Михајла Анте. Шукер Ивана Божо, 
Шветек Марка Срећко, Тарић Вукола Радован, 
Терзијевски Тома Петар, Топаловић Младена Дра-
гослав, Тошић Драгића Милован, Тошић Реље 
Мирко, Тошић Стојана Слободан, Тунановић Јура 
Андро, Туран Антона Натон, Ујхази Јаноша Ишт-
ван, Василић Стјепана Михајло, Вуловић Уље Ми-
ле, Вираг Андрије Михаило, Вртсвшек Петер 
Франци, В у к а ш и н о в а Драгомира Миодраг, Зајец 
Драгутина Драго, Здравковић Светомира Слободан, 
Зораја Николе Милорад, Живковић Николе Трајан, 
Жохар Карела Карел. 

Бр. 35 
25 мај 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерна работа на 
развисањето полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешинските 
и војничките особини што им служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водникот-стажист: Хасановић Расима Мујо; 
десетарите: Ђурић Бранка Слободан, Иванић 

Мартина Томислав, Кабић Тодора Слободан, Ми-
нић Радована Богосав, Петровић Даворја Леон, 
Стојановић Михајла Драгољуб, Вујић Борислава 
Мирослав; 
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разводниците: Бачелић Јосе Мијо, Ристић Ва-
силија Томислав, Томашић Максимилијана Ђулио, 
Врбан Томе Мато; 

војниците: Анђел овски Божинов Славко, Крстић 
Божидара Радован, Лаврња Ђуре Милкан, Мастен 
Марјана Оскар; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажисти: Јурић Анте Јозо, Ненезић 
Јанка Гајо; 

десетарите: Адамов Божидара Томислав, Адамо-
вић Александра Драган, Алексић Томе Никола, 
Барбарић Илије Фрањо, Баришић Петра Жељко, 
Баша Адолфа Маријето, Башић Мије Петар, Белић 
Лазара Крста, Биљић Милорада Милија, Богић 
Драгољуба Миланче, Бојић Миленка Драго, Бори-
чић Шиме Ивица, Бошњак Мирка Илко, Божић 
Теодора Недељко, Братић Ђорђа Радован, Буди-
шин Бранка Владимир, Бурсаћ Јове Слободан, Ци-
ко ја Фране Иван, Чабра ја Иве Петар, Ћа лиги Јозе 
Винко, Ђиковић Мирослава Вељко, Диздаревић 
Расима Мехмед, Францисти Јана Михал, Фрањчић 
Томе Иван, Глушица Миће Ђуро, Грдинић Перише 
Милић. Грујић Тодора Душак; 

Ибришимовић Абдулаха Џемал, Исењи Сефе-
д и н Раим, Иванчић Марка Јанко, Јелић Бранка 
Златко, Јевтић Живадина Милутин, Јовановић 
Миодрага Драгиша, Јурјевић Петра Томо, Јусовић 
Шућура Едиб, Кадрић Нулудина Абдулах, Караџа 
Тахира Хасан, Кнежевић Душана Томислав, Кодић 
Божидара Миодраг, Коњевић Миланка Војислав, 
Кораћ Миодрага Синиша, Ковачевић Милана Ми-
лорад, Кранчић Светислава Мирослав, Краснић Иса 
Расим. Крпић Бранка Драган, Куиарац Саве Јад-
ранко, Лазаревић Јована Драгослав, Лазовић Пека 
Јово, Лепосавић Радомана Страшимир, Лолић Сте-
вана Душан, Махне Франца Данило, Мајсторовић 
Марка Бошко, Малнарич Цирила Јанез, Мандић 
Јове Нико, Марић Рудолфа Милан, Марковић Бо-
госава Божидар, Марковић Војина Филип, Марко-
вић Радивоја Раде, Мартић Ђуре Мићо, Матић 
Живана Славољуб, Матушко Илије Петар, Мијо-
ловић Шиме Иве, Микић Мирка Илија, Милановић 
Радисава Драган, Миловановић Миодрага Драго-
љуб 'Миљевић Јање Живко, Митрић Михајла Гој-
ко, Момчиловић Јордана Момчило, Муфић Вилка 
Владимир, Мухић Ахмета Џемаил, Муртезани Бај-
рама Муртезаи, Муташ Ранима Камбер; 

Нешић Драгомира Анђел, Николић Љубивоја 
Добросав, Пејковић Павла Раде, Першић Мијата 
Стипан, Петровић Драгомира Миломир, Полчић 
Стјепана Бранимир, Поточник Векослава Силво, 
Пртењак Милорада Милош, Прудић Франца Бран-
ко, Радовановић Јанка Данило, Рајчевић Богдана 
Илија, Ракић Милорада Драги, Ренко Дарка Љубо, 
Реп Томе Павао, Симић Драгомира Милун, Софтић 
Мустафе Ибрахим, Станић Ристе Момчило, Стано-
јевић Бранимира Драган, Стојановић Николе Доб-
росав, Стојков Софије Момир, Шкртић Звонимира 
Крунослав, Шредер Стевана Ласло, Теофиловић 
Вука Предраг, Томић Глигора Владимир, Тонић 
Антанаса Петар, Волк Алојза Бранко, Волк Винка 
Винко, Володео Османа Емин, Вучинић Паве Иви-
ца, Вуковић Видака Никола, Зобић Ћамила Саб-
худин, Живчић Стјепана Јосип; 

разводниците: Берзати Мусе Јахја, Грешан Јан-
ка Игнац, Хујић Мехмеда Суад, Иванчевић Госте 
Ђорђе, Јерквић Стеве Марко, Јованов Банов Трај-
ко, Којадиновић Драгослава Љубиша, Копривникар 
Антона Бранко, Кукуљ Милутина Миле, Лончар 

Јозе Илија, Маврић Јожета Јоже, Митровић Луке 
Лука, Рамић Узеира Муниб, Рњак Раде Милан, 
Силавски Ванчов Девис, Стошић Радивоја Драги-
ша, Шварц Беле Антал, Тахири Изета Рамо, Туцо-
вић Драгана Милун, Турусковић Ћазима Исмет; 

