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157. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во 
прометот („Службен лист на СФРЈ", бр 33/72, 55/72» 
28/73, 36/75 и 58/75), СОЈУЗНИОТ извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПО-
СЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНО-

СТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно зна-
чење за народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75 
и 55/75) во точка 1а во одредбата под 6 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат две нови одредби, кои гласат: 

7) на јубиларни значки, медалјони и плакети за 
изградба на спомен-подрачјето „Братство и един-
ство" — Шамарица; 

' 8) на јубиларни значки и плакети на Сојузот на 
резервните воени старешини на Југославија.". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Е. п. бр. 176 
18 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. p. 

158. 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЛЕПРИНТЕРИ И ТЕЛЕ-

ВИЗИСКИ УРЕДИ 

1. За увоз и плаќање на репродукциони матери-
Јали и делови за производство на 30 телепринтери 
и телевизиски уреди од затворен круг. на органи-
зациите на здружен труд им се утврдува посебен 

износ на глобалната девизна квота од 4,146.694 ди-
нари во девизи што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања. 

2. Посебниот износ на глобалната девизна квота 
од точка 1 на оваа одлука им се утврдува на орга-
низациите на здружен труд што имаат склучени 
договори за испорака на телепринтери и телеви-
зиски уреди од затворен тип со Сри Ланка. 

3. Распределбата на посебниот износ на гло-
балната девизна квота од точка 1 на оваа одлука 
на одделни организации на здружен труд ќе ја из-
врши (Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени. За утврдениот износ на посебната 
глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија на секоја организација на 
здружен труд ќе и издаде решение. 

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

Е. п. бр 177 
26 февруари 1&76 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

159. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/72 и 36/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТ-

НАТА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Деловните банки и други финансиски органи-
зации можат во 1976 година, за кредитирање на 
приоритетните намени определени на ниво на фе -
дерацијата, да користат кредити од примарната 
емисија кај Народната банка на Југославија, преку 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, до височината и под ус-
ловите што се предвидени со оваа одлука. 

2. Кредити кај Народната банка на Југославија 
можат да користат деловните банки и другите фи-
нансиски организации што ги исполнуваат пропи-
шаните услови на кредитната способност и што во 
својата деловна политика се придржуваат кон са-
моуправните спогодби и општествени договори за 
политиката на формирањето и пласирање^ на 
средствата на банките, како и кон спогодбите и до-
говорите за каматните стапки што банките можат 
да ги договараат во своето работење. 
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3. Како деловна банка, во смисла на оваа одлу-
ка, се смета и деловната единица на банка што, 
сообразно со член 25" од Законот за банките и за 
кредитното и банкарското работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), може са-
мостојно. од свое име и за своја уметка, да воспо-
ставува односи со Народната банка на Југославија, 
со народните банки на републиките и со народните 
банки ка автономните покраини и со други банки. 

Самостојното воспоставување на односите со 
Народната банка на Југославија, во смисла на став 
1 од оваа точка, може да се примени врз деловната 
единица, што има жиро-сметка, што самостојно го 
формира резервниот фонд, средствата на резервниот 
фонд ги држи на својата сметка, односно на заед-
ничката сметка ако тие средства се здружени, са-
мостојно ја пресметува и издвојува задолжителната 
резерва, и самостојно ги применува другите мерки 
на кредитно-монетарната и девизната политика. 

Ако средствата на резервниот фонд се здружени 
како заеднички средства од повеќе деловни едини-
ци или за сите деловни единици на ниво на делов-
ната банка, ќе се смета дека деловната единица ги 
исполнува условите во смисла на одредбата на став 
2 од оваа точка, само ако здружените средства на 
заедничката сметка во целост се користат БО согла-
сност се важечките прописи за употребата и кори-
стењето на средствата на резервниот фонд на бан-
ките. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини водат евиденција 
за деловните банки и деловните единици на тие 
банки што ги исполнуваат условите од точка 2 на 
оваа одлука и од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка. 

Како финансиска организација, во смисла на 
оваа одлука, се смета Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи. 

4. Народната банка на Југославија во 1976 го-
дина, преку народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини (во ната-
мошниот текст: народната банка), односно преку де-
ловните банки и други финансиски организации, ќе 
обезбеди насочување на средствата од примарната 
емисија за финансирање на определени потреби во 
обртни средства на организациите на здружен труд 
во стопанството, и тоа: 

1) за кредитирање на производството и на за-
лихите на определени земјоделски производи; 

2) за кредитирање на работите на извоз на сто-
ки и услуги; 

3) за кредитирање на насочувањето на опреде-
лен увоз од земјите во развој и од определени ва-
лутни подрачја; 

4) за кредитирање на продажбата на домашна 
опрема и бродови на кредит во земјата; 

5) за кредитирање на производството и на за-
лихите на производи во областите и гранките на 
стопанството на териториите на Социјалистичка 
Република Црна Гора и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово. 

Кредитите за намените од одредбите под 1 и 2 
став 1 од оваа точка ќе им се даваат на деловните 
и други финансиски организации до износите што 
ќе ги утврди Народната банка на Југославија во 
согласност со Основите на .заедничката кредитно-
-монетарна политика во 1976 година, а зависно од 
обемот и вредноста на производството и на залихите 
на определени земјоделски' производи, односно од 
обемот на извозните работи, а кредити за намените 
под 3, 4 и 5 став 1 од оваа точка — до износите 
утврдени во тие основи. 

5. Кредитите од точка 4 став 1 под 1 на оваа 
одлука — за кредитирање на производството и на 
залихите на определени земјоделски производи — 
деловните банки можат да ги користат врз основа 

на соодветна документација и под услов за тие на-
мени претходно да им дале соодветни кредити на 
организациите на здружен труд. 

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните 
банки можат да ги користат, и тоа: ' 

1) за кредитирање на производството на пчени-
ца и оризова арпа, на комерци јадното производство 
на пченка, на производството на сончоглед, соја, 
шеќерна репа и тутун — до височината од 50°/о од 
состојбата на кредитот што за тоа производство де-
ловната банка им го дала на организациите на 
здружен труд врз основа на договори за производ-
ство и испорака склучени со организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со преработка, одно-
сно доработка на тие производи, а најмногу до ви-
сочината од 25% од вредноста на договореното про-
изводство пресметана по гарантираните цени, ми-
нималните откупни цени, односно цените на 
чинењето за семенска пченица и семенска пченка, 
и под услов роковите за враќање на дадените кре-
дити, почнувајќи од денот на почетокот на нивното 
користење да не се подолги од 12 месеци и да не го 
преминуваат: за пченица 15 август, за оризова арпа 
30 ноември, за сончоглед и соја 31 октомври, за ше-
ќерна репа 31 декември и за пченка 15 декември 
тековната година, а за тутун — 31 март наредната 
година; 

2) за кредитирање на гоењето на говеда, свињи 
и овци — до височината од 25°/о од состојбата на 
кредитот што за тоа гоење деловната банка им го 
дала на организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со гоење на добиток, ВРЗ основа на д о г о -
вори за производство и испорака склучени со ор-
ганизациите на здружеа труд што се занимаваат со 
промет и преработка на добиток, а регистрирани 
кај Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добиток и добиточни производи или 
кај Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, и под услов кредитираната вредност на 
договореното производство на гоењето на говеда, 
свињи и овци да е Јгресметана по гарантираните 
цени и роковите за враќање на дадените кредити, 
почнувајќи од денот на почетокот на нивното ко-
ристење, да не се подолги од 9 месеци за гоење на 
говеда, односно од 6 месеци за гоење на свињи и 
овци; 

3) За кредитирање на сезонските залихи на до-
машна пченица, оризова арпа, односно ориз, на ко-
мерцијалните залихи на пченка, на залихите на 
сончоглед, соја, домашно сурово масло, шеќерна 
репа. односно шеќер и тутун — до височината од 50% 
од износот на кредитите што деловната банка им ги 
дала на организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со преработка, односно доработка на тие 
производи, и тоа врз основа на исправи за количес-
твото и вредноста на кредитира ните залихи, пресме-
тани по гарантираните цени, по минималните отку-
пни цени . односно по цените на чинењето за семен-
ската пченица и семенската пченка и под услов со 
договорот за кредитот да е предвидено враќање на 
кредитот во месечни отплати, односно во согласност 
со трошењето или реализацијата на залихите и ро-
ковите за враќање на кредитот, почнувајќи од денот 
на почетокот на користењето на кредитот, да не се 
подолги, и тоа: 

— од 12 месеци — за залихи на пченица, оризо-
во арпа, ориз и пченка и да не го преминуваат: за 
пченица 31 јули. и за оризова арпа, односно ориз и 
пченка 31 октомври тековната година, а за семен-
ска пченица — 31 јануари и семенска пченка — 31 
мај наредната година; 

— од 10 месеци — за залихи на сончоглед, соја 
сурово домашно масло, шеќерна репа, односно ше-
ќер и да не го преминуваат: за сончоглед, соја и до-
машно сурово масло 31 јули тековната година, а за 
шеќерна репа, односно шеќер — 31 август наредна-
та година; 
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— од 15 месеци — за залихи на тутун и да не 
го преминува 31 мај наредната година. 

, Кредитите од одредбите под 1 и 2 став 2 на оваа 
точка деловните банки можат да им ги даваат на 
организациите на здружен "труд како за сопствено 
производство на определени земјоделски производи 
и за сопствено гоење на добиток така и за произ-
водство, односно гоење на добиток во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители. 

Кредити за намените од оваа точка деловните 
банки Можат да користат кај народната банка врз 
основа на следните исправи што, во заверен препис 
или фотокопија, ги доставуваат до народната банка, 
и тоа: 

1) договори за кредитите^ што деловната банка 
им ги дала на организациите на здружен труд; 

2) договори за производството и испораката 
склучени помеѓу организациите на здружен труд ед 
одредбите под 1 и 2 став 2 на оваа точка; 

3) исправи за количеството и вредноста на кре-
дитираните залихи на определени земјоделски про-
изводи, односно кредити раното гоење на добиток. 

Деловната банка е должна по кредитите дадени 
на организациите на здружен труд. покрај исправи-
те од став 4 на оваа точка, да обезбеди и друга во-
обичаена документација од која со сигурност може да 
се утврди дека дадените кредити се ксристат стро-
го наменски и дека во секое време се покриени со 
соодветна вредност на кредитираното производство, 
односно залихите на определени земјоделски про-
изводи и гоењето на добиток. 

6. Кредитите од точка 4 став 1 под 2 иа оваа 
одлука — за кредитирање на работите на извоз на 
стоки и услуги, деловните банки можат да ги ко-
ристат врз основа на соодветна документација, под 
услов за тие работи претходно да им дале соодветни 
кредити на организациите на здружен труд. 

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните 
банки можат да ги користат: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги 
— до височината од 70% од состојбата на коедитите 
што за таа намена деловната банка им ги дала на 
организациите на здружен труд врз основа на ис-
прави за извршениот извоз на стоки заверени од 
царинарницата и исправи за извршените услуги на 
странски порачувани, и тоа. 

— ако извозот се наплатува во девизи од значе-
ње за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања, под услов рокот за враќање на кредитите 
дадени за таа намена да не е подолг од 90 дена; 

— ако извозот се наплатува во други девизи, под 
услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа 
намена да не е подолг од 45 дена; 

2) за кредитирање на извозот на стоки на ко-
мерцијален кредит — до височината од 70% од со-
стојбата на кредитот што за таа намена деловната 
банка им го дала на организациите на здружен труд 
врз основа на исправи за из?,ршениот извоз на стоки 
заверени од царинарницата, договор со странски 
купувач и соодветни хартии од вредност — ако тоа 
е предвидено со договорот со странскиот купувач, 
а под услов наплатата да е договорена во девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања и рокот за враќање на 
дадените кредити да не е подолг од 2 години за из-
воз на сериска опрема, од една година за извоз на 
трајни потрошни добра, и од 6 месеци за извоз на 
други стоки; 

3) за кредитирање на производството и за под-
готвување на стоки за извоз и за кредитирање на 
туристички и угостителски организации на здружен 
труд за нивното подготвување за вршење услуги на 
странски туристи — до височината од 30% од сос-
тојбата на кредитот што деловната банка за тие 
намени им го дала на организациите на здружен 
труд со рок за враќање до 3 месеци, а најмногу до 

височината од 15% од вкупната состојба на креди-
тот од примарната емисија што деловните банки 
на територијата на републиката односно автоном-
ната покраина го користат за сите намени предви-
дени во оваа точка; 

4) за кредитирање на определени залихи на ме-
тали, наменети за извоз — до височината од 30% од 
состојбата на кредит што деловната банка за тие за-
лихи им го дала на организациите на здружен труд, 
со рок за враќање до 6 месеци; 

5) за кредитирање на производството и за под-
готвување стоки за извоз по договорени работи што 
ги финансира меѓународна финансиска организаци-
ја и кои се наплатуваат во готово — де височината 
од 50% од состојбата на кредитот што за таа наме-
на деловната банка им го дала на организациите на 
здружениот труд врз основа на договор со странски 
купувач и доказ дека договорената работа ја финан-
сира меѓународна финансиска организација, под услов 
рокот за враќање на кредитите дадени за таа наме-
на да не е подолг од две години и наплатата на из-
возот да се врши во девизи што се. од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања; 

6) за кредитирање на побарувањата од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој по основ на из-
вршени и платени работи и вградена опрема по ин-
вестициони програми во Југославија, што делумно 
се финансираат од средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој — до височината од 50% од 
износот на кредитот што деловната банка и го дала на 
организацијата на здружен труд — инвеститор врз 
основа на документацијата со која се'докажува дека 
работите и опремата се платени и доказ дека пабо-
тата ја финансира Меѓународната банка за обнова 
и развој, а под услов рокот за враќање на кредитот 
да не е подолг од 3 месеци, почнувајќи од денот на 
користењето на кредитот кај народната банка; 

7) за кредитирање на поба пукања по дадени 
кредити за извоз на опрема и .бродови на кредит 
и за изведување инвестициони работи во странство 
на кредит — до височината од 80% од износот на 
тие побарувања по кредитите што за тие намени де-
ловната банка им ги дала на домашните извозници 
од сопствениот кредитен потенцијал односно до ви-
сочината од 80% од износот на побарувањата по кре-
дитите што за тие намени друга финансиски органи-
зација им ги дала на банките, а кои побарувања 
втасуваат во рок од 2 години, сметајќрт од денот на 
давањето на кредитот на банката, односно на друга 
финансиска организација од страна на народната 
банка; 

8) за кредитирање на извозот на стоки и услуги 
на кредит во земјите во развој — во височината до 
80% од состојбата на кредитите што им се дадени на 
организациите на здружен труд за таа намена, со 
рок за враќање што не е подолг; 

— од 2 години — за извоз на сериска опрема; 
— од една година — за извоз на трајни потрош-

ни добра; 
— од 6 месеци за извоз на други стоки и за из-

воз на услуги. 
Кредитите од одредбата под 8 став 2 на оваа 

точка можат овластените банки да ги користат и 
за кредитирање на извозот на стоки и услуги' во 
земјите во развој што се врши во рамките на крат-
корочни кредитни аранжмани склучени со банките 
од земјите во развој. 

7. Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
точка 6 став 2 под 1 на оваа одлука се изедначуваат, 
во смисла на оваа одлука, кредитите што деловната 
банка ги дава врз основа на договор за производство 
на опрема и бродови за извоз и договор за вршење 
услуги на странство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна завр-
шна фаза, ако со договорот е предвидено плаќање 
по фази; 
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2) до височината на договорениот аванс, ако со 
договорот е предвидено плакање на аванс во деви-
зи што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плакања, а под услов авансот да 
втасуза во рок од 90 дена од денот на давањето на 
кредитот од страна на деловната банка и неговата 
наплата да е обезбедена. 

Роковите за враќање на кредитите од точка 6 
став 2 под 1 од оваа одлука, почнуваат да течат од 
денот на извршеното царинење на стоките, односно 
од 'денот на извршувањето на услугата. 

Рокот од SO дена за враќање на кредитите за из-
воз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 али-
неја прва од оваа одлука, деловната банка може, по ис-
клучок, да го продолжи до 120 дена почнувајќи од де-
нот на царинењето на стоките, односно од денот на 
извршувањето на услугите, ако се во прашање и-
звсзки работи во рамките на договор за коопера-
ција помеѓу организации на здружен труд и стран-
ски партнери. 

Рокот од 90 дена за враќање на кредитите за 
извоз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 али-
неја прва од оваа одлука деловната банка може да 
го продолжи до вкупно 150 дена и тој рок почнува 
да тече од денот на царинењето на стоките, однос-
но од денот ка извршувањето на услугите, ако е во 
прашање извоз во вонезропски земји и ако корис-
никот на кредитот и поднесе на банката решение од 
народната банка за продолжување на рокот за вне-
сување на девизите. По исклучок, рокот за враќање 
на тој кредит може да се продолжи и над 150 дена 
но најмногу до две години, ако кредитот е даден за 
извоз на опрема од домашно производство што до-
машни организации на здружен труд ја извезуваат 
и вградуваат во инвестициони објекти во странство, 
под услов. 

1) домашната организација на здружен труд да 
, изведува инвестициони работи во странство; 

2) со договорот за кредитот да е определена це-
ната на извезената опрема како основ за утврду-
вање на височината на кредитот и учеството на таа 
цена во вкупната вредност на договоренлте работи 
во странство намалена за износот на авансот и евен-
туалните други плаќања, односно давања во натура 
што втасале пред извозот на опремата; 

3) со договорот за кредитот да е предвидено 
враќање на кредитот според определената динамика, 
во согласност со договорената динамика, на напла-
тата на извршените работи во странство, со тоа што 
одделните отплати да се сразмерни на учеството на 
цената на извезената опрема во вкупната вредност 
на извршените работи и крајниот рок за враќање на 
кредитот да не е подолг од две години од денот на 
царинењето на извезената опрема; 

4) деловната банка да се обврзе дека искористе-
ниот износ на кредрггот ќе и го Браќа на народната 
банка во согласност со динамиката на наплатата 
што ја договорила со корисникот на кредитот. 

Рокот од 45 дена за враќање на кредитите за из-
воз на стоки и услуги од точка 6 став 2 под 1 али-
неја втора од оваа одлука деловната банка може да 
го продолжи до вкупно 90 дена, што почнува да тече 
од денот на царинењето на стоките ако е во пра-
шање извоз на производи на обоената металургија 
според меѓудржавните аранжмани ,,М" и „-G". 

Деловните банки се должни во својата деловна 
политика, при определувањето на роковите'за вра-
ќање на кредитите за извоз на стоки и услуги да 
водат сметка за фактичните рокови за наплатување 
на извозот на стоки и услуги и со договорот за кре-
дитот да ги обврзат корисниците и кредитите да ги 
враќаат и пред договорениот рок ако наплатување-
то се оствари пред тој рок. 

Како услуги, во смисла на оваа одлука, се сме-
таат работите предвидени во член 64а од Законот 

за прометот на стоки и услуги со странство, и тоа: 
работите на меѓународната .шпедиција, работите на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународно-агенциските работи, туристичките работи 
со странство, работите на договорената контрола Hia 
квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународ-
ниот промет, изведувањето на инвестициони работи 
во странство, застапувањето на странски фирми и 
други стопански услуги во надворешнотрговекиот 
промет што организациите на здружен труд можат 
да ги вршат под услов тие да се регистрираат за вр-
шење на тие стопански услуги во надворешнотргсв-
скиот промет, ако со тој закон не е определено по-
инаку. 

8. Кредити за производство и подготвување на 
стоки за извоз и за кредитирање на туристички и 1 

угостителски организации на здружен труд за нив-
ното подготвување за вршење услуги на странски 
туристи од точка 6 став 2 под 3 од оваа одлука — 
деловните банки можат да им даваат само на про-
изводителски, односно туристички и угостителски ор-
ганизации на здружен труд, и тоа врз основа на до-
говор со странски порачувачи, пријави за склучената 
работа заверени од народната банка или други ис-
прави со кои се докажува дека кредитираното про-
изводство, односно подготвувањето на стоки за извоз 

и подготвувањето на услуги на странски туристи фак-
тички ќе се реализираат со извозот на стоки, од-
носно со вршењето на услуги на странски туристи. 

Рокот за враќање на кредитот за производство 
и подготвување на стоки за извоз и за подготвување 
за вршење на странски туристи може да се продол-
жи до вкупно 6 месеци ако технолошкиот процес на 
производството, односно подготвувањето трае подол-
го од 3 месеци. 

9. Кредитите за кредитирање на определени за-
лихи на метали наменети за извоз од точка 6 став 2 
под 4 на оваа одлука — деловните банки можат да ги 
користат под услов обемот на залихите што се кре-
дитира да не е поголем од разликата помеѓу обе,\?от 
на тие залихи во моментот на кредитирањето и про-
сечното годишно ниво на тие залихи во 1974 го-
дина со тоа што крајниот рок за враќање на кре-
дитите да не може да го премине 30 септември 1976 
година. 

Предмет на кредитирањето од став 1 на оваа 
точка можат да бидат само производи од примар-
ната преработка во рамките на гранката 114 — Црна 
металургија и гранката 115 — Обоена металургија, 
што се извезувале во 1974 и 1975 година. 

10. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
по дадените кредити за извоз на опрема и бродови на 
кредит и за изведување инвестициони работи во стран-
ство на кредит од точка 6 став 2 под 7 од оваа од-
лука — деловните банки, односно други финанси-
ски организации можат да ги користат кај народна-
та банка под услов средствата добиени од тие кре-
дити да ги употребат за давање кредити на органи-
зациите на здружен труд за кредитирање на извозот 
на опрема и бродови на кредит и за изведување ин-
вестициони работи во странство на кредит, врз ос-
нова на договор со странски порачувач, пријави 
за склучената работа заверени од народната банка, 
испрви за извршениот извоз заверени од царинар-
ницата и фактури и пресметки за извршените ин-
вестициони работи во странство. 

Кредитите од став 1 /на оваа точка деловната 
банка, односно друга финансиска организација мо-
же да ги користи кај народната банка врз основа 
на соодветни хартии од вредност и други исправи 
со кои се докажува побарувањето спрема странство. 

11. Народната банка на Југославија ги опреде-
лува девизите што се сметаат како девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, при применувањето на одредбите за 
кредитирање на работите на извозот на стоки и ус-
луги во смисла на точ. 6 до 10 од оваа одлука. 
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12. Деловните банки се должни, при користењето 
на кредити кај народната банка за кредитирање на 
работите на извозот на стоки и услуги, во смисла 
на точ. 6 до 1.0 на оваа одлука, на народната банка 
да и доставуваат документација врз основа на која 
тие им даваат кредити на организациите на здру-
жен труд. 

13. Кредитите за кредитирање на насочувањето 
на определен увоз од земјите во развој и од опре-
делени валутни подрачја од точка 4 став 1 под 3 од 
оваа одлука — деловните банки можат да ги корис-
тат за кредитирање на увозот на основни суровини и 
други производи што ги определил Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, а врз основа на до-
кументацијата што ќе ја определи Народната банка 
на Југославија 

14. Кредитите за продажба на домашна опрема и 
бродови на кредит во земјата од точка 4 став 1 под 4 
од оваа одлука — деловните банки можат да ги кори-
стат врз основа на невтасани меници што се наоѓаат 
во портфелјот на деловните банки, а врз основа на кои 
деловните банки во 1976 година дале кредити или 
ги есконтирале на производителските организации 
на здружен труд по основ на продажба на опрема 
и бродови на кредит на организации на здружен 
труд — инвеститори. 

Меници од став 1 на оваа точка можат да бидат 
само мениците на купувачот авалирани од банката 
и пндосирани на банката на корисникот на креди-
тот од примарната емисија. 

Кредитите од став 1 на оваа точка деловните 
банки можат да ги користат кај народната банка 
врз основа на меници, со рок на втасаност од 24 ме-
сеци, за продажба на шински возила и бродови, од-
носно со рок на втасаност до 12 месеци, за продажба 
на друга опрема, со тоа што височината на креди-
тите од примарната емисија да не може да ја пре-
минува височината од 40% од кредитите, односно 
есконтираниот износ што банката им го дала на 
производ ите леќите организации на здружен труд за 
продажба на опрема и бродови на кредит во земјата, 
а најмногу до 30% од вредноста на продадената 
опрема, односно бродови на кредит во земјата. 

Кредитите во смисла на оваа точка, деловните 
банки можат да ги користат под следните услови: 

1) да се во прашање опрема: за производство, 
пренесување и дистрбуција на електрична енер-
гија, шински возила и бродови и други пловни 
морски и речни објекти; 

2) производителот, односно купувачот на таа 
опрема, онооно бродови да учествува со сопствени 
средства во финансирањето на продажбата, односно 
купувањето најмалку во височина од 25% од вред-
носта на опремата, односно најмалку во височина од 
15% од вредноста на шинските возила и бродовите; 

3) рокот за враќање на кредитите што делов-
ната банка ги дала за тие намени да не е пократок 
од 2 години. 

15. Кредитите од точка 4 став 1 под 5 од оваа 
одлука за кредитирање на производството и на за-
лихите во областите и гранките на стопанството на 
териториите на Социјалистичка Република Црна 
Гора и Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во — деловните банки можат да ги користат, и тоа: 

1) за кредитирање на производството и на зали-
хите во областите и гранките на стопанството на 
територијата на СР Црна Гора — кај Народната 
банка на Црна Гора — до вкупниот износ што за таа 
намена е искористен во 1975 година; 

2) за кредитирање на производството и на за-
лихите во областите и гранките на стопанството на 
територијата на САП Косово —•кај Народната бан-
ка на Косово — до износот од 200 милиони динари 
нпд обемот што за таа намена е искористен во 1975 
година. 

Поблиските намени и услови за користење на 
кредитите од оваа точка ги определува Народната 
банка на Црна Гора односно Народната банка на 
Косово, во спогодба со надлежниот републички, од-
носно покраински орган, со тоа што роковите за вра-
ќање на тие кредити да не можат да бидат подолги 
од 3 месеци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка не можат да 
ги користат деловните банки што кредитираат други 
банки за обезбедување на тековната ликвидност. 

16. Кредитите од точ. 5. 13. 14 и 15 од оваа од-
лука деловните банки можат да ги користат кај на-
родната банка, под услов на кредитите што од тие 
средства им ги даваат на организациите на здружен 
труд да не наплатуваат камата по стапка што за 
повеќе од 1 е поголема од стапката по која на тие 
средства и плаќаат камата на народната банка, а 
кредитите од точ. 6 до 10 од оваа одлука под услов 
таа стапка да не може да биде за повеќе од 0.5 по-
голема од стапката по која на тие средства и пла-
ќаат камата на народната банка. 