војниците: Андри јевић Фрање Јосип, Антић Жи-
војина Ранђел, Арко Стане Марјан. Бабурак Фра-
ње Владо, Багола Јоже Антон, Бај ус Јожефа Ти-
бор, Бауман Јожефа Франц, Бећановић Лазара 
Мирко, Биро Пала Ласло, Боцор Шандора Геза, 
Братица Војка Јанко, Брујић Илије Миле, Цимеша 
Душана Милан, Ћирић Радмила Никола, Ћубић 
Јовице Лазо, Дабић Мартина Вукомир, Дајч Миро-
слава Антун, Дањи Иштвана Ференц, Дервишевић 
Заима Неџип, Деспот Косте Јонел, Деспотовић Ву-
косава Владимир, Домић Мате Маринко, Ђекић 
Драгише Петар, Ђелић Шпире Михаило, Ђорђевић 
Мирослава Јелен, Талац Марка Никола, Таш Бај-
лоше Дино, Гаши Захира Зејнулах, Гаврић Јозе 
Јозо, Голоб Алојза Лудвиг, Грандић Драгана Ми-
лан, Гробелник Франца Јанко, Хоџић Мује Азис, 
Хоџић Беге Ибрахим, Хоман Славка Драго, Хорват 
Јосипа Божидар, Хрњић Мустафе Мустафа Хујић 
Мехмеда Џевад; 

Ихтимани Исака Малсћ, Илић Синише Милу-
тин, Интихар Јанеза Јоже, Јануш Јана Михаљ, 
Јанковић Василија Драгоје, Јанковић Миле Лазо, 
Јерговић Василија Јово, Јурчић Дане Ивица, Ко-
ленц Даговерта Ренато, Коматина Вучица Вукосав, 
Кордић Николе Петар, Ковачевић Видосава Ми-
лан, Ковачевић Кристе Винко, Козлина Николе Си-
мо, Красти Виктора Бруно, Крнић Драгана Мићо, 
Крунић Спасе Мирко, Кучан Виљема Биљем, Кур-
товић Славка Анте, Лазић Животе Љубиша, 
Лисић Мирка Драган, Лиска Иштвана Ференц, Лу-
чић Боже Никола, Љами Реџепа Шуки, Макуц 
Алберта Едвард, Марјановић Марка Драган, Мар-
ковић Николе Марко, Михаиловић Тихомира Жар-
ко, Милановић Драгослава Радмило, Милошевић 
Милана Ђуро, Младеновић Живојина Радисав, 
Мујанић Хамдије Јасмин, Николић Сотира Драги-
ша, Пали јан Ивана Дане, Пантић Сулејмира Љуп-
че, Павловић Симе Братислав, Перић Адама Ни-
кола, Петровић Раденка Милан, Покос Милана 
Габријел; 

Радоњић Бранивоја Хранислав, Ракоци Грабо-
ра Ференц, Ратковић Луке Мирко, Рукавина Пере 
Томислав, Сабо Петра Геза, Самарџић Михајла 
Радивоје, Скленар Ивана Ђуро, Спахија Бајрама 
Рагиб, Спасић Миодрага Владимир, Стефановић 
Михајла Раденко, Стојчев Ђорђа Илија, Стојиче-
вић Александра Синиша, Стојиљковић Светислава 
Душко, Суханек Мартина Адам, Шћекић Селимира 
Живко, Шеган Бранка Богдан, Шипић Николе Лу-
ка, Шкрабар Станислава Роман, Шпиљак Јосипа 
Јосип, Штефе Петра Петер, Тамше Мартина Јоже, 
Танди Шандора Шандор, Текелеровић Будимира 
Јован, Томичић Ивана Иван, Томић Душана Миро-
слав, Вовк Ивана Иван, Вукосављевић Мирка Ми-
ле, Вуковић Ратка Станиша, Заимовић Рифата 
Изет, Завалић Фрање Стјепан, Зубак Мате Марко, 
Жибрат Јанеза Јанко, Живковић Гаврила Драган; 

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

Од Воената пошта 3945 Сараево 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Ар лави Драгутина Роберт, Булајић 
Војина Љубан, Чаушевић Едхема Захид, Јагер 
Алојза Бранко, Јовичић Богдана Ратко, Лончар 
Илије Јевто, Матајић Ирина М Р О Ч О . 



Страна 280 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четвртак, 1 март 1973 

тина Антон, Незирић Хасана Шабан, Остојић Сте-
вана Рајко, Перковић Мила Шиме, Пешутић Фра-
ње Јосип, Пирц Рада Антон, Ранковић Светомира 
Никола, Сакан Шандора Ласло, Сврака Мехмеда 
Везир, Туртила Мехмеда Хамза, Видрић Милоја 
Мирослав, Завртаник Јожефа Бранко; 

разводниците: Благојевић Милисава Милош, 
Крстојевић Радислава Милан, Лончарић Јосипа 
Фрањо, Миловић Радована Момчило, Полјак Дра-
ге Златко, Ристовски Мите Мирко, Спевон Станка 
Јосип, Зајац Ивана Иван; 

војниците: Барјактаревић Селима Осман, Боја-
нић Драгомира Боро, Бугарчић Радосава Мирослав, 
Целет Козе Јоже, Церар Андрије Андреј, Чорај 
Цана Енвер, Д обрат Станоја Милован, Ловрино-
вић Анте Перо, Миленковић Костадина Крсто, Ми-
летић Илије Славољуб, Милић Радојка Милан, 
Мурић Хусеина Тахир, Николић Богдана Раде, 
Стојановић Владимира Гојко, Студии Николе Ј а -
ков, Шћавничар Стјепана Иван, Штембергер Јоси-
па Радивој, Вујовић Павла Никола, Вулета Шпи-
ре Жарко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Јекнић Радоја Лука; 
десетарите: Арсланагић Мустафе Фадил, Ђорђе-

вић Владимира Миливоје, Илић Драгана Власти-
мир, Јаковљевић Милована Драган, Јоцић Живка 
Слободан, Јовановић Предрага Радосав, Калабић 
Славка Миливоје, Кошћица Антуна Фрањо, Лазић 
Миленка Милан, Мајнарић Томе Томо, Маријић 
Петра 'Крешимир, Милићевић Радована Милорад, 
Павец Ђуре Бранко, Петровић Миленка Радољуб, 
Потурак Т е л а Решо, Потурица Николе Милутин, 
Поповић Луке Слободан Рабровалијев Георги Ри-
сто, Раушкл Живана Миодраг, Симић Драгослава 
Зоран, Смиљанић Мика Радован, Стипић Марка 
Лајчо, Шубат Луке Бранко, Теровић Дурма Рамиз, 
Терзић Ивана Дезидер, Тупек Драгутина Стјепан, 
Тутуновић Милорада Предраг, Војновић Саве Ђу-
ро, Волошћук Андрије Стјепан, Зековић Уроша 
Велисав, Живковић Живорада Томислав; 