Кредитите од точка 6 став 2 под 7, односно од 
точка 10 од оваа одлука финансиските организации 
можат да ги користат кај народната банка, под ус-
лов на организациите на здружен труд на кредитите 
што. ги користат од тие средства да не им се напла-
тува камата по стапка која за повеќе од 0,5% е по-
голема од стапката по која финансиската организа-
ција и плаќа камата на народната банка. 

17. Одредбите на точка 3 ст. 2 и 3 од оваа одлука 
ќе се применуваат почнувајќи од 30 април 1976 го-
дина. 

Деловните банки што до рокот од став 1 на оваа 
точка не ги исполниле условите од точка 3 став 2 
на оваа одлука, должни се кредитите добиени од 
народната банка да ги отплатат во роковите во кои 
тие кредити втасуваат. 

18. Упатство за спроведување на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 178 
18 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

160. 

Врз основа на член 19 од Законот за книго-
водството на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72, 
32/75 и 6/76), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни 

конта во основниот контен план за организациите 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/73, 5/74, 5/75 и 36/75) во член 6 став 2 се менува 
и гласи: 

„На конто 030 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издаое-
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ни на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: Служба-
та), и тоа: средствата за инвестиции, средствата што 
според посебни прописи се издвоени и чија потро-
шувачка се ограничува во периодот на инвестира-
њето, како и другите средства што се издвоени за 
финансирање на инвестиции, освен средствата за 
обезбедување исплата на издадени чекови и сред-
ствата на неотповикливиот документарен акреди-

( тиз, издвоени во смисла на одредбите од Законот 
' за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 

на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75 — во натамошниот текст: Законот за обез-
бедување на плаќањето)." 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства, примените чекови, 
меници, обврзници, благајнички записи и други 
хартии од вредност и другите инструменти за пла-
ќање. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат па-
ричните средства на жиро-сметката. На ова конто 
се евидентира вкупниот промет на паричните сред-
ства 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 
дииарската противвредност на девизите на сметките 
кај банките за секоја валута посебно, со тоа што 
девизите се искажуваат во динарски износи според 
средниот дневен курс што важи на денот на исте-
кот на периодот за кој се поднесува пресметката 
според курсната листа, согласно со член 21 од За-
конот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75). 

На контото 103 — Чекови, се водат вредностите 
на примените чекови. 

На контото 104 — Меници, се водат вредностите 
на примените меници по основ на настанати долж-
ничко-доверите леки односи, освен вредностите на 
мениците примени пред настанатите должничко-до-
верителски односи и мениците примени за обезбе-
дување наплата на стоковен кредит. 

На контото 105 — Обврзници, благајнички за-
писи и други хартии од вредност, се водат вреднос-
тите на обврзниците, благајничките записи и дру-
гите хартии од вредност. 

На контото 106 — Други инструменти за пла-
ќање, се водат вредностите на другите инструменти 
за плаќање за кои во оваа група на конта не е 
предвидено посебно конто како што се инструмен-
тите за плаќање примени од странски лица, инс-
трументите за обезбедување на плаќањето дадени 
во смисла на член 10 од Законот за обезбедување 
на плаќањето, и другите инструменти за плаќање. 

На контото 107 — Отворени неотповикливи до-
кумента они акредитиви, се водат средствата на 
нзстпсвикдивите документарни акредитиви, издво-
ени рта посебна сметка кај Службата, во смисла на 
одредбите од Законот за обезбедување на плаќање-
то. Во ретките Iна ова конто се водат посебно сред-
ствата на пеотпочикливите документарни акредити-
ви чза инвестиции. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат паричните средства на доходот остварени во 
текот на годината, паричните средства за обезбеду-
вање исплата на издадени чекови и другите парич-
ни средства за кои во оваа група на конта не е 
предвидено посебно конто, а се издвоени на посебна 
сметка кај Службата." 

Член 3 
Во член 12 став 2 на крајот, се додава нова 

реченица, која гласи: „Во рамките на ова конто 
посебно се водат побарувањата од купувачите пок-
риени со неотповиклив документарен акредитив и 
со гаранција.". 

На крајот на став 7 се додава нова реченица, 
која гласи: „На ова конто се водат и побарувањата 
настанати по основ на дадените гаранции, авали на 
меници и дадените овластувања за давање гаран-
ција.". 

Став 8 се менува и гласи: 
„На контото 126 — Дадени аванси, се водат по-

барувањата по основ на аванси дадени на добаву-
вачите за основни и обртни средства. Во рамките 
на ова конто се водат посебните побарувања по ос-
нов на авансите дадени за инвестиции." 

На крајот на став 9 се додава нова реченица, 
која гласи: „Износот што на ова конто останал на 
30 јуни 1976 година — ќе се внесе во сопствените 
извори на деловните средства и ќе се користи за 
трајни обртни средства во смисла на член 23 од 
Законот за утврдување и пресметување на вкуп-
ниот приход во основните организации на здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ44, бр. 60/75 — 
во натамошниот текст: Законот за вкупниот при-
ход)/4. 

На крајот на став 10 се додава нова реченица, 
која гласи: „На ова конто се водат посебно вред-
ностите на протестираните чекови и меници, изно-
сите на побарувањата содржани во инструментите 
за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност 
истекол, како и побарувањата во смисла на одред-
бата на член 35 став 5 од Законот за обезбедување 
на плаќањето.". 

Став 11 се менува и гласи: 
„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 — Други 
вонредни расходи.84 

По став 11 се додава нов став 12, кој гласи: 
„На контото од став 11 на овој член се водат 

исправката на вредноста на протестираните чекови 
и меници, побарувањата содржани во инструменти-
те за обезбедување на плаќањето чиј рок на втаса-
ност истекол, како и побарувањата во смисла на 
одредбите на член 35 став 5 од Законот за обезбе-
дување на плаќањето. За износот на исправката на 
вредноста по овој основ што му одговара на изно-
сот прокнижен на контото 128 се задолжува соод-
ветното конто во групата на контата 73." 

Член 4 
Во член 17 на крајот на став 7 се додава нова 

реченица, која гласи: „На ова конто се водат и сто-
ковните кредити чија наплата е обезбедена со ме-
ница на должникот со авал на банката во смисла 
на член 38 од Законот за обезбедување на плаќа-
њето. За износот на мениците примени по овој ос-
нов, што се индосирани или есконтирапи се одобру-
ва ова конто.". 

Во став 10 зборовите: „контото 104" се замену-
ваат со зборовите: „контото 105". 

Член 5 
Член 19 се менува и гласи: 
„На контата од групата на конта 19 — Активни 

временски разграничувања, се водат издатоците што 
во моментот на настанувањето немаат карактер на 
трошоци, или не го товарат тековниот доход, па се 
предмет на разграничување, договорните обврски 
што временски се разграничуваат, износот на нап-
латената реализација (наплатени приходи), како и 
данокот на промет содржан во наплатената реали-
зација. 
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На контото 190 — Трошоци за инвестиционо 
одржување се водат однапред платените износи на 
трошоците за инвестиционо одржување што во мо-
ментот на исплатата немаат карактер на трошоци. 
На крајот на годината на ова конто не може да се 
појави салдо (член 14 став 2 од Законот за вкуп-
ниот приход). 

На контото 191 — Други материјални трошоци, 
се водат однапред платените износи на другите 
материјални трошоци, што во моментот на испла-
тата немаат карактер на трошоци, како што се: 
закупнина, огрев, издатоци за реклама, пропаганда, 
репрезентација, освојување на ново производство 
и др. 

На контото 192 — Договорни обврски, се водат 
платените износи на договорните обврски што во 
моментот на исплатата не го товарат тековниот до-
ход бидејќи обврската.за нивното плаќање втасува 
во рокови различни од роковите на обврските за 
нивното пресметување. 

На контото 193 — Курсни разлики, се водат 
износите на курсните разлики што во моментот на 
настанувањето немаат карактер на расходи, па по-
ради тоа се предмет на разграничувањето. 

На контото 19£ — Наплатена реализација се 
водат наплатените износи остварени со продажба 
на производи, услуги и стоки, приходите по основ 
на здружување на трудот и средствата и другите 
приходи, побарувањата по овој основ содржани во 
инструментите за обезбедување на плаќањето во 
согласност со одредбите од Законот за обезбедување 
на плаќањето, како и побарувањата по основ на 
дадените потрошувачки и стоковни кредити, со одо-
брување на соодветното конто на групите на кон-
тата 75. 76 и 78. 

На контото'196 — Данок на промет во наплате-
ната реализација, се водат износот на данокот на 
промет содржан во наплатената реализација како 
и износот на данокот на промет покриен со инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето. 

На контото 198 — Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на другите ак-
тивни временски разграничувања за кои во оваа 
група на конта не е предвидено посебно конто." 

Член 6 
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 
„На контата од групата 20 — Обврски по даде-

ните инструменти за обезбедување на плаќањето, 
се водат износите на дадените чекови, меници и 
други инструменти за плаќање. 

На контото 203 — Дадени чекови, се водат 
вредностите на дадените чекови. 

На контото 204 — Дадени меници, се водат 
вредностите на дадените меници по основ на наста-
натите должничко-доверите леки односи, освен вред-
ностите на мениците дадени пред настанатите дол-
жничко-доверите лек и односи и мениците дадени за 
обезбедување исплата на стоковен кредит. 

На контото 206 — Дадени други инструменти за 
плаќање, се водат вредностите на дадените други 
инструменти за плаќање, за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто, како што се: 
инструментите за плаќање дадени на странски ли-
ца, инструментите за обезбедување на плаќањето 
дадени во смисла на член 10 од Законот за обез-
бедување на плаќањето, и други дадени инструмен-
ти за плаќање." 

Член 7 
Во член 20 по став 6 се додава нов став 7, коЈ 

гласи: 

„На контото 226 — Примени аванси, се водат 
обврските по основ на примените аванси од доба-
вувачите посебно за основните и посебно за оорт-
ните средства/' 

Член н 
Во член 26 став 5 се брише. 
Во досегашниот став 6. кој станува став 5. на 

крајот се додава нова реченица, која гласи: „На 
ова конто се водат и обврските настанати по основ 
на наплата извршена од гарант/ авалист и давач 
на овластување за давање на гаранција.". 

Член 9 
Член 27 се менува и гласи: 
„На контата од групата 29 — Пасивни времен-

ски разграничувања, се искажуваат однапред прес-
метаните износи на трошоците за инвестиционо од-
ржување и другите материјални трошоци што нас-
тануваат нерамномерно и што зависат од обемот 
на производството или периодот на вкалкулира ље-
то, пресметаните износи на договорните обврски, 
што временски се разграничуваат, како и износите 
на фактурираната реализација и на данокот на 
промет содржан во фактурира ната реализација 

На контото 290 — Трошоци за инвестиционо 
одржување, се водат однапред пресметаните ^ п о т о -
ци за инвестиционо одржување, што во моментот 
на пресметувањето имаат карактер на фзгстични 
трошоци. 

На контото 291 — Други материјални трошоци, 
се водат износите на однапред пресметаните други 
материјални трошоци, што во моментот на шзесме-
тувањето имаат карактер на фактични трошоци. 

На контото 292 — Договорни обврски, се водат 
однапред пресметаните износи на договорните об-
врски што во моментот на пресметувањето треба 
да го товарат тековниот доход, со оглед на обле-
ката за нивно пресметување. 

На контото 293 — Курсни разлики, се водат из-
носите на курсните разлики што во моментот на 
пресметувањето немаат карактер на расходи, па по-
ради тоа се предмет на разграничувањето. 

На контото 295 — Фактурирана реализација, се 
водат износите по издадените фактури, сметки, 
привремени ситуации, пресметки и слично по ос-
нов на продажба на производи, стоки и услуги на 
приходите по основ на здружување на трудот и 
средствата и другите приходи, со задолжување на 
соодветното конто на групите на контата 12 и 17. 

На контото 296 — Данок на промет во факту-
рираната реализација, се водат износите на данокот 
на промет содржани во фактурираната реализација. 

На контото 298 — Други пасивни врегленски 
разграничувања, се водат износите на другите па-
сивни временски разграничувања за кои во оваа 
група на конта не е предвидено посебно конто. 

На крајот на годината .пресметаните износи на 
контата од групата 29 — Пасивни временски оаз-
граничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
искажана на соодветните конта од групата 19 — 
Активни временски разграничувања. Разликата по-
меѓу одделните активни и пасивни временски раз-
граничувања паѓа на товар или во корист на ре-
зултатот на тековната година, ако не се пренесува 
во наредниот период како транзиторна актива, од-
носно транзиторна пасива, во смисла на одредбите 
од Законот за вкупниот приход." 

Член 10 
Во член 30 став 2 зборовите: „Законот за дохо-

дот", се заменуваат со зборовите: „Законот за вкуп-
ниот приход". 
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Член 11 
Во член 36 став 2 зборовите: „Законот за утвр-

дување и пресметување на вкупниот приход и до-
ход во основните организации иа здружениот труд" 
се заменуваат со зборовите: „Законот за ВКУПНИОТ 
приход". 

Член 12 
Во член 37 зборовите: „Законот за доходот" се 

заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот 
приход". 

По став 1 се додава нов став % кој гласи: 
„Иа контото од став 1 на овој член се иска-

жуваат и вредностите на готовите производи даде-
ни во консигнација, односно комисион." 

Член 13 
Во член 38 став 2 се заменува со два нови ста-

ва,. кои гласат: 
„На контата од групата бб — Трговски стоки, 

се искажуваат и вредностите на трговските стоки 
дадени во комисион, односно консигнација. 

Вредноста на залихите искажана на контата од 
групата бб, мора да биде' во согласност со одредбите 
на Законот за вкупниот приход и на Законот за 
исправката." 

Член 14 
Во член 39 став 1 по зборовите: „односно коми-

сиона продалѕба" се додаваат зборовите: „од стран-
ско лице". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Залихите на стоки примени во консигнација, 

односно комисиона продажба примена од домашна 
организација на здружениот труд, се искажуваат 
според продажната цена што ја определува давачот 
на стоките во консигнација, односно комисиона про-
дажба, со одобрување на контото 224 — Обврски 
за нефактурирани стоки и услуги, без употреба на 
контото 679 — Разлика во цената на стоките во 
консигнација и во комисион. 

Член 15 
Во член 40 став 2 зборовите: „за исправката" 

се заменуваат со зборовите: „за вкупниот приход." 

Член 16 
Во член 41 став 3 се менува и гласи: 
„Контото 711-— Набавна вредност на реализи-

рани консигиациони и комисиони стоки, се задол-
жува само за вредноста на реализираните стоки 
примени во конспирација, односно комисиона про-
дажба од странско лице, пресметана по цените по 
кои стоките се водат на контото 670, а се одобрува 
за разликата во цената на товар на контото 679 — 
Разлика во цената на стоките во консигнација и 
комисион. Ова конто не се користи за примените 
стоки во консигнациона. односно комисиона про-
дажба од домашна организација на здружениот 
труд." 

Член 17 
Во член 43 став 2 се брите. 
Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4. 
По досегашниот став 6, кој станува став 5, се 

додава нов став 6, кој гласи: 
„На контото од став 5 на овој член се водат 

посебно расходите настанати по основ на исправ-
ката на вредноста на протеетираните чекови и ме-
ници, побарувањата содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност 

истекол, како и побарувањата во смисла на одред-
бите на член 35 став 5 од Законот за обезбедување 
на плаќањево." 

Член 18 
Во член 45 став 1 на крајот по зборот: „промет" 

се додаваат запирка и зборовите: „во смисла на 
одредбите од Законот за вкупниот приход14. 

Член 19 
Во член 46 став 1 на крајот по зборот: „промет" 

се додаваат запирка и зборовите: „во смисла на 
одредбите од Законот за вкупниот приход". 

Во став 2 зборовите: „290 — Пасивни временски 
разграничувања" се заменуваат со зборовите: „296 
— Данок на промет во фактурираната реализација". 

Став 5 се менува и гласи: 
„На контото 761 — Реализација на конеигнаци-

он!и и комисиони стоки, се искажува само вредно-
ста остварена со продажба на стоки примени од 
странско лице во консигнација, односно комисион, 
пресметани по продажната цена, без данокот на 
промет. На ова конто за стоките примени од дома-
шна организација на здружениот труд во консигна-
ција, односно комисион, како реализација се иска-
жува само износот на провизијата што му припаѓа 
на консигнаторот, односно комисионерот." 

Член 20 
Во член 48 став 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 78 — Други приходи, се 

искажуваат приходите во смисла на одредбите ка 
чл. 5 до 7 од Законот за вкупниот приход, а не мо-
жат да се искажуваат на контата од групата 75, 76 
и 77." 

Став 6 се брише. 
По став 7, кој станува став 6, се додава нов став 

7, кој гласи: 
„На контото од став 6 на овој член се водат по-

себно приходите настанати по основ на наплатени 
протестирани чекови и меници, побарувањата со-
држани во инструментите за обезбедување на пла-
ќањето чиј рок на втасаност истекол, како и поба-
рувањата во смисла на одредбите на член 35 став 5 
од Законот за обезбедување на плаќањето." 

Член 21 
Во член 51 став 5 по точка 7 се додава нова то-

чка 7а, која гласи: 
„на контото 236 — Обврски по основ на исклу-

чителни погодности во стекнувањето на доходот 
Во став 6 по бројот: „7," се додава бројот: „7а,и. 

Член 22 
Во член 61 став 3 се менува и гласи: 
„Во вонбилансната евиденција посебно се ис-

кажуваат вредностите на примените и дадените ме-
ници пред настанатите должничко-довертелски од-
носи, вредностите на дадените и примените гаран-
ции, износите на примените отворени неотповикли-
ви документарни акредитиви, износите на дадените 
овластувања за давање гаранција, како и износите 
на дадените авали на меници." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во вонбилансната евиденција се искажува и 

вредноста на акциите примени како покритие за 
учество со средства на домашни организации на 
здружениот труд во основачкиот влог на мешовити 
и други претпријатија во странство." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
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Член 23 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3341/1 
17 март 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р 

161. 

Брз основа на член 62 став 2 од Законот за обез-
бедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНА-
ТА НА .ИЗВОДОТ ОД ПРОГРАМАТА ЗА НАМИ-
РУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
* 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на поднесување и 

за содржината на изводот од програмата за намиру-
вање на обврските на корисникот на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) во 
член 4 по став 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Спецификацијата на потврдите на доверители-
те (став 2) го содржи пописот на потврдите на до-
верителите со називот и седиштето на доверителите 
и со износот на обврските, распоредени по месеците 
според роковите на втасаноста на мениците со авал, 
како и износот од колона 8 на образецот ПИО по-
делен на следните износи: ' 

1) износот на обврските втасани за плаќање до 
25 јануари 1976 година: 

2) износот на обврските втасани за плаќање по 
25 јануари 1976 година: 

3) делот на износот од точка 1 на овој став што 
се однесува на обврските за кои постојат извршни 
наслови во евиденцијата на Службата на опште-
ственото книговодство; 

4) делот на износот од точка 1 на овој став што 
се однесува на обврските за кои се дадени инстру-
менти за обезбедување на плаќањето според одредби-
те на Законот за обезбедување на плаќања на ин-
вестициите („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75); 

5) делот на износот од точка 1 на овој став за 
кој не се дадени меници со авал. 

Корисникот на општествени средства што не-
мал обврски на 31 декември 1976 година поднесува 
до Службата на општественото книговодство заве-
рен непополнет образец ПИО." , 

Член 2 
По чле^ 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 

„Член 4а 
Корисникот на општествени средства е должен 

до 20 мај 1976 година да поднесе до надлежната 
Служба на општественото ^книговодство попис на 
обврските настанати од 1 јануари до 31 март 1976 

година што не се намирени до денот на пописот 
(член 64 на Законот). Кон пописот корисникот на 
општествени средства поднесува до надлежната 
Служба на општественото книговодство на увид и 
потврди од довертелите за примените инструменти 
за обезбедување на плаќањето. 

Пописот на обврските од став 1 на овој член ги 
содржи: 

1) називот и седиштето на доверителот, износот 
на обврската и износот содржан во инструментите 
за обезбедување на плаќањето дадени за намиру-
вање на обврската; 

2) износот на обврските исплатени од денот на 
составувањето на пописот од стаз 1 на овој член до 
15 мај 1976 година; 

3) делот на износот на обврските од став 1 од 
овој член за кои постои извршен наглор во евиден-
цијата на Службата на општественото книговод-
ство — со состојбата на 15 мај 1976 година; 

4) делот од износот на обврските од став 1 од 
овој член за кои се дадени инструменти за обезбе-
дување на плаќањето според одредбите на Законот 
за обезбедување на плаќања на инвестициите; 

5) делот од износот на обврските од став 1 на 
овој член за кои до 15 мај 1976 година не се дадени 
инструменти за обезбедување на плаќањето. 

Кон пописот на обврските од став 1 на овој член, 
корисникот на општествени средства поднесува до 
надлежната Служба на општественото книговодство 
и извештај за состојбата на побарувањата од купу-
вачите во кој ги искажува: 

1) износот На побарувањата од купувачите, на-
станати во 1975 и поранешните години со состојбата 
на 31 март 1976 година; 

2) износот на побарувањата од купз^вачите, на-
станати од 1 јануари до 31 март 1976 година, со сос-
тојбата на 31 март 1976 година. 

Ако корисникот на општествени средства немал 
ненамирени обврски од став 1 на ОБОЈ член, односно 
ненаплатени побарувања од став 3 на овој член, ќе 
ја извести за тоа писмено надлежната Служба на 
општественото книговодство во рокот од став 1 на 
овој член." 

Член 3 

Овој правилник влегува ЕО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-1823/2 
18 март 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цековиќ, .е. р. 

162. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА ЕА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung", број 27 од 
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3 февруари 1976 година, што излегува на германски 
Јазик во Грац, Австрија, 

Бр. 650-1-2/205 
1 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. p. 

163. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ЗНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZJSITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung", број 
5631 од 3 февруари 1976 година, што излегува на 
германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/207 
1 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

164. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Welt", број 33 од 9 
февруари 1976 година, што излегува на германски 
Јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија." 

Бр. 650-1-22/409 
I март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

165. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ flA ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП А 

1. Во југословенскиот стандард JUS В.Н3.129 — 
— Моторни масла тип А, што е донесен со Решени-
ето за југословенските стандарди за моторни масла, 
за бродски моторни масла и за моторни масла за 
конзервирање и подмачкување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74) а објавен во посебно "издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 
6.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Број шарже и датум производње не морају се 
стављати на појединачна мала паковања (кантице и 
друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у 
натпис на групној амбалажи (нпр картонске кутије) 
у коју се пакује ситна амбалажа.". 

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

Бр, 03-6717 
30 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с.р. 

166. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП В 

1.^Bo југословенскиот стандард JUS В.НЗ. 139 — 
— Моторни масла тип В, што е донесен со Решение-
то за југословенските стандарди за моторни масла, 
за бродски моторни масла и за моторни масла за 
конзервирање и подмачкување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74) а објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 
7.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Број шарже и датум производње не морају се 
стављати на појединачна мала паковања (кантице и 
друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у 
натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) 
у коју се пакује ситна амбалажа.". 

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

Бр. 08-6716 
30 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација,. 
Милан Крајновиќ, е. р. 



Петок, 26 март 1^76 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 12 — Страна 323 

167, 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП С 

1. Во југословенскиот стандард JUS В.НЗ. 149 — 
— Моторни масла тип С, што е донесен со решение-
то за југословенските стандарди за моторни масла, 
за бродски моторни масла и за моторни масла за 
конзервирање и подмачкување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74) а објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 
7.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Број шарже и датум производње не морају се_ 
стављати на појединачна мала паковања (кантице и 
друга ситна амбалажа). Ти подаци се морају унети у 
натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) 
у коју се пакује ситна амбалажа.". 

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

Бр. 08-6715 
30 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Милан Крајновиќ, е. р. 

168. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА МОТОРНИ МАСЛА ТИП D 

1. Во југословенскиот стандард JUS В.НЗ. 169 — 
— Моторни масла тип D, што е донесен со Решение-
то за југословенските стандарди за моторни масла, 
за бродски моторни масла и за моторни масла за 
конзервирање и подмачкување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74) а објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, во точка 
6.4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Број шарже и датум производње не морају се 
стављати на шлединачна мала паковања (кантице и 
друга ситна амбалажа). Ти подаци морају се унети у 
натпис на групној амбалажи (нпр. картонске кутије) 
у коју се пакује ситна амбалажа.". 

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

Вр. 08-6714 
30 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

169. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕ-

ЊЕ НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРАЗНЕЊА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Мерење на парцијални празнења JUS N.A5.530 
Мерење на парцијални празиења, 

Дополнителни објаснувала — — — JUS N.A5.531" 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јуни 1976 година. 

Бр. 15-8221/1 
2Т ноември 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. Р-

170. 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР 
НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Врз основа на член 53 став 4 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74), Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја обја-
вува Листата на кандидатите за дополнителен избор 
на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина, потврдена од страна на Покраинската 
изборна комисија на САП Војводина, и тоа: 

1. Фехер Калман, роден во 1940 година, дирек-
тор на издавачката дејност на НИП „Форум" Нови 
Сад, дипл. правник Унгарец, член на делегацијата 
на Општинската организација на отшггествено-по-
литичките организации во Нови Сад. 

Бр. 104 
23 март 1976 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, 
Светозар Зечар, е. р. 

Претседател, 
Јосип Студии, е. р. 
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У К А З И 

Брз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕИ АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Урош Видовиќ од должноста извонреден и опо-

лномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Австралија. 

II 

Се назначува 
Александар Шокорац, досегашен шеф на Каби-

нетот на Претседателот на Републиката, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Австралија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

ТК 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
11 февруари 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Авдаловић Томе Ђуро, Билалагић Омора Рамиз, 
Цви.1 етић - Со л мун Давида Зоре, Каурин Ђурђа Или-
ја, Каурин Јефте Славко, Кршић Ристе Вељко, Ма-
шић Рифата Махмут. Покрајчић Владимира др Бо-
жидар, Шајић Васе Урош; 

— за особени заслугу во ширењето брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и разбивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Ва лорда Ђоке Максим, Бу шат лиј а Ху сеј на Ха-
биба^ Ђенадија Ђуре Милош, Хорозовић Мустафе 
Осман, Крагуљ Симе Милан, Крнета Ђуре Љубан, 
Лукић-Шијан Милана Стана Мушовић Омера 
Ибрахим, Пољак Јосипа Драго, Рајевић Величка Ду-
шан, Ракић Саве Чедо; 

— за "покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОР ДЕН. ЗА ХРАБРОСТ 

Тепић Пере Микајло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алагић Мухамеда Екрем, Банић Ристе проф. др 
Бранислав, Батас Јанка Јован, Булатовић Јакова 
Гојко, Церибашић Ибрахима проф. др Осман. Цига-

товић Петра Милан, Чакаревић Цвијана Никола, 
1аушић Шпире прим. др Јелена. Додер Уроша проф. 