разводнипите' Авдић Беге Фадил, Бабић Младе-
на Милутин, Баручија Рефика Менсур Берк Драге 
Драго, Бркљач Симе Славко, Буковец Рудолфа 
Рудолф, Ђелмош Животе Патар, Ђорђевић Мио-
драга Драгољуб, Филиповић Саве Александар, Гр-
бић Цвитка Петар. Голуб Антуна Иван, Хавличек 
Јосипа Жељко. Илић Милана Петар, Јуришић Фра-
ње Ивица, Кобаш Мике Антун, Марић Фране 
Мате, Марковић Обема Предраг, Миловановић Ми-
ливоја Слободан, Отић Милоша Бранислав, Попа-
рић Мехе Фехим, Робак Славка Иван, Савковић 
Ратка Ранко, Стаменовић Драгољуба Славомир, 
Станић Милана Дмитар, Шиха Михаља Михаљ, 
Вајда Мате Јожеф; 

војниците: Адамовић Пере Стојан, Ајвази Ајваза 
Сефер, Алиманови^ Рамиза Хасан, Ангеловић Ми-
лана Милан, Ауфлић Антона Мирослав, Аврамов 
Димитра Никола. Бајрами Џелила Касум, Бараћ 
Пере Марјан, Вашим љубодрага Градимир, Б е ж а -
новић Драгића Милан, Бјеговић Боже Вељко, Бог-
дановић Николе Милун, Брус Војкана Јован, Бу-
љан Шимуна Анте, Цицовић Видоја Бранислав, 
Давидовић Станоја Петар, Дедић Станимира Нико-
ла, Драгичевић Богдана Јово, Драгутиновић Илије 
Милан, Дуцић Миодрага Бранислав, Ђорђевић Ра-
дише Видоје, Ђорћиевсхи Стојанча Станко, Ердеши 
Антона Ласло Фи пак Јожета Јанез, Гавриловски 
Живка Радован, Течић Јанка Стјепан, Глогоњац 
Јована Петар, Говедарица Данила Петар, Грабови-
ца РОЈ ка Здрав к о Хајдер Лазе Недељко, Илић 

Драгомира Бранислав, Илић Андрије Перислав, 
Илић Живојина Радосав; 

Јеремић Слободана Раде, Језа Лудвика Лудвик, 
Јовановић Мире Милинко, Јовановић Александра 
Велибор, Каленић Адема Шемсо, Кавчић Јанеза 
Алојз, Крајишник Жарка Слободан, Краут Јоже 
Јожеф, Ко пиловски Ивана Спасе, Коштроман Јозе 
Нико, Ковачевић Аранђела Радосав, Кујовић БаЈта 
Асиб, Курлагић Радомира Душан, Лазаревић Мило-
мира Михаило. Лазаревић Радована Слободан, Ла-
заревић Гавре Зоран, Лазић Јована Митко, Л ес јак 
Мартина Станислав, Лешковић Стјепана Стјепан, 
Лушић П а т к е Никола, Малатин Ержета Тибор, 
Марјановић Боривоја Слободан, Марковић Богдана 
Милисав, Мартон Лудвига Лудвиг, Маслеша Али-
је Мушан, Мићановић Момчила Милован, Миличе-
вић Радована Богољуб, Микуландрић Ивана Дарко, 
Милосављевић Славка Златан, Миловановић Спа-
соја Петар, Мирјанић Миломира Милан, Младено-
вић Милорада Новица, Мујазиковић Ахма Мехмед, 
Мујић Јанка Здравко, Нешић Велибора Бранислав, 
Николић Живка Петар; 

Лањур Јосипа Томо, Папак Крсте Стево, Пе-
ренчевић Васе Ђуро, Петровић Драгише Слободан, 
ПијуноЕић Јована Алекса, Познановић Душана 
Мирко. Попек Зденка Младен, Поповски Божидара 
Славко, Пузовић Вукмана Здравко, Првуловић 
Илије Јован, Радомировић Добринке Тодор, Репац 
Петра Милан, Робић Анреја Петар, Ружић Ђурђа 
Љубиша, Ружић Мирослава Војислав, Симић Даќе 
Петар, Симоповчић Отмара Јуриј, Сладић Бошка 
Душан, Спасојевић Недељка Игњатије, Среботник 
Фрид ерика Јоже, Сулејмановић Омера Кадрија, 
Шабић Деде Хусеин, Шантек Јосипа Јосип, Шез-
хењази Михаља Михаљ, Шпољар Драгутина Љу-
девит. Тежачки Мартина Јакоб, Томашевић Стева-
на Милан, Трпевски Божидара Тоде, Турудић Ра-
доја Миле Урбас Франца Јанез, Ујканов Ешрефа 
Ибрахим, Васић Младена Мирко, Веркић Милоша 
Војислав, Внучец Ивана Бранко, Бајић Миленка 
Здравко, Вујовић Божа Лазо, Вукоја Ивана Анто, 
Жнидарец Алојза Мартин, Зарић Милутина Бранко, 
Зендели Тапија Зендел, Зоркић Стевана Брани-
слав; 

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

Од Воената пошта 2050 Љубљана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

' десетарите: Коен Анђелка Стеван, Матић Бо-
ривоја Драгић/ Пајкић Драгутина Станимир; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажисти: Пауновић Живадина Ми-
рољуб, Рацман Цирила Бранко; 

десетарите: Анчић Мирка Миланко, Белић Љу-
бомира Синиша, Бељански Радована Војислав, 
Черва Мирка Милан, Ћоровић Радомира Миленко, 
Дечман Николе Јосип, Держич Карла Станко, Драг-
чевић Стјепана Владимир, Ђекић Сретена Слобо-
дан, Ђурас Магда Милорад, Ђуричин Милорада 
Милован, Ферфоља Алојза Сречко, Гајић Милојка 
Михајло, Галић Анте Иван, Гавриловић Велизара 
Драгољуб, Глучина Анте Јурај , Хамидовић Хилма 
Јусуф, Илић Милодрага Томислав, Јечник Михе 
Михајл, Кастрати Максута Фаик, Костањевац Ан-
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туна Стјепан, Костић Милана Драган, Лукић Лаза-
ра Драган, Марић Ђорђа Слободан, Марковић Слав-
ка Бранислав, Матијевић Милоја Војислав, Михо-
виловић Ка је Светислав, Миленковић Момчила 
Миле, Милојевић Р а д о в а Божидар, Милосав лзе-
вић Крсте Мирољуб, Мујановић Селима Хамид, 
Муровец Душана Миран; 

Ничић Диме Милорад, Нинковић Ранка Станко, 
Орешчанин Срђана Милан, Пацић Вукашина Дра-
гослав, Перчић Јожета Јоже, Перић Станије Мило-
рад, Плећко Августа Златко, Поздер Назифа Ис-
мет, Продановић Драгана Милан, Радојичић Радосава 
Миле, Ризвановић Насуфа Хусо, Слана Мирка Иван, 
Спаић Мирка Миле, Станић Мије Илија. Станић 
Миљка Владимир, Стематовић Здравка Бранко, 
Суват ац Витомира ОстоЈа, Шундек Милоја Реља, 
Тарић Хајра Зећо, Тодоровић Момира Радојица, 
Тори Антона Антон Вогрич Јанка Душан, Захиро-
вић Ибре Асим, Живић Живојина Станимир, 

разводниците' Аврић Милована Тадија, Ђурић 
Јована Ђуро, Ђуркан Драгутина Иван, Гомбоц Јо-
жефа Франц, Карловчец Ивана Мијо, Нешковић 
Радомира Драган, Николић Милана Живорад, Пле-
тикосић Јосипа Милан, Побрић Хасана Јусуф, Под-
горшек Станислава Станислав, Радош Ивана Мате, 
Шантић Мирка Иво, Штефић Рудолфа Драгутин, 
Шуистер Алексе Марјан, 

војниците' Белић Обрада Петар, Белина Штефа-
на Август, Божиновић Радише Радован, Бранковић 
Станислава Радосав, Брути Дануша Ружди, Вуко-
вец Штефана Бранко, Чандић Ба јра Халил, Чво-
рак Лазара Бошко, Делић Ахмета Сејдалија, Д И М И -
ТРИЈ езић Радоја Будимир, Добрић Саве Душко, До-
цни Војислава Александар, Ђорђевић Јона Драго-
љуб, Гашпаревић Петра Мирко, Грујовић Миљка 
Владе, Јанковић Момира Мирослав, Јоксимовић 
Светозара Вукан, Јовић Петра Душан, Јуришић Ан-
те Берислав, Јусуфовић Ибрахима Ахмед, Катали-
нић Петра Иван, Крчало Јусе Вејсел, Кресић Стипе 
Маријан, Кулик Јураја Јан, Легикић Франца Дра-
го, Лукежић Јосипа Јосип, Мајсторац Ђорђа Зоран, 
Мај етеровић Стеве Јован, Марковић Душана 
Драгољуб, Марковић Живана Јовица, Марко-
вић Драгослава Живота, Матић Марка Мир-
ко, Маврић Викторија Жељко, Мезинец Едвар-
да Северин, Мићић Андрије Нико, Мијић Мате То-
мислав, Микулец Ју ра Ја Жељко, Миленковић Ву-
комана Милутин, Миливојевић Алексан-дра Драго-
мир, Митровић Николе Владан; 

Неделковски Кире Славе, Несторовић Милос-
лава Аранђел, Рарр М1ћа1ја М1ћа1ј, Петровић Пре-
драга Властимир, Прегељ Фра к ч и т к е Мирослав, 
Ратковић Максима Јован, Саити Реџепа Исак, Се-
кулић Славка Славко, Собан Алберта Доминик, 
Станојковић Стојадина Драгољуб, Стојановић Косте 
Миломир Шадл Алојза Штефан, Шатјош Јанка 
Јоаким. Тодоровић Миломира Неђо Томрецат Ну е 
Кољ, Топић Уроша Бора Тоооман Миломира Драгу-
тин, Тошић Лазара Војислав Ва лек те Ми риа Г Т-.-о-
ко, Витезовић Милована Момчило, Жујевић Мо-
мира Владан; 

за примерна рр^ота на развивањето полет за 
остварување на постапените зе дачи. како и за пока-
жување ка старешинските и Ео^нмчхите оссС-тп 
што им служат за пример на другите 

Од Воената пошта 7345 Сплит 

СО МЕДАЛ ЗЛ В О ЕЧИ ЗАСЛУГИ 

десетарите- Чалић Милке Драган, Лончарић 
Илије Марко, М а т а р и ћ Петра Томо, Миг Јосипа 
Михаљ; 

разводникот: Виталић Андрије Блаженко; 
војникот: Тодоровић Милутина Мирослав; 

за особени заслуги во познавањето и вршењето 
иа во пипните должности и за примерно ВОЈНИЧКО 
дрглс^е 

СО М Е Д А Л ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водиикот-стзжист: Бравар Ивана Ђанфранко; 
десетарите: Алексић Радована Миодраг, Андрић 

Јевтимије Милорад, Ангеловски Шпире Боро, Ан-
толчић Драге Стјепан, Арсенијев Димитрија Стеван, 
Б а ј рић Мехе Хајро, Балитић Ђорђа Станиша, Б а -
њац Милана Срето. Биро Стевана Иван, Богдановић 
Драгослава Миодраг, Бојовић Милисава Драгомир, 
Бојовић Димитрија Слободан, Восак Ђорђа Павле, 
Бранковић Мршдрага Милан, Братина Бене Драго, 
Брковић Љуба Милош, Бурековић Ибрахима Сеид, 
Црљенковић Сабана Џевад, Цветић Саве Миодраг, 
Цветковић На Ј дана Миладин, Челица Драгутина 
Мирко, Даниловић Дмитра Ранко, Добрић Сергеја 
Невен, Дрље Стипана Маринко, Цевердановић Да-
нила Радосав, Ђорђевић Милутина Зоран, Ђукић 
Милоша Мило, Ефендић Ивана Анте, Ерман Јожета 
Иван; 

Франовић Бранка Бранимир, Габај Павла Ж е -
лимир, Гадо Драгутина Јосип, Главан Љубе Зденко^ 
Голубовић Светислава Мирослав, Грегорић Влади^-
мирЈа Евген, Гвозденовић Милоша Богомир, Хара-
чић Мухарема Новајлија , Хегед Ивана Звонко^ 
Илић Миливоја Томислав, Иванчић Марије Младену 
Ивић МиЈе Миленко, Јаношевић Милутина Миро-
слав, Јелисавац Љубана Илија, Јоксимовић Мио-
драга Владета, Јованцај Јожефа Лајош, Кадрић-
Бахтије Етхем, Кадрија Ђема Хамди, Кнежевић 
Петар Јеролим, Кнежић Милоша Лазар, Којчић? 
Лазара Миленко, Коларић Милоша Никола, Кова-
чевић Драгана Душан, Козар Васе Бранко, Крема^ 
новић Радослава Милија, Кујунџић Марка Јосипу 
Кузмановић Љубомира Славко, Лацковић Френца 
Ференц, Лазић Владе Круно, Лилић Анте Радослав, 
Лукач Јанеза Бранислав; 