др Александар, Достал Фердинанда Павео. Дрина 
Хашима Фадил Ђурић Ристе Милош. Граховац Пајо 
Ђуро, Грујичић Мирка Владо, Хаџимусић Мухамеда 
Закир, Хаџиосмановић Хасана Фуад. Халиловић Са-
дика Џемал. Јањушевић-Вукоја Ђоке Милуша, Ју-
ришић Маре Мијо, Јусуфовић А дема Смајо; 

Карловац Винка прим. др Мирко, Кецман Пере 
Обрад, Кнежевић Милорада Томислав, Колудер 
Ибрахима Хусеин, Коруга Петар, Кос Јове Бошко, 
Ковачевић Ђуре Спасо, Кушмић Боже Стана. Ли-
хић Галибов Незим, Маглајлић Милета прим. др Ма-
рина, Марин Тривуна Милан, Милина Вицка Фра-
но, Мухић Синана Омер, Муратовић Мустафе Ибра-
хим, Мустафић Ибрахима Омер. Музур Шерифа 
Сулејман. Неран Саве Миле, Нумић Нециба доц. др 
Нурудин, Обрадов Бранка проф. др Слободан; 

Павлић Лазара прим. др Мила Пазаља Халида 
Мухамед, Петровић — Михајловић Тихомира Ми-
лица, /Пјатницки Василија Владимир, Пољак Миле 
Анто, Попадић-Ваљевац Драгутина Милка. Радоје-
вић—Марјановић Бошка Милисава, Равњак Ибре 
Мујо, Рељић Илије Божо, Ресаковић-Хаџиоме-
ровић Махмута проф. др Весна, Резо Анте Шимун, 
Рончевић Милана Мира. Рунић Стојана Милан, 
Селмановић Мухарема Мујо. Станковић Михаила 
проф. др Драгомир, Шекарић' Васиља Ђорђије, То-
доровић Гавре Секула, Томашевић Велисава прим. 
др Милорад, Требинчевић Хасана Шемнун, Тривић 
Стевана Бранко, Угрица Владе Богдан, Вујевић 
Милоша прим. др Михаило; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Делић Мухарема Хасан, Грбић Пере Драго, Гру-
бишић Фрање Фабијан, Карановић Које Милан, 
Крагуљ Мирка Љубомир, Марин Цвије Саво, Ми-
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ћиноБић Миле Данило, Мутић Николе Младен, Са-
вановић Остоје Мирко, Тодоровић Раде Ђорђе; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Погарчић Ивана Славко, Шери Антона Стјепан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бадуновић Николе Станко, Бајало-Чузулан То-
де Мара, Бањац-Жујић Васе Анђа, Бањац Николе 
Анка, Бањац-Пралица, Душана Дара, Баговчанин-
-Тодоровић Гавре Ана, Благовчанин Панте Неђо, 
Благовчанин Панте Раде, Боровац Мате Мато, Бош-
ковић Стевана проф. др Сретен, Бубало Драгана 
Илија, Бунтић Илије Влатко, Цвијановић Стеве 
Марко, Чолаковић Пере Саво, Драгичевић Јозе Или-
ја, Ђенадија-Кресац Раде Радмила, Ђукић Николе 
Реља, Ђурић Милоша Бранко, Фезагић Мехмеда 
Незир; 

Хаџиавдић Хасана Ахмет, Хаџић Мехо, Хаџић 
Мехе Шахзудин, Хајрулаховић Хасана Фатима, Је-
лена Вида Миле, Јоксимовић Радосава Милорад, 
Јовановић-Благовчанин Милана Мирјана, Југовић 
Симеуна Мирко, Јурковић Стјепана Томислав, Ки-
кић Гавре Спеван, Клић Павла Ана, Кокот Николе 
Остоја, Кршић Благоја Петар, Кулоглија Сулејмана 
Зихнија, Лонцо-Видић Мате Цецилија, Макара-Ми-
личевић Лазара Анђа, Михајловић Симе Војо. Му-
јакић Малхана Мехмед, Најдановић-Самаковлија 
Исака др Рикица, Николић Ђорђа Кузман, Омер-
беговић Ни јаза Мехмед; 

Пољашевић Луке Госто. Поповић-Смољановић 
Петра Марија, Поповић Николе Озрен, Поповић 
Касима прим. др Зулејка, Сарајлић Салиха Јусуф, 
Савић Лазе Новак, Сејдиновић Хашима Омер, 
Смајкић Ахмеда мр. др Ариф, Станојевић Дине 
Александар, Станојевић-Ђурић Петка Петра, Сто-
јановић Лазара Вељко, Шћепановић Шћепанов 
Алексије, Шеховић Џемала Изет, Шишарица Јове 
Војислав, Шућур Пере Богдан, Топић Адама проф. 
др Берислав, Туњић Томе Анто, Вујиновић Тодора 
Славко, Вукшић Јуре Анте, Злојутро Савана Ристо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
ва концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигање™ на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Егић Ђорђа Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић-Сарић Мурата Амира, Агић Аге Му-
харем, Ајановић Мехмеда Авдо, Ајановић Мухамеда 
Исмет, Асановић Мухамеда Мустафа, Ајановић Суље 
Недим, Алагић Хусин Хасиб, Алексић Лазе Митар, 
Алибабић Османа Мухамед, Амиџић Хусеина Сафет, 
Анчић-Алајбеговић Мустафе др Нада, Арифовић 
Абдулаха Хусеин, Авдагић Мехмеда Нијаз, Бабић 
Адема Назим, Бахтијаревић Мустафе Есад, Бајало 

Војислава Ристо, Бајковић Хилмије Јусуф, Бакалар 
Мије Јозо, Балабан Остоје Душан, Барлов Мује 
Мухарем, Башић Етхема Ејуб, Башић Чамила Зијад, 
Башкарада Николе Јулије, Бебић Анте Винко, Бића-
нић Николе Марко, Бијелић Лазе Љубо, Билић-Са-
рајлић Дервиша Сабиха, Благојевић Ђорђа Драго, 
Благојевић-Дероња Илије Мирјана, Богданић Ду-
шана Стојан, Богдановић Фране Анте, Бојић Игње 
Мирко, Босић Јове Петар, Божанић Раде Богдан; 

Цвитковић-Венцум Лазе Смиљана, Челебић Ах-
мета Хуснија, Чепало Османа Азра, Четић Мухарема 
Хусо, Ћоровић Мије Вељко, Ћурић-Кос Јове Анка, 
Ћурић Милана Станко, Дабек-Николић Илијина 
Зора, Даиџић Мухамеда Узеир, Дамјановић Мартина 
Анђелко, Дебевец-Кавесон Исака Брна, Делић Омера 
Теуфик, Делија Ахмета Наил, Деведлака Милана 
Милан, Дилберовић-Робовић Ахмеда др Дудија, 
Дивјак Илије Богдан, Долић Маше Расим, Драгиче-
вић Ивана Драган, Драгичевић Илије Владо, Драго-
јевић Саве Костадин, Дујковић Ристе Богдан, Дур-
мишевић Адила Мехо, Дуспара Мартина Марко, 
Џико Мухамеда Ахмед; 

Ђаковић Марјана Стјепан, Ђекић Јакова Жарко, 
Ђелмић Марка Радојка, Ђеђић Османа Осман, Ђор-
ђевић Милана доц. др Драган, Ђорђевић Петра Ву-
кашин, Ђозо. Атифа Дуда, Ђукић Станка Душан, 
Ђулкић Сулејманов Муамер, Ђурић Душана Ђоко, 
Емершић-Њемчевић Јосипа Марија, Ферајзић Сма-
ила Р е џ о , Филиповић-Смаилбеговић Исхака др 
Адила, Трајановић Симе Давид, Гамулин Мате Мате, 
Гермовић Алије Емина, ГОЈ ковић Стефана Маринко, 
Гудаловић Стеве Георгина, Хаџиахметовић Хамида 
Фа лил, Хаџихасановић За ј кин Нурко, Ханџић Ахме-
та Сефедин, Хавел-Јанићијевић Јована Даница, Хо-
џић Хакије Јакуб, Хоџић Синана Осман, Хоџић 
Мухамеда Салих, Холига Ђуре Ђуро, Хотић Алије 
Мехмед, Ибрахимбеговић Шефика др Фикрета, Им-
ширевић Хусе Хасе, Исаковић Салиха Шериф; 

Јакшић Милорада Љубисав, Јамина Раде Радо-
слав, Јандрић Бојана Петар, Јеремић Петра Мило-
мир, Јерговић Андрије Стево, Јеврић Ђоке Милан, 
Јоловић Данила Данило, Јовановић Николе Бранко, 
Јовичић Неђа Душан, Ју игић Вел емира Момчило, 
Јурић Јосипа Марица, Кадрибашић Османа Мухамед, 
Кадрибашић Османа Сулејман, Кахрић Беге Јусо, 
Кахриман Хашима Захид, Каљевић Радула Драгу-
тин, Карабеговић Суље Исмет, Караџић-Танасић 
Глише Радојка, Катаџић-Имамовић Фирдуса Шемса, 
Казазић Бечира Хивзија, Казић Мехе Мидхат, Ке-
резовић Илије Душко, Кнежевић Николе Богдан, 
Кнежевић-Аврамовић Ристе Радојка, Кнежевић Ђу-
ре Саван, Комљен Обрада Светозар, Кондић Станка 
Милан, Корић Џемала Кемал, Крамар Иве Иво, 
Крстић Маријана Зор^, Куленовић Ибрахима Хида-
јет, Куленовић Ђулбега Махмут, Куњадић-Куколеча 
Петра Гордана, Курбеговић Ахмета Хамид, Курбе-
говић Алије Сеад, Куртагић Ибрахима Дервиш; 

Латиновић Владе Радован, Лазић Ђоке Предраг, 
Лепоглавец Ивана Иван, Лончар Мате Јозо, Ловрин-
чевић Јурај а др Антун, Лукић Душана Јован, Маца-
новић Илије Момир, Мајкић Ђуре Драгица, Мајсто-
ровић Јове Новица, Максимс^вић Божа Слободан, 
Мамонтов Петра Данко, Марчетић Миљана Љубомир, 

" Марковић Стеве Бошко, Марковић Драгутина Мла-
ден, Мерђановић Зејнила Абид, Михал Драгомира 
др Мирјана, Микача Стојана Анђелко, Милановић 
Јове Станко, Милановић Милана Зоран, Милавић 
Рашида Баева, Милетић-Симић Стана, Миливојчевић 
Велимира Миливоје, Миљановић Стојке Живко, Ми-
љевић Николе Жарко, Мишић Михајла Светозар, 
Млатишума Мустафе Вехби ја, Мркаљ Мехмеда Ху-
сеин, Мудровчић Дане Михајло, Му јаџић Омера Ну-
рија, Мујан Хусе Салко, Мујић Ахмета Хафиза, 
Мујкановић Ахмета Џемал, Мулаомеровић Халима 
Хасиб, Мурановић Ибре Мехмед; 

Николић Ђорђа Недељко, Николов Васила Ни-
кола, Новаковић Јове Миле, Нуманкадић Хакије 
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Иза, Ојданић Николе др Марјан, Орајић Стјепана 
Драгутин, Осмцћ Беге др Ибрахим, Осмић Мурата 
Салих, Падежанин Цирила Соња, Панђић Але Али-
ја, Пејовић Лазара Јефто, Перковић Миле Мирко, 
Перовић-Грубљешић Гојка Мирјана, Петрић Мате 
Јозо, Петровић Јована Ђорђе, Плавшић Ђурђа 
Владо, Попара Раме Сејдалија, Поповић Игњата 
Коста, Поповић Маријана Никола, Поробић-Бећир-
агић Абдуселама Разија, Прелевић-Велагић Мехме-
да Фатима, Приморац Јозе Филип, Пуцар Дамјана 
Милан; 

Рачић-Ћамо Хусеина Месуда, Раденковић Дра-
гомира Миладин, Рајак-Бјелогрлић Косте Видосава, 
Рамић Ахмеда Ђулага, Рамусовић Вејсила Хајрудин, 
Рашевић Спасоје Душан, Рашидагић Халима др Са-
џида, Ристић Милорада Вукоман, Рустемовић Омера 
Химзо, Самек Људевита Ото, Сарајлић Салиха Ре-
фик, Сексан Милоја Славко, Секулић Паје Душан, 
Селмановић« Бишћевић Хру стана Хафи ја, Сиј ерчић 
Мухамеда Мустафа, Сирбубало-Чичић Стјепана Лу-
ција, Сировина Миле Живко, Стипчевић Марка Ни-
кола, Спахић Омера Ибро, Спахић Авдије Мехо, 
Станчевић-Комљен Обрада Десанка, Станојевић-
-Васић Василије Невенка, Ставрић Иве Божидар, 
Стипић Петра Душан, Стојаковић Стеве Драгоја, 
Стојановић Данила Војко, С у н а р и ћ Бранка Мирко; 