Мацановић Јосипа Невен, Малнар Ивана Иван, 
Мамутовски Алије Реџеп, Марић Светозара Добрев 
Марковић Славка Душан, Мартак Мирка Мирко, 
Мартиновић Боже Божо, Мартиновић Драгана Ми-
лан, Матачић Николе Ранко, Медвед Илије Славко, 
Михаиловић Богољуба Милан, Милесевић Гојка 
Младен, Мишкулин Станка Жељко, Младеновић' 
Бранка Драгослав, Обрадовић Раденка Иво, Петро-
вић Марка Ђорђе, Поднар Јосипа Јосип, Поповић 
Милорада Ђурко, Поволни Мише Стеван,, Пуђа Са-
ве Мирко, Пунић Чеде Слободан, Радојчић Срђана 
Ратко, Рајчић Марјана Бранко, Сакић Ибрахима 
Мехмед Самарџић Агана Хашим, Савић Милорада 
Саво, Савин Боже Никола, Симић Петра Милан, 
Симић Стевана Петар, Степановић Драге Слободан, 
Стојановић Милана Душко, Стојановић Душана 
Иван, Шћекић Војислава Милан, Шибинац Сретена 
Милисав. Тахири Бајрама Исо, Туковић Антуна 
Винко, Уадријан Антуна Здравко, Варо Јосипа Сте-
ван, Војиновић Радомира Драгиша, Војиновић Дра-
гољуба Ђорђе, Вукелић Душана Божо, Вуковић 
Јозе Иван Вуковић Петронија Родољуб, Занзе Вла-
димира Драган, Здравковић Алексе Томислав, Зе-
чевић Новине Радивое, Зекић Ибре Х И М Л И Ј З , Зубер 
Михајила Миленко, Зупчић Јосипа Томислав, Ж и -
ванов Стеве Перица, Живановић Славољуба Драгић; 

ргзводнчците1 Бггло Јосипа Жељко Ба јрић Ћ а -
мила Ха ст" Боић ЕржеСете ' Иван Будимиоовић 
Живадина Радиша, Бурчул Крсте Миодраг, Цирк-
вензц Ане ?Горјан Цвејић Михајла Ђорђе, Читар 
П^тра Берте Чкребо Богдана Мирослав, Декић Пе-
т:за Славољуб Димковић Миодрага Живица, Драго-
срвљевић Ггирка АДРМ , Дробњак Новице Милош, 
Ф тЈтипо^пћ Милаим Мгл?ш, Фолор Ивона Стјепан, 
Ф г лан Л ује Пет? р. Гел Стевана Антун, Грчак Саве 
Коста Хорват Михаља Јожеф, Исаковић Јована 
Ђорђе, Иванштанин Душана Бранислав, Јагер Алој-
за Јоже, Јањић Миленка Царислав, Јовановић Арсе 
Стојадин, Ковач Алберта Иштван, Ковачевић Митра 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С4-РЈ 
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Васкрсије, Мардешић Анте Кузма, Мариновић Стје-
пана Никица, Мартек Ивана Бранко, Миленковић 
Петра Шабан, Мирковић Драгољуба Љубиша, Нас-
тић Милана Мирослав, Никшић Николе Јурица, 
Новковић Живојина Слободан; 

Палибрк Милана Љубан, Пауновић Радивоја 
Миливоје Павловић Милана Славољуб, Пенава 
Ивана Мирко, Перица Грге Мате, Пешић Мате Пе-
шо, Петричевић Ба ј е Никола, Поповић Животе 
Душан, Преинингер Владе Владо, Рабак Теодора 
Валтер, Рајић Јозе Марко, Стојановић Владе Раде, 
Шкраблин Миливоја Велимир, Шпиље Игнаца Мар-
тин, Табани Антуна Перица, Варвадић Анте Иван, 
Вицковић Боже Јозо, Влашковић Вукића Миодраг, 
Воласко Јоже Јоже, Вукчевић Лазара Бранислав, 
Вуковић Станка Богољуб, Вундук Ђуре Ђуро, Зад-
ник Јожета Стане, Зајац Антона Ладислав, Зеле-
ника Стипа Винко, Жупанић Матевжа Франц; 

војниците- Алексовски Иле Живко, Аврамовски 
Душана Благоје, Барић Ивана Јуре, БезЈак Стјепа-
на Желимир, Блажевић Јордана Дино, Богић Ми-
лана Славко, Божић Емила Бранко, Цакташ Марка 
Вјекослав, Ћесаревић Јанка Новица, Ћетковић Бо-
же Ратко, Ћурковић Рајка Бранислав, Димитрије-
вић Влајка Славољуб, Доганџић Милоша Радоје, 
Драмлић Младена Драган, Ђорђевић Илије Михај-
ло, Емини Емина Реџеп, Херцег Владислава Марко, 
Илић Радомира Мирослав, Илијевски Благоја Јоско, 
Ињац Славка Милош, Исмаили Халила Исмаил, 
Јањушевић Милана Радомир, Јона Петра Михаљ, 
Јовица Јосе Кузма, Јовић Животе Милован, Калеб 
Петра Мића, Каштеланчић Петра Анте, Кнежић 
Обрада Бранко, Кондић Љубише Милијан, Косто-
ски Димитрија Милош, Крањц Макса Фрањо, Лу-
кић Богдана Доброслав, Лукић Младена Драгољуб, 
Максимовић Цвијана Недељко, Маринковић Чедо-
мира Станиша, Марковић Митра Божо, Мартић 
Ивице ИлиЈа, Мерџан Марка Здравко, Милетић 
Милутина Мирољуб, Минић Драгутина Миљко, 
МШоп Пиетро Енио, Митровић Милоша Хранис-
лав, 

Недељковић Милана Слободан, Новаковић Јуре 
Бранко, Паштровић Стипана Адам, Павловић Шиме 
љубомир, Первизај Кадрије Јашар, Петровић Бори-
воја Драгомир, Петровић Радисава Мирослав, Пин-
тар Јосипа Младен, Полић Луке Марко, Шуљаревић 
Матије Шиме, Радојчић Симеуна Бранко, Радојевић 
Велимира Александар, Радојевић Добривоја Драго-
мир, Радовановић Јоше Стојан, "Ракетић Николе Бо-
рис, Рамић Бехте Рамо, Сарделић Николе Иво, Се-
чак Јосипа Вјекослав, Симић Стојана Миодраг, 
Смрдељ Нике Антун, Сомборски Благоја Зоран, 
Средојевић Драгомира Милун, Станковић Чедомира 
Стојица, Станојевић Милана Богдан, Стеванов Ми-
лана Златко, Стојановић Александра Добривоје, 
Стојановић^ Љубомира Радољуб, Шега л о Л атифа 
Суад, Шмит Стјепана Марјан, Топић Душа ЕШ Ми-
лутин, Бурадин Јосипа Ђуро; 