Шахинагић Хилмије Омер, Шика ло Шаћира Зе-
ћир, Шиљеговић Јефте Драго, Шоја Душана Јово, 
Шуматић Васе Бранко, Шупут Буде Богдан, Шурлан 
Раде Драгомир, Шворцан-Јакоминић Јосипа Ана, 
Тахмишчић Изета Мухарем, Татаи Андрије Андрија, 
Тодоровић Марка Богослав, Томанић Марка Милка, 
Томић Јове Мирко, Трајковски Пане Спасо, Тубин 
Миле Перса, Ујевић Мате Милан, Ушановић-Овчина 
Садика Раба, Велић Мурата Мурат, Велић Неџиба, 
Рамиз, Војвода Стјепана Станислав, Вучић Владе 
Драгица, Вучић Двије Јово, Вуказ Алије Мухамед, 
Вукићевић Владимира Томислав, Вуковић-Спасоје-
вић Милкина Душанка, Вулетић-Перић Андрије Ве-
села, Загорица Мује Асим, Зиројевић Томе Радивоје, 
Зуровац Васе Данило, Жигић Осме Емин, Живковић 
Стојана Триво, Жунић Ибрахима Мухамед;. 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Адамовић Стојана Славко, Чул ум Станка Млађо, 
Драгичевић Бошка Стеван, Ђукић Давида Јовица, 
Ђурђевић Миле Славко, Гарић Неде Мирко, Мачкић 
Томе Ратко, Половина Стевана Ђорђе, Спахић Аге 
Фикрет, Топаловић Николе Јово, Зец Душана Симо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић Ђорђа Перо, Бериша Бајрама Рушид, Бла-
говчанин-Шућур Стојана Роса, Богдановић Јована 
Михајло, Босиљчић Рајка Васо, Бусанчић Милана 
Крунислав, Ђукић Јефте Саво, Фаткић Хамида Ху-
сеин, Гирарди Кристичевић Ивана Мирјана, Глухо-
вић Саве Војислав, Хрњез Стевана Благоје, Јерић 
Станка Милан, Кадрија Садрија Махмут, Кахриман 
Шабана Атиф, Кахриман Шабана Јусуф, Козомара 
Илије Невенка, Марјановић Ђуре Јевросима, Мили-
ћевић Неде Жарко, Мулахусејновић Хусе Хасан; 

Нурко Сма је Сај то, Перић Јозе Мато, Петровић 
Михајла Андрија, Пиркић Јусуфа Зијад, Радаслић 
Фехима Салих, Радић-Благовчанин Митра Зорка, 
Раул ић Јове Крсто, Риђановић Мехе Осман, Ризво 

Авдије Суло. Рудав Николе Бранко, Срндовић Пере 
Влатко, Тодоровић-Топаловић Манојла Анђа, Тодо-
ровић-Буаћ Милана Даница, ТодоровићтБошковић 
Ристе Госпава, Тодоровић Јована Михајло, Томано-
вић Душана Раде; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агановић Мустафе Салим, Алибабић Хамида 
Сулејман, Алијагић Алаге Хусеин, Арнаутовић-
-Бешлагић Адема Хата, Бошњак Јуре Катица, Чар-
кић Милана Мића, Џаферагић-Хоџић Хусеина Хас-
нија, Ђокић Неде Смиља, Ђудерија Аби да Дервиш, 
Ђукић Ђуре Мирко, Еминовић Хасана Мујага, Гојко-
вић Јована Милош, Гвозденовић Гојка Стојанка, 
Хамзић-Газибара Салиха Изета, Хрњица Ибрахим, 
Јелић Томе Манда, Јожић Петра Мирко, Јусић Ла-
тифе Акиф, Кадић Јунуза Алија, Кахримановић-
-Џинић Емина Атифа, Копић Раде Љубо, Ковачевић 
Милоша Јаков, Крпан Паје Нико. Кујачић-Турунташ 
Васе Василија, Куртовић Хасана Шериф, Лозић 
Хусе Осман; 

Марковић Илије Живко, Мартиновић Јозе Или-
ја, Мешић-Хускић Мухе Хата, Микулић Стјепана 
Марија, Миљатовић Ђурђа Маринко, Мустапић-
-Перлета Мате Стана, Нуркановић-Ђинић Емина 
Сабра, Османовић Халима Омер, Паратушић Сулеј-
мана Хусеин, Павловић Рајка Обрад, Перковић Миле 
Мико, Петровић Гавре Ђорђе, Пикњач Абида Фати-
ма, Плоскић Вејсила Рамиз,- Поповић Здравка Стра-
тимир, Рамић Мурата Мухарем, Равњак-Новак Гојка 
Радмила, Семанић Хамдије Есад, Сердаревић-Мујчић 
Хашима Зилфа, Сладоје Јовановић Симе Сока, Су-
ботић Триве Бране, Сушић Ибре Дедо, Тодић Јована 
Мирко, Варцар Хусе Хасан, Зарић Милоша Ружица, 
Жигић Ђуре Душан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Аџић Јове .Марко, Алић Хусеина Фикрет, Антић 
Јована Лука, Антонић Драгољуба Слободан, Бану-
шић Николе Марко, Бодирожа Петра Жељко, Буца-
ло Душана Ранко, Даничић Павла Милутин, Дерви-
шевић Сулејмана Абдулах, Илић Ђорђа Стојан, 
Кахримановић Вејсила Мехмед, Крајић Блажа Иво; 

Лаћак Иштвана Иштван, Латиновић Јанка Боро, 
Ловрић Ивице Анђелко, Марковић Живка Илија, 
Матић Иве Стипо, Саиловић Милана Перо, Стевић 
Гаврила Јован, Стојичић Јована Живан, Стојнић 
Владимира Здравко, Стрика Радомира Драган, Ште-
фанчић Иве Фрањо, Топић Агана Мехмед. 

Бр. 140 
8 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
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и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: __ 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Церовић Сава Радомир, Кнежевић Драга Исаило; 

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

- / 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ашанин Мирка Милисав. Ђурашковић Марка 
Спасоје. Јегдић Јована Љубо. Јелић Пера Новак, 
Маловић Милутина Мирчета, Маловић Игњата 
Саво, Мијовић Вукосава РЗЈКО, Шћепановић Миће 
Милка; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развива њето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РАН ВЕНЕЦ 

Ашанин Михаила Божо, Ђедовић Новака Ду-
шан, Ђурашковић Марка Спасоје, Милашиновић 
Васиља Лејка, Милашиновић Јеврема Радоман, 
Срдановић Живка Матије, Телебак Счепана Славко, 
Томић Мида Васо, Вуксановић Мирка Јоко, Зару-
бица Крста Вучета; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Барјактаревић Петра Војин, Јоксимовић-Цемо-
вић Милосава. Пајковић-Мушикић Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чворовић Мића Рајко, Ђуровић Милете Вука-
шин, Јакић Уроша Драгољуб, Шушић Јовама 
Радосав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Булатовић Божа Милка. Јанковић Вукосава 
Јанко. Јекнић Марка Радоје, Кекић Љуба Радомир, 
Ненезић Ђурка Мињо Одовић. Ананије Гроздана. 
Поповић Милутина Душан, Шабановић Видака 
Милутин. Томић Уроша Војин Вујичић Милисава 

Миливоје, Вујовић Крцуна Велимир, Жугић Рада 
Светозар; 
4 — за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Булатовић Радосава Грујица, Делић Нова Во-
јислав, Кандић Милије Радивоје, Карацић-Вукса-
нивић Мираша Дара, Ковачевић Ђурке Велимир, 
Перошевић Саве Митар, Петрушић Николе Мило-
рад, Шутић Миливоја Милорад, Вуковић Душана 
Радивоје; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чуровић-Јакић Радомира Миленка, Радовић 
Шћепапа Веселин; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брезовечки Ивана Славко, Делак Миховила 
инж. Миховил, Гашпаровић Миховила инж. Ловро. 
Пољак Владимира др. Жељко, Веверка Ђуре Звонко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Античевић Јуре Крсте, Бабић Јована Пантелија, 
Барбарић Андрије Звонимир, Белачић Луке Драгу-
тин, Карађоле Петра Јаков. Крај новић-Алтман Ива-
на Јулијана, Крекић Петра Никола, Кушпилић Ма-
рина Божо, Липовшћак Матије др Иво, Лукин 
Боже инж Далибор, Мајетић Филипа Ервин, Мар-
етић Мате Анте. Михарија Андрије Иван Миклић 
Стјепана Стјепан. Миколавчић Јосипа Богумил, 
Микуландра Марка Томислав, Плачен Јосипа Јосип, 
Секулић Нике Јово, Север Јосипа Јосип, Симић 
Оскара инж. Фрањо. Скрачић Марка Иво. Шмит 
Мате Анте, Тиљак Антуна Иво, Врбичић Јакрпа 
Томе, Вукелић Ивана МаксимилијанГ Вукелић Ива-
на Миле, Вулетић Делимира Делимир. Жоња Марка 
инж. Јере Жуљевић Мартина Велимир; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Хабијанац Влатка Маја Миклавчић Енгелбеп-а 
Енгелберт Петрлић Ивана Ми пан, Ра нога ј ац Ва-
лента Виктор; 

— за 'заслуги и постигнати успеси во работата 
бд значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Баић Мартина Анте, Брлечић Стјепана Сталан, 
Бубањ-Стромар Томе Невенка, Бу шел ић Вј еко-
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слава Јосип. Јакшић Ивана Енди, Јакшић Михајла 
Никола. Јанковић Стевана Илијаз Кос-Тушек Зено 
Владимир, Ковачевић Филипа Звонко, Крамарић 
Мирка Бранко, Лучић Ивана Петар. Марушић 
Ивана Анђелко. Микелић Милутина Борислав, 

v Модрић Фрање Вид, Остојић Николе Звонимир« 
Портина Мије Иван, Рељић Стевана Саво, Ренко 
Матије Матија, Рожић Антона Антон, Сарделић 
Фране Јосип, Славица Јосипа Божо. Стилиновић 
Миле Мате Стипчић Виктора Виктор, Страшек Јо-
сипа Вилим, Шуњевић Митрофана Игор, Тоља 
Шиме Станко, Тополлик Звонимира Дражен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Ивана Бранимир. БаЈзек Стјепана Стје-
пан, Бацим Илије Јере. Бан-Ружић Шимека Милка, 
Барановић Анте Миро, Батор Николе Шиме, Беро-
вић Дунка Фране, Богдановић Николе Чедо. Бош-
њак Мије Маријан Брзовић Мате Петар, Бубањ 
Даринке Фрањо, Бујас Анте Шиме, Бујас Нике 
Винко, Букић Ивана Јосо. Бурум Пера Перо, Буто-
рац Миле Иван, Церовић АлоЈза Богумил, Ћуру-
вија Ђуре Душа*}. Чаче Ивана Бранко, Чичмирко 
Томе Мирка, Чорак Марка Марија. Добрила Анд-
рије Вјекослав, Драганић Руже Ивица. Дрдић Мате 
Томо, Дудуковић Јанка Васо, Дуфек Емила Антун, 
Дугачки Ђуре Матија. Дулић Боже Мирко, Ду икић 
Јосипа Никица, Ерак Јуре Јосо, Гај ер Анте Борис, 
Голеш Шимуна Марин, Господнетић Љубомира 
инж. Предраг, Гргас Јакова Фране, Халамбек 
Ивана Звонко, Хлеб Матије Мијо. Хршак Стјепана 
инж. Павао, Хрупељ Адама Јурај, ХусњаК Божи-
дара инж. Јосип; 

Иља дица Бранка Динко, Иља дица-Венце л Мије 
Ружица, Јамшек Јосипа Владимир, Јерчиновић 
Андре Иван. Јурас Јосе Иво, Јурас Ивана Виктор, 
Каражинец Виктора Драгутин, Карловић-Вучинић 
Ђуре Марија, Киндер Божидара Златко, Кинкела 
Мате Вице, Кнежевић Анте Шиме, Кокић Јосе Ја-
ков, Кошчак Марка Иван. Кошчак Блажа Маријан, 
Ковач Мате Рубен, Крбот Јураја Томо, Криштофић 
Фрање Фрањо. Кулић Петра Јосип, Купрешанин 
Милана Илија, Кутлача-Брајковић Пашке Марија. 
Лабор Луке Јаков, Лакић Марка Крста, Ламбаша 
Крсте Бранко, Ламбаша Дунке Јаков, Ландека 
Петра Анте, Ледић Хаима Борис. Лесковар Албина 
Драго. Ливаковић Вице Живко, Лончарић Луке Ве-
лимир, Луковић Владимира Славко, Лулић Ивана 
Томо. Мачак-Грегор Ивана Резика. Маленица Боже 
Божо, Малик Вида Фрањо,4 Манце Томе Стјепан, 
Марковић Јураја Антун, Матуловић Ивана Марин. 
Михаљевић Крсте Славко. Миклић Стјепана Стје-
пан, Милковић Фране Нико, Милошевић Ђива Ан-
тун. Милошевић Јере Иво, Милетић Шиме Иван, 
Моровић Драгутина Иван, Мраовић Радослава Мла-
ден Мркела Јуре Иво; 

Немчић Фпање Јосип, Ореб Франка Акте, Пал-
чић Стапка Иво, Перковић Томе Марко, Прњак 
Петра Шимо, Протега Николе Јаков, Радонић Ни-
коле Јездимир, Рак Мате Никица, Речај Јосипа 
Иван, Родман Антуна Драгутин, Руње Шимуна 
Божо, Рупић Јерка Јаков, Сакоман Стјепана Јосип, 
Славица Марка Блаж, Славица Грге Миле. Смерке 
Јосипа инж. Златко, Сминдеровац Ивана Милан, 
Сошић Шиме Шиме, Студак Петра инж. Винко, Ша-
рановић Саве Ђорђе, Шарић Марка Анте. Шел ви-
дић Ивана Стјепан, Шимић Андрије Душан, Шим-
прага Дмитра Петар, Шишара Иве Маринко, 
ПТкугор Вице Раде, Швизер Павао Милан. Тадић 
Мате Славко, Томљановић Миле Јуре. Трипало 
Боже Ђорђе, Ујевић Андрије Петар, Узелац Мате 

Иван, Узелац Михајла Симо, Видак Јована инж. 
Јевросима, Вучковић-Зец Радована инж. Радојка, 
Вуксан Ивана Фране, Зупанц Ивана Дражен; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Батиница Луке Фране, Беровић Силвестра Јосо, 
Грубишић Иве Марко, Кричка Марка Милутин, 
ЈГамбаша-Калик Нике Стана, Паклар Милана Ма-
рија, Пилижота Јосе Мирко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аничић-Дувњаковић Рудолфа Дражен, Арас 
Иве Никица, Бачкулић Лазе Лазо. Бакић Драгу-
тина Љубомир, Бањад Блажа Иван, Барац Славка 
Бранко. Барац Андрије Иван, Бол арић Антуна 
Иван, Брајковић Фране Марко. Бркић Петра Гојко, 
Пилар Игњаца Јосип, Ципек Павла Вид, ^витано-
вић Нике Ратко, Чајко Мије Јосип. Чакић Аћима 
Марко, Чалета Анте Крешо, Чогеља Јосе Анте, Чу-
брић Јуре Станко, Чу лин Анте Анте, Дебељак Мар-
тина Иван. Лековић Винка Душан, Демовић Ива 
Нико, Диклић Михе Ђуро. Дулибић Владе Јаков, 
Ђинај-Гершак Ивана Нада, Ђурић Јосипа Јосип, 
Фалат Мате Стјепан, Францу™ Лакова Марио Фу-
лир Стјепана Иван, Гелинео-Блажевић Мирка Бла-
женка, Главан Паве Паво, Готић Стјепана Јосип, 
Гулин Мате Младен, Гвајец Ивана Крешимир. Иво-
шевић Јосипа Иван. Јеленић Вазмпслава Фрањо, 
Јелић-Мужић Шиме Стана, Јерковић Николе Исо, 
Јунаковић Крсте Иво, Јурас Иве Јосо. Јурас Пашке 
Живко, Јуричић Маријана Иван; 

Кале Андрије Борис, Катушић Марина Винко, 
Кларић Нике Пашко, Кључарић Јосипа Иван Ко-
лић Фрање Никола, Кратофил-Матић Божидара 
Арсенија, Крепак Николе Анте, Крнић Шпире 
Пашко, Крстић Жарка Владимир. Кулаш Мартина 
Лука, Комар Мије Доминик, Крушко Хусеина Му-
хамед, Куртањек Стјепана Јосип, Кужина Фр?»не 
Ојдана, Ланг Павла Хелмут, Левнајић Јанка Сто-
јан. Луговић Фране Јаков, Мадунић Јуре Љубо, 
Маленица Раде Нико Малеш Петра Анте, Марчић 
Боже Невенка. Маруна Анте Шиме, Михаљевић 
Стипе Јере, Михелчић Антуна Антуна, Микуландра 
Стипе Маринко, Микуландра Вице Мате. Микулан-
дра Јосе Нико, Микуландра Јосе Вице. Милак 
Андрије Фрањо, Накић Николе Иван, Настовски 
Динка Никола, Николић Стјепана Никола, Окић 
Османа Осман, Ожанић Петра Владо, Паладин 
Мате Анте, Палијаш Стјепана Стјепан, Перић Раде 
Никола, Перовић Боже Жељко. Перовић Мартина 
Нико, Пијевић Николе Марко. Предавец Јакова 
инж. Стјепан, Прпић Луке Иван, Пуача Петра 
Драго, Пуче Јакова Анте: 

Радан Томе Иван, Радић Марина Бранко, Радић 
Боже Петар, Рак Нике Нико. Рекић Николе Мате, 
Рибаровић Фране Никола, Рупић Пашка Миро, 
Скорић Милоша Ђуро, Славица Јакова Мате, Сла-
вица Грге Пашко, Стаковић Николе Ђорђе, Шири-
нић Анте Иван, Ширинић Стјепана инж. Никола, 
Шишак Мате Мате, Шкугор Крсте Мирко, Штам-
бук Ивана Анђелко, Шупе Луке Дане, Т§шулов 
Јерка Желимир, Торбић Милована Здравко, Ухлир 
Отокара Крсто, Урукало Нике Марија, Ви дука 
Петра Миле, Волф Милана Јосип, Вученовић Крсте 
Симо, Вукичевић Филипа Владо, Зворник Антуна 
Флоријан, Живковић Јосипа Анте, Жупан Фрање 
Томо; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Оташевић Бошка Добросав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Глишовић Илије Витор, Митрашиновић Миха-
ила Миљко, Панић Бошка Милован, Ршумовић 
Стевана Светозар, Тодоровић Велисава Илија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бошковић Боривоја Велимир, Павловић Миха-
ила Живојин. 

Б р 143 
17 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ' 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
И член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 228 0, Б е л г р а д 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Лунар Рајка Марјан, Соломун Стипе 
Томислав, Стојичић Стојана Малиша; 

војници: Алексић Гаврила Братислав, Авдагић 
Илије Рахман, Човић Бранка Велимир, Фри-гл Ива-
на Јосип, Крсманић Божидара Зоран, Ризвић Мех-
меда Ирфан, Сивић Хасана Мехмед, Вилотић Алек-
сандра Бошко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1912, Н и ш 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник—стажиста: Радмиловић Паје Борислав; 

дееетари: Адемовић Садика Самид, Барлај Хаџа 
Зенељ, Ћосић Фрање Марјан, Точевски Санде Симо, 
Хајнрих Фрање Јосип, Хорват Јосипа Иван, Левак 
Стеве Милан, Марковић _ Гој ка Велибор, Насути 
Раима Веваир, Перић Новака Милоје, Ристевски 
Ђорђи Петко, Самарџић Весељка Јанко, Трифуно-
вић Живојина Драгиша, Уловић Винкота Алберт, 
Вуковић Јосипа Милан; 

разводнити: Банко Анте Мирослав, Чолић Мује 
Мурадиф, Крстевски Крсте Љубомир, Кузмановић 
Драге Милутин, Стаменовић Рајка Драган, Шишдек 
Мартина Владимир, Шојановић Томислава Витомир; 

војници: Адеми Адема Ћазим, Агбаба Раде Јан-
ко, Ајдиноски Ајдине Азиз, Алибегић Салиха Ибра-
хим, Баберовић Зил ка Мухамед. Бобић Михајила 
Петар, Боргудан Андре Звонко, Брајковић Миле Ми-
лета, Црљић Милована Љубиша, Гагић Живадина 
Драгослав, Халичевић Салиха Хасан, Хусејинбашић 
Ибрахима Давуд, Јовановић Новице Ђорђе, Котншс 
Алберта Алберт, Ковачевић Анте Којо, Крстевски 
Ђорђија Стојанче, Лешћанец Николе Марјан, Метод-
ски Деара Абдула, Мицић Дике Митар, Миљевић 
Лазе Раде, Мухтаревић Алије Мухарем, Нектарије-
вић Петра Славиша, Николов Милев Трајче, Павков 
Живана Лазар, Педљић Сафара Ахмет, Пратљачић 
Марка Анта, Раиман Винка Иван, Рулек Стјепана 
Иван, Селинчек Цецилије Антон, Стажић Марјана 
Перо, Стојанов Михајла Драги, Стојанов Ристе Иван; 
Сулејмани Јакупа Ређеп, Штековић Николе Ђуро, 
Томац Драге Иван, Врањеш Новака Милан; 

Од В о е н а т а п о ш т а 725 0, З а г р е б 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетара: Коцан Виљема Геза, Маравић Лазе 
Марко, Међедовић Пере Стеван; 

развод ници: Димитриј евић Димитрија Радомир, 
Костић Милорада Зоран; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Бакрач Беге Фикрет, Цокић Свети-
слава Миладин, Колачарић Боривоја Владимир, 
Крстић Радивоја Драган, Планинић Филипа Јаков, 
Врховац Душана Томислав; 

разводнице Иричанин Трајка Томислав, Тана-
з е в и ћ Михаила Драгослав; 

војници: Чубрило Илије Милорад, Деспотовић 
Ђорђа-Сава, Ђогаш Анте Мирко, Лацић Петра Фи-
лип, Мамела Авде Азиз, Мијајловић Марка Мом-
чило, Мијаљевић Сретена Вјекослав, Ракочевић 
Алексе Милорад, Родела Назарија Еди, Семеекан 
Миливоја Емил, Синобад Момира Гојко, Шишић 

гАдема Касим, Томић Секуле Зоран; 

О д В о е н а т а п о ш т а 394 5, С а р а е в о 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водник—стажиста: Свољшак Антона Антон; 
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десетари: Благојевић Владе Жарко, Јованић 
Јована Милан, Петровић Јокана Лазар, 

разводник: Дервиши Назима Исмаиљ; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и За примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Флорић Миодрага Славољуб, Кузма-
новић Милутина Драгослав, Маћашић Милана Божо, 
Милановић Владимира Милош. Муiминовић Ибра-
хима Шабан, Влајић Николе Ђорђе, Живковић 
Александра Велимир; 

разводнице Авдуловић Тафила Авдуљ« Венчић 
Флоријана Рудолф. Благојевић Властимира Златко, 
Бришник Владе Душан Бугарски Ивана Милош, 
Хриберник Станислава Станислав. Илић Милована 
Миленко. Јовановић Радмила Драгослав. Калпак 
Матеје Пишта, Крже Карола'Ладислав. Лукић Пере 
Драган, Малогајски Паје Иван. Маљоку Садика 
Авни, Марјановић Стевана Драган, Младеновић Сла-
више Милан, Овим Милана Ристо, Торњански Сте-
вана Гена; 

војници: Андраши Ивана Стјепан, Барић Марка 
Тонко, Боричи Неџада Агрон, Ђурђевић Гојка Бош-
ко, Гајић Светозара Зоран, Гавриловић Мратинка 
Миодраг, Херцег Фрање Иван, Јездимировић Ми-
лића Гвозден. Кнежевић Вишеслава Станимир, 
Крсташ Анте Јосип, Матијевић Светозара Радоје, 
Месарек Антуна Антун, Михаљица Бранка Милан, 
Милојевић Милана Бранко, Паствечко Јозе Ивица, 
Павловићу Креше Миле, Раденовић Милоша Милан, 
Рамадани Ха мита Мех ди, Савић Стојана Славољуб, 
Стојановић Цветка Милан. Шушњар Радорача Ра-
домир, Тодоровић Вучића Драгољуб. Турк Франца 
Франц, Видојевић Радића Аца. Вићевац Бранислава 
Зоран, Зрнић Милоша Милутин; 

О д в о е н а т а п о ш т а 734 5, С п л и т 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

морнар: Палаверсић Јосипа Јошко; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Ајтај Младена Милош, Баић Остоје 
Слободан. Цицак Младена Милан, Даниловић Радоја 
Милутин, Гајтић Драгутина Љубивоје, Катушић 
Динка Жељко, Млинаревић Јовице Живко, Омер-
башић Хасана Хамид, Петровић Добросава Милош, 
Пиплица Нике Драсан, Радојевић Јована Зоран; 

разводници: Бушетинчан Златка Ђуро, Чачић 
Душана Жељко, Георгијев Кубре Мијалче, Игњато-
вић Милутина Милан, Иванковић Драга Иван, Крња-
јић Јанка Станко, Милошевић Радоја Александар, 
Прањић Пеје Маријан, Радојевић Животе Ранко; 

морнари: Бајчетић Јована Милорад, Костање-
вац Стјепана Па^вао, Митровић Михајла Миломир, 
Перић Пере Илије; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4 7 9 5, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Броз Томе Франчишек, Чортан Душана 
Мирослав. Десанчић Петра Јован, Димитровски Ки-
ре Т'1ван. Додић Стојана Милорад, Миљковић Мом-
чила Мића. Мирковић Будимира Славиша, Новко-
вић Луке Стеван, Белковски Владе Петре; 

разводнице Андоновски Ђорђа Драган, Брајко-
вић Милана Јосип, Гајић Јована Зоран. Марић Ми-
лана Перо. Маринковић Славка Радован; 

Ботици: Бобић Саве Драго. Бршљан Марка Ми-
лан. Дујаковић Душана .Војко, Ђорђиевски Стојана 
Димче, Ђукић Луке Ђорђе. Ђукић Пријетила Милан, 
Феликс Јосипа Иван, Главица Андрије Стјепан, 

Илић Ђуре Драган. Јелић Живорада Мирко, Јоцић 
Петра Ђорђе. Јовић Будимира Зоран, Камбери Али-
је Алит, Лабус Милана Раде, Мачак Вељка Јован, 
Марјановић Владимира Доагивоје, Милосављевић 
Момира Слободан, Мрђа Здравка Милан. Млекар 
Ивана Јанез. Новалић Мехмеда Фехим, Обрадовић 
Милисава Миомир. Памић Реце Мујо, Пипуш Фре-
дерика Драго. Подјаворшек Алојза Венчеслав. Ра-' 
мута Јанеза Антон. Режоња Франца Франц, Ружић 
Момчила Славко. Станешић Марка Антун. Стевано-
вић Чеде Милосав, Шехмехмедовић Алите Ђемал, 
Шуша Рајка Слободан, Танасковић Здравка Мили-
сав, Вилотић Милована Јово, Зупанц Мартина Бран-
ко, Живковић Луке Гојко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4 5 7 8, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Харангозо Шандора Шандор. Јовичић 
Владимира Милан, Тандарић Јуре Никола, Живан-
чевић Драгише Петар; 

разводник: Зећировић Мустафе Исмаил. 