морнарите: Ахмић Мије Екрем, Баба Јаноша 
Шандор, Бекто Алије Салко, Бељо Грге Мирко, 
Бионда Паве Милан, Брунец Терезије Александар, 
Чавковски Ивана Лазар, Чоковић Баха Ис.мет, Ће-
бић Митра Јован, Делија Шиме Милорад, Дорчак 
Стеве Мате, Ђорђевић Славољуба Стојан, Ђорђевић 
Марка Живко, Ељшани Реџепа Миљазим, Хорват 
Јожефа Јожеф, Ибрић Хајре Исмет, Јокић Саве 
Душан, Јонаш Јожефа Мартин, Јовановић Мило-
рада Драган, Клапух Шаћира Едхем, Крежевић 
Илије Милорад, Круљ Саве Миленко, Кубин Адол-
фа Мирослав, Малетић Ивана Игњац, Марковић 
Средоја Миладин, Р Татић Ивана Мато, Матић Љубе 
Станко, Мичић Симеуна Мирко, Милашин Мирка 
Душан, Милинчић Радоша Милета, Младежић Ми-
лоша Петар; 

Николић Мате Станко, Пап Шандора Јанош, 
Першић Санте Драгутин, Поповић Милића Гојко. 
Цудерка Мише Владимир, Радевенић Стиг е Јозо, 
Радуловић Бладе Милорад, Ружић Ристе Драгослав, 
Синђелић Живка Миленко, Сладоња Мила:та Дра-

ган, Стјеља Гојка Никола, Страшек Виценца Винко, 
Суљевић Ризвана Касим, Шаља Шабана Сејдија, 
Шлегел Јоже Петар, Шуле Бећира Салих, Трин-
каус Михаела Јанез, Тришић Шпире Велимир, Ва-
сић Љубивоја Владимир, Волф Флоријана Вељко, 
Вранковић Шиме Бошко, Вујисић Милоша Драго-
мир, Вуковић Илије Милан, Жарковић Љубе 
Марко. 

Бр. 36 
25 мај 1972 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерна работа на 
развивањето полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешински и 
војнички особини што им служат за пример на 
другите 

Од Воената пошта 8115 Земун 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Донев Ланче Огњан, Јовановић 
Златибора Зоран, Милосављевић Живана Милорад, 
Топаловић Милосава Перко, Трнинић Милана Ми-
лорад, Ух лир Стјепана Мирослав, Урошевић Ж и -
војина Бора, Зукан Ибрахима Хаким; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Хохњец Виктора Славко; 
десетарите: Андријевић Бранка Владислав, Авсец 

Франца Јоже, Бацковић Велисава Жарко, Бакић 
Анте Божо, Барабаш Јаноша Јанош, Брдар Пеј е Јо-
во, Брнић Станка Никола, Бузаичић Јакоба Иван, 
Цревар Душана Милан, Цу пау Стјепана Здравко, 
Додиг Тривуна Слободан, Драгашевић Здравка Ми-
ленко, Ђорђевић Бранка Јовица, Фораи Петра Ј а -
нош, Франк Стојана Јанко, Гоч Алије Неби, Голи-
јанин Радослава Милорад, Хусеиновић Мустафе 
Аган, Јанчек Јосипа Мирко, Јанковић Милоша Сло-
бодан, Јевтић Владимира Предраг, Јордановић Вла-
димира Стефан, Јовановић Продана Драган, Јови-
чић Миломира Зоран, Кошак Карла Карл, Крањчец 
Јосипа Бранко, Краљчец Вилима Драго, Крчић Див-
љана Перо, Крижанец Ђуре Јосип, Крошел^ Ивона 
Бранко, Куртеши Шабана Садик, Лавтар Франца 
Антон, Левајац Ранка Стеван; 

Махнич Ивана Борис, Мајкин Милана Љубомир, 
Манчић Јована Милан, Манојловић Р е ^ е Недељко, 
Маринковић Ратко Срђан, Марјановић Милоша 
Мића, Маркоски Пера Мите, Месарић Мије Драгу-
тин, Мијановић Илије Павле, Мијатовић Милосава 
Јован, Микетић Михајла Радослав, Милосављевић 
Љубисава Зоран, Мишовић Радомира Драгомир, Мо-
дрић Илије Божо, Пахљина Стипе Петар, Пирц 
Виктора Виктор. Пољак Душана Ђуро, Попов Ми-
лана Слободан, Поповић Славка Драгољуб, Радуло-
вић Новка Томислав, Ратковић Душана Благоје, 
Симикић Михајла Радивоје, Станојевић Уроша Ру-
деж. Стефановић Живорада Душко, Стојпљковић 
Душана Миливоје, Стојимировић Боривоја Новица, 
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Шехи Назима Џевад, Тодориновић Милана Ненад, 
Тошић Млађена Владе, Трифуновић Живорада Ду-
шан, Ујевић Вицка Југослав, Узелац Душана Г п о -
драг, Вујић Радосава Милутин, Вулетић Владе Воји-
слав, Зелениш Мирка Мирослав, Зевкик Јоже Јо^ке; 

разводниците' Аџић Јове Миломир, Алексовски 
Веле Миле, Амброж Стјепана Иван, Арифовиќ Мех-
меда Рифат, Арсић Видена Мијодраг, Бадрић Ђуре 
Илија, Бијелић Милана Маринко, Бјелогоадски Бо-
жидара Миодраг, Благус Јулисца Иван, БОЈ адић Јо-
вана Мирко, Борић Јована Миодраг, Бссиљезац 
Марка Јосип, Давидовић Василија Радован, Детеч-
ник Франца Антон, Домјан Јаноша Пал, Дрофеник 
Ивана Петар, Дуља Фејзула Џемајлија, Фазлић 
Салка Сулејман, Гашпарић Винка Стјепан, Газе-
пов Косте Горги, Горанчић Ђорђа Ново, Грдашић 
Јосипа Марјан, Худин Алојза Бранко, Ивковић Са-
ве Станислав, Јурман Фрање Рудолф, Каламар Јо-
жефа Љубо, Кезеле Антуна Јосип, Кичема Драго-
љуба Жикица, Кирин Јосипа Антун, Клинар Мар-
тина Божидар, Кос Валентина Андреј, Козолић 
Болте Иван, Коичка Милана Веселин, Крстић Ђор-
ђа Здравко. Лучић Ивице Јозо; 

Мајер Звонимира Драгутин. Мајсторовић Иве 
Никола, Максимовић Његослава Владимир, Михај -
ловић Милана Љубисав Милутиновић Радисава Ми-
лан, Милутиновић Драге Милен, Митровић Љубо-
драга Вукадин, Мрган Пере Фрањо, Мучилица Ми-
лисава Радосав, Мујић Јоце Фрањо, Муса Расима 
Ахмо, Пеповић Јуре Петар, ПлеЈншек Франца Ја -
нез, Пуљић Пере Никола, Радмиловић Видака Ри-
сто, Ракита Деспе Раде, Ранђеловић Витомира Дра-
ги, Ренеповић Шерифа Муаз, Ричко Славка Иван, 
Савник Николе Дарко, Селеши Лајоша Лајош, Ско-
руп Сафета Хајрудин, Смоле Франца Франц, Сто-
јадиновић Драгомира Радослав, Стојаковић Вида 
Душан, Судар Јанка Ристо, Шимунац Анте Јосо, 
Шпего Алојза Звоне, Таталовић Илије Бошко, Те-
жак Ивана Иван, Толић Јуре Иво, Томашевић Стје-
пана Илија, Тркуља Маре Перо, Удовичић Вуке 
Средоје, Величковић Бранка Милун, Воловшек Ал-
бина Албин, Врзић Саве Момир, Вукановић Ристе 
Перо, Зајец Вилима Степан , Здравковић Петра 
Радивоје, Жагар Ивана Мате Ждрале Данила Ми-
ћо, Живић Чедомира Радомир, Жнидаршић Андре-
је Марјан, 

војниците: Аџић Госпаве Милован, Афенталер 
Ивана Звонко, Агић Мустафе Мухамед, Алмази 
Јакоба МарЈан, Антић Милована Мирољуб, Апро 
Шандора Пандор, Арсеновић Војислава Здравко, 
Атанасов Мишка Јанко, Бабић Јована Ненад, Бача 
Ференца Ференц Ваљак Рада Момчило. Бањавчић 
Јуоат а Јосип, Батованија Александра Чедомир, Бе -
лић Милана Миро, Бекић Мате Јосип, Беноковић 
Јосипа Стјепан, Биберчић Вељка Слободан, Биро-
вић Ловре Божидар Близнац Драге Анто, Бојић 
Митра Радиша, Борковић Гојка Илија, Босиљ Или-
је Фрањо, Божиновић Чедомира Мирољуб, Бркић 
Богомира Миодраг, Бродер Франца Франц, Бронец 
Ивана Иван, Бујошевић Милана Дојчило, Вуковић 
Шандора Јожеф, Бунца Ватрама Али, Бурић Павла 
Милорад Бусија Славка Стјепан, Цветичанин Гавре 
Ло-: о Чана дацовић Николе Петар, Чолић Ж и в к а 
Милан. Чорбић Обрена Спасоје, Чордашевић Тоше 
Миленко Чороглу Бајрама Фејзија , Ћирић Лазара 
Раде Ђерковић Душана Драгомир; 

Дилбер Јоза Славко, Димитоијевић Симе Воји-
слав Димовски Горги Злате, Добрановић Симе Све-
тислав, Добрић Миливоја Перица, Дољанин Јосипа 
Давор, Драгичевић Младена Мато, Драговић Јове 
М И Р К О , Дракулић Тодора Никола, Дубић Јосипа Јо -
сип Дугоњић Дервиша Мухарем, Дворак Петра Јо-
ж е ф Ђорђевић Милана Драгослав, Ђорђевић Б р а -
нислава Миле, Ђорић Митајла Живорад Ђуровић 
Р а ж а Милан, Форман Штефана Штефан, Гајић 
Марка Дритан, Галић Ратка Саво, Галовић Величка 
Милољуб, Гардић Милије Велимир, Георгиев Аце 
Владимир, Главић Љубоја Гојко. Глажар Вили Ду-
шан, Глишић Витомира Топлица. Гнеза Јанеза Ми-
ран, Гостиша Антона Антон, Грабнер Фрање Драго, 
Грбић Николе Иван, Грошета Анте Борис, Халило-

вић Емгијада Сулејман, Ханс Александра Зоран, 
Хасановић Салихана Салцин, Хелаћ Сулејмана 
Амир, Хентак Антуна Франц, Хетени Весеља Бе-
шир, Хорват Алексе Антун Хрчка Розалије Томи-
слав, Хрвачек Сал?:а Мујага; 

Иличић Ж и в е Жарко , Илиевски Трајче Благо-
је, Илијевски Ђорђи Драгољуб, Имановић Асима 
А.вдо, Ивановић Момчила Радомир, Ивковић Вла-
димира Драган, Ивош Марка Лука, Јаблановић Р а ј -
ка Милисав, Јачев Петра Љупчо, Јаковљевић Дра-
гутина Велибор, Јакупи Дестана Зејнулах, Јанчев-
ски Степана Бранко, Јанићијевић Веселина Љуби-
сав, Јањић Мирка Слободан, Јокић Саве Радмило, 
Јокић Алексе Војислав, Јотић Славка Миро, Јова-
новић Љубисава Драган, Јовановић Драге Славко, 
Јовановић Стојилка Светислав, Јовановић Ратомира 
Зоран, Јовановић Станоја Ж И В О Ј И Н , Јовинтић Вла-
де Миле, Калаба Черима Наим, Караџа Изета Ид-
риз Карић Илије Ђорђе, Карић Химзе НиЈаз, К а у ф -
ман Виктора Рудолф, Каурин Лазе Миле, Казда 
Људевита Јосип, Киригин Бартола Ратко, Кладник 
Јожа Славко, Кнаус Алојза Алојз, Кнежевић Голу-
ба Божидар, Коговшег Ј о ж е ф а Јошко, Корунек 
Драгутина Марјан, Костић Милорада Видојко, Ко-
стов Николов Стеријо, Ковачев Васе Љубиша, Ко-
вачевић Милана Градимир, Ковачевић Ивана Јосип, 
Ковачевић Мустафе Мидхат, Ковачевић Милана -
Радисав, Ковачић Ј о ж е ф а Јожеф, Ковачић 
Марка Стјепан, Крајиновић Душана Милорад, Краљ 
Ивана Франц, Крампач Штефа Штефо, Крецул Б л а -
гоја Ђурица, Крешић Б л а ж е Никола, Крстић Ми-
рослава Милан, Кухар Ивана Милан, Кукас Влади-
мира Јура ј ; 

Лабровић Анте Иван, Ладин Конрада Конрад, 
Лах Антона Јоже, Лампрехт Роберта Роберт, Лазо-
вић Христивој а Миодраг, Лекше Павела Миро, Ло-
гар Франца Бојан, Л опић Шерифа Ирфан, Лорен-
цин Јуре Жељко, Ловреновић Јаке Мирко, Лукић 
Драгољуба Милорад, Лукић Војислава Рајко, Л у -
шин А,лојза Данило, Мађар Стефана Стефан, Маг-
личић Јура Иван, Мајкић Душана Драган, Мале-
тић Душана Милош, Малиш Стјепана Милан, Ма-
рас Иве Божо, Маргич Силвота Блаж , Маричић 
Марка Иван, Марковић Нике Владо, Маслеша Ве ј -
сила Шериф, Матовић Ратомира Бранко, Мицевски 
Темелка Веле, Михајлов Георги Петар, Микуљан 
Аугоста Јосип, Мил Павла Иван, Миладинов Ста-
нојка Душко, Миладиновић Славољуба Мирослав, 
Милановић Славољуба Милорад, Милев Чедомира 
Денко, Миличевић Благоја Божидар, Милић Ради-
воја Раде, Милић Ђорђа Секула, Миливојевић Ви-
димира Мирослав, Милојевић Радисава Драган, 
Милошевић Животе Добрица, Милошевић Маре 
Јово, Миловић Десимира Милорад, Милутиновић 
Милутина Михајло, Милвић Сафета Смајо, Миљуш 
Мирка Бранко, Митевски Трпев Милко, Митковски 
Бранка Кирчо, Митровић Милисава Душан, Миз-
драк Дервиша Мурат, Момирски Спасоја Душко, 
Морина Исена Раиф, Мунда Аугуста Владимир; 

Недељковић Димитрија Михајло, Недељковић 
Станимира Миодраг, Недовић Ранка Раденко Т Је-
зиревић Латифа Енвер, Никић Шпире Душан, Ни-
колић Остоја Остоје, Новаковић Тихомира Вуком-?н, 
Нрека ј Марка Барлец, Облак Јакоба Јоже, Обрадо-
вић Ж и в к а Боривој, Обрадовић Николе Миле. Ог-
рич Алберта А.лберт, Орловић Петра Анте, Пави-
ћевић Илије Маријан, Павлић Мила Иван, Павли-
чић Драге Јосип, Павловић Радомира Мирослав, 
Павловић Витосава Сергије. Павловић Милијана 
Славко, Печар Јоже Јоже, Пепић Милоша Бладо, 
Перић Милорада Мика, Перкавец Петра Петар, 
Пертунај Зефа Микел, Пешталески Александра 
Милан, Петковић Вукадина Миле. Петровић Богда-
на Бранко, Петровић Радомира Божидар, Петровић 
Стојана Стајко, Пиларић Фрање Жељко, Пиноза 
Јосипа Бранко, Планишек Стјепана Стјепан. Пла-
зовник Михаела Јоже, Плехан Драгутина Јосип, 
Плетикосић Боже Марко, Попов Спасоја Слободан, 
Поповић Ананија Божидар, Поповић Вељка Зоран, 
Површнар Станка Станко; 
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Рацић Богомора Славко, Радишић Милутина 
Рајко. Радонић Ибраима Муарем, Радовановић Си-
нише Мирослав, Рајковић Часлава Ластимир, Ракић 
Мирка Мићо, Ракушек Ивана Милан, Рама Ибра-
хима Исак, Рамшак Франца Франц Резлер Фоање 
Владислав, Рошкар Андрије Андреј, Руба Цвитка 
Жељко, Рукавица Петра Никола, Ружинка Вилима 
Горан, Санадер Љубана Душан, Сапунар Томислава 
Срећко, Себнац Франца Антон, Сеј диковић Раме 
Јусуф, Секулић ГоЈка Ђуро, Севкић Здравка Сте-
ван, Силић Драгутина Иван, Симић Живорада Ми-
ливој, Шлапник Антона Јанез, Смркољ Јанеза Ја -
нез, Сотировски Вангела Благоје, Спахић Мехмеда 
Смаил, Спасић Станоја Мирослав, Спасојевић Мио-
драга Мирослав, Стаматовски Стамата Васил, Стан-
ковић Радивоја Миливоје, Старц Ивана Силвестер, 
Старчевић Станоја Марко, Стевановић Милутина 
Милош, Стевић Живојина Слободан, Стипановић 
Ђуре Симеон, Стојић Михајла Душан, Стојић Ни-
коле Стипе, Стојковић Вукашина М И Л О Ј К О , Стројар 
Антона Јанез, евалина Љубомира Мирко; 

Шабановић Мухамеда Мирсад, Шаља Нуардина 
Бесим, Шеклер Стевана Станиша. Шепак Фрање 
Иван, Шкодник Карела Штефан, Шпановић Ивана 
Срета, Шукало Узеира Ибрахим, Шумарац Драги-
ше Бранислав, Шумић Хрвоја Нико, Тершек Јосипа 
Јожеф, Толар Јожета Јернеј, Томић Живана Ми-
лош, Томшић Лудвига Андреј, Трајанов Славка 
Драги, Трајковић Трајка Слободан, Трчек Ивана 
Иван, Трнинић Бранимира Милан, Тук Јосипа Слав-
ко, Турки Реџепа Селим, Ујвари Ференца Јожеф, 
Урх Антона Јанко, Урљевић Стјепа Нико, Урмаж 
Алојза Јанез, Усковић Раима Живорад, Валент Еми-
ла Ладислав, Васић Рада Стеван, Васиљевић Душа-
на Гојко, Васиљевић Лазе Лука, Велиновић Стамена 
Спиро, Вељковић Драгомира Драган, Весић Свето-
мира Милорад, Видојевић Радича Мирољуб, Видо-
вић Томе Дарко, Бодановић Аугустина Ивица, Во-
јиновић Драгутина Милорад, Воргић Павла Мило-
рад, Вукадиновић Чедомира Драган, Вукоја Матије 
Станко, Вуковић Николе Симо, Вуксан Душана Ни-

кола, Заман Р1вана Славко, Здравковић Владислава 
Радомир, Зећири Аћифа Ибуш, Зеленик Јанеза Ја -
нез, Зеленик Станка Станко, Звер Аугуста Алег.сан-
дер, Жагар Јанеза Јоже, Жигић Душана Славко, 
Живадиновић Радомира Властимир, Живковић 
Ђорђа Драган, Живковић Милутина Мирослав, 
Жнидершић Ивана Франц, Жуњић Страхиње Дра-
гослав; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешински и војнички особини што 
им служат за пример на другите 
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десетарите: Бугарчић Живорада Љубодраг, Ћи-
рић Мирка Слободан, Хота Хасана Мујо, Јовановић 
Драгољуба Владимир, Касаловић Алије Ахмед, Ми-
јаиловић Илије Миодраг, Петрић Франца Бранко, 
Салић Хасана Мехо, Шкоф Ивана Иван, Вучковић 
Славка Жељко, Живковић Милорада Илија; 
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