Бр. 145 
2ђ октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Томич-Сакелшак Антона Зора; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хавић Мехе Славко, Маловразић Петра Божи-
дар, Марини Франца инг. Камило; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Тончић Емила Хенрик; 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за долгогодишна револуционерна работа, за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес на политиката на мирољу-
бивата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Марасовић Петра Олга; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Митрић Симе Радомир; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Куревић Ивана Стипе, Шобот Ђуре Душко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бркић Мухамеда проф. др Ибро, Ћехајић Хусе 
Хамо, Дујковић-Веселић Владимира Сока. Коваче-
вић Јове Никола, Твртковић Рашида проф. др Ри-
фат, Векић Душана Ђуро, Зубовић Мустафе Осман; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чало Мухамеда Мехмед, Елаковић Милоша 
Сергије, Хаџић Арифа проф. др Изет, Капетановиќ 
Нурудина прим. доц. др Хасан, Мастиловић Обрада 

проф. др Борислава, Рамадановић-Шербић Мех-
меда др Хиба, Тадић Мије Божо; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес на политиката на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Божовић Николе Владимир; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Радић Душана Божо; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Волнер Вилима Драган; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђаковић Марка Лука; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги во образованието и воспи-
тувањето на младите генерации и за значаен при-
донес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназија „Никола Карев", Скопје; 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги во основното образование и воспиту-
вањето на младите за корисни членови на опште-
ството и за придонес во ширењето на просветата и 
културата 

Осумгодишно^ училиште „Климент Охридски" 
— Охрид; 

— по повод триесетогодишнин<ата од основањето 
а за особени заслуги во негувањето на музичката 
уметност и ширењето на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Македонска филхармонија, Скопје; 
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— по повод триесетгодишнината од постоењето 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ауто-куќа „Механика", Скопје; 
— за особени заслуги и постигаат« Јгспеси во 

работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на 
работата 

„Енергоинвест — алумина", Скопје; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
»а земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бранковски Саве Филип, Гиноски Секуле Лазо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Беличанец Ангеле Илија. Ивановски Сандев 
Мијалчо, Јовковски Васиљ Јовко, Кардула Георги 
Вергула, Крлиу Хусни Мети, Наумовски Јосиф 
Круме. Стезоски Косте Сандре; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Демир Тахир. Хамди. Димитриевски Авакум 
Димче, Грујевски Бојо Александар. Инадески Или-
ев Митре. Муча Тосум Керима, Пејоски Методија 
Драгољуб, Рупе Ило Пере. Садик Мемед Шаин. Са-
здовски Миланов Тоде Софрониевски Панов Томо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јанески Димче Коце, Јосифовски Јосиф Илија, 
Краљевски Лазар Боро, Маткалиев Диме Стојан, 
Митески Минов Владо. Поповски Стерјов Костадин, 
Прокопиев Манасије Трајко, Стефаноски Костов 
Божин, Теменугов Мито „Железни", Вулечевиќ-Та-
новска Славе Лила; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земј ата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ѓурески Цветан Трајан; 
— за покажана лична храброст во борбата про-

тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ивановски Сандев Мијалчо, Саздовски Миланов 
Тоде; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со соја се придонесува за општиот напредок па 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кобе Јакоба Борис, Zwitter Martina dr Fran; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Брајовић Спасоје Петар. Видмар Фердинанда 
Наиде, Видмар Фердинанда Драго, Згонц Антона 
Антон. Жеровник Станислав; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мора-
лното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Форте Филипа Марко. Кухељ Антона др Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бабин Јоже, Град Јернеј а Леополд, Трошел* 
Франца Божо, Јевц Франца Иван, Камникар Хинка 
Хинко, Кеш Антона Антон, Коцјанчич Марије Пе-
тер, Комел Антона Лојзе, Крижнар Томажа Франц, 
Пеица Франце Јоже, Раздрх Ивана Иван, Симшич 
Антона Јоже. Скодлар Иване Иван. Словени Јоже 
Јанез, Становник Франца Алеш, Столар Јакоба 
Владимир, Шегула Катарина др Ива, Шиндич Ру-
долфа Мирко. Трбович Николе Душан, Турк-Радуј-
ко Јандрија Зора, Весел Јоже Богомир, Видмар 
Албина Нада, Загорц Јосипа Јоже. Закрајшек 
Павла Милан, Здравлич Јожефа др Марио, Зорнив: 
Ивана Клавдиј; 

— за особени заслуги на полето, на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божич-Макарович Рудолфа Нада, Дермота Ј. 
Франц, Хубад Матеја Само, Маистер Рудолфа инг. 
Борут, Пирнат Јанеза Јанез, Зупанчич Франца 
Франц; 

О д С Р С р б и ј ач 

— по повод триесетгодишнината од победата 
над фашизмот, а за особени заслуги и постигнати 
успеси »о работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Београдски издавачко-графички завод. Инду-
стрија шећера и врења „Димитрије Туцовић" — 
Београд; 
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— по повод деведесетгодишнинатЗ од постоење-
то, а за особени заслуги во основното образование 
и воспитувањето на младите за корисни членови на 
општеството и за-придонес во ширењето на просве-
тата и културата 

Основна школа „Алекса Шантић", Белград; 

— по повод триесетгодишнината од ослободу-
вањето на земјата, а за долгогодишна работа ц 
особени заслуги во основното образование4 и воспи-
тувањето на младите за корисни членови на опште-
ството и за придонес во ширењето на просветеа и 
културата 

Основна школа „Браћа Рибар", Белград; 

— по повод дваесетгодишнината од постоењето 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Дуванска индустрија, Врање ООУР Врање"; 

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

Индустрија пољопривредних машина „Змај" — 
Земун; 

Текстилни завод „Цвета Дабић". Титово Ужице; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на 
работата 

Ваљаоница бакра и алуминијума „Слободан Пе-
незић — Крцун" — Титово Ужице; 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги и успеси во стручното образова-
ние на техничкиот кадар и воспитувањето на мла-
дите за корисни членови на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Средња машинска техничка школа „Петар Дра-
пшин" — Белград; 

— по повод педесет и петгодишнината на ра-
ботата а за особени заслуги во развивањето на фи-
зичката култура и спортот, за постигнати успеси на 
натпреварувањата и во ширењето на прогресивните 
идеи меѓу работниците 

Спортско друштво „Раднички", Белград; 

— по повод четириесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фабрика гумених производа „Тигар" — Пирот; 

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

Фабрика кожа „Партизанка" — Титово Ужице; 
„Јанко Лисјак" — Монтажно пројектно преду-

зеће — Белград; 

— за заслуги и успеси во превентивно лекување 
и 'закрепнување ца работниците и работничката 
младина 

СО ОхГДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Завод за рехабилитацију радника „Букуља" — 
Аранђеловац; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Богавац Вукашина Благоје, Рибникар-Хајек 
Емила Јара, Сибиновић Боже Момчило; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелић Ранка Владимир, Боднаров Петра Сте-
ван, Гошић Богољуба Сретен, Вићић-Болтић Гру-
јице Десанка; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Булајић Ђоке Војин, Пилиповић Драгана Ђоко, 
Попивода Благоја Машут, Стојадиновић Радисава 
Живко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ^НАМЕ 

Аћимовић Радисава Радован, Ћопић Стевана 
Михајло, Димић Симе Анђелко, Ђаковић Миле 
Милан, Грубишић-Видовић Пере Драгица. Косовић 
Пера Милан, Лакетић Михаила Жарко, Машовић 
Николина Боса, Николић Алексе Станимир, Пашић 
Ватана Душан. Пивко Људевита Светолик, Симано-
вић Милорада Витомир, Видојковић Илије Дими-
трије. Жаркић Милана Андрија-; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот , напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гуслов Гавре Лука. Пешић Мира Владимир, 
Стаменовић Василија Ђорђе; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић 
Милорада Василија Попивода Благоја Машут: 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић 
Милорада Василија; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Младеновић-Маљковић Шпире Милка, Пантић 
Милорада Василија, Пи.]аде~Петровић Владимира 
Лепа, Пилиповић Драгана Ђоко Попивода Благоја 
Машут, Рибникар-Хајек Емила Јара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Добријевић Тода Милан. 

Бр. 146 
22 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— за вонредно залагање и успешно извршено 
•оперирање и лекување на југословенската граѓанка 
Весна Вуловиќ, пострадана во авионската несреќа 
во Чехословачка Социјалистичка Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

проф. др Кунц Бохумила Зденек, шеф на неуро-
ХП-ЈУТ лклта воена болница во Прага; 

дошент др Фушек Андеја Изо, хирург на вое-
ната болница во Прага; 

— за вонредно залагање во пронаоѓањето, ука-
жувањето на прва помош и транспортирањето на 
југословенската граѓанка Весна Вуловиќ, пострада-
на во авионската несреќа во Чехословачка Соција-
листичка Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Мартичак Јана Јан, Хенке Јиндрицха Бруно. 

Бр. 152 
28 октомври 1975 година 

Белград 

• Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

'— за заслуги и уцпешно остварување на стопан-
ската соработка помеѓу полската моторна индустри-
ја и Заводите „Црвена застава44 од Крагуевац, со 
што е сторен значаен придонес во развивањето на 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Народна Репуб-
лика Полска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Jedynak Jozef Andrzej; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Bielecki Jerzya Jerzy, Kraterski Stefan Andrej, 
Drozda StanisJaw Zygmond; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Gorecki Rudolf Andrej, Konikowskl Wladyslaw 
Witold, Koszowski Kazimierz Leonard, Pietrzak 
Szymon Edward, Zarembski Jakub Michal; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Drachal Jan Tadeusz, Chorazy Florian Zdzislaw; 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Krajewski. Marceli Kazimierz, Wronka Aleksan-
der Jan. 

Bp. 152i 
3 ноември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
•< < 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува-! 

— за особени заслуги стечени RO борбата против 
фашистичките окупатори, , а во составот на едини-
ците на Народноослободителната војска и партизан-
ските. одреди на Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

примаријус др Штефан Шимко. 

Бр. 154 
5 ноември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Жабјек Франца Сашо; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Божак-Ферјанец Штефана Штефка, Заврл-
-Осредкар Валентина Францка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ленардич-Корошец Грегора Милица, Меглен Ја-
неза Јанез, Штиблер-Станко Леополда Аница, За-
гори Јоже Мартин; 

Од С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Рајшић Васе Живко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на зе?.тјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Деспотовић Тодора Слободан, Миловановић Ми-
ли оја Богољуб Пантелић Милована Радован. По-
повић Ристе Драгољуб, Скенџић Исаила Делан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Павловић Јеремија Милутин. Пелић Ивка Вуч-
ко, Перунчић Чедомира Михаило, Рађен Христи-
фора Илија, Симић Младена Милибор, Сретеновић 
Драгутина Родољуб, Сташевић Чедомира Рајко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсенијева Илије Рајко, Арсић Живана Радо-
мир, Боберић Радивоја Богдан, Борковић Петра 
Марко, Илић Стевана Никола, Љуштак Љушита 
Мисим, Мицковић Тодора Димитрије, Милинковић 
Рајка Иван, Неофитовић Рајка Милоје, Пајић Во-
јимира Драгољуб, Радиновић Петра Тодор, Радојчић 
Жарка Милена, Танасковић Пере Душан, Тацаско-
вић-Шарић Ивана Персида, Томашевић Милана 
Добривоје, Војиновић Игњата Драгољуб, Војиновић 
Живана Славољуб, Вучковић Тривунац Јока, Ву-
лићевић Драгутина Петар, Вулићевић Петра Здрав-
ко, Живановић Милована Велимир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Вукобрат Драгана Урош; 

Од С А П К о с о в о 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аљај Шабана Риза; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Шаипи Тефика Ћенан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бејтулаху Хаки Нахид, Битичај Лимона Демир, 
Џудовић Радоша Славко, Феризај Садри Јусуф, 
Јунику Схућери Џеват. Келеменди Јакуп Ћазим, 
Максут Неџемедин Шакир; Павловић Светозара Ра-
томир, Поресчи Ибрахима Гани, Вула Риза Сулеј-
ман; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Мумџиу Ћамиљ Самедин, Стојановић Косте 
Миодраг; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бацковић Крсте Бранко, Даутај Салиха Јануз, 
Доманику Хајрула Сами, Хима-Ђевори Мехмета 
Вера, Јусуфи Бајрама Бејта, Лошај Мухарема Иса, 
Перјуци Мухарема Назим. 

Бр. 155 
7 ноември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и чл-»н 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучз^ва да се одликува 

-— за заслуги за долгогодишно успешно водење 
на Словенечкиот пеачки хор „Звон" во Heerlerheid 
и за придонес во развивањето на пријателството 

помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралевството Холандија 

ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Joseph (Francois Antoine) Willems. 

Бр. 159 
14 ноември 1975 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

157. Одлука за дбполнение на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони значки и придато-
ци, што се издаваат по повод на наста-
ни од посебно значење за народите и на-
родностите на Југославија — — — — 313 

158. Одлука за утврдување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота за увоз на 
репродукциони материјали и делови за 
производство на телепринтери и телеви-
зиски уреди — — — — — — — 313 

159. Одлука за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1976 година — 313 

160. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
конта во Основниот контен план за орга-
низациите на здружениот труд — — — 317 

161. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за начинот на поднесување и за со-
држината на изводот од програмата за 
намирување на обврските на корисникот 
на општествени средства — — — — 321 

162. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 321 

163. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Neue Kronen 
Zeitung" — — — — — — — — 322 

164. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 322 

165. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за моторни масла тип А 322 

166. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за моторни масла тип В 322 

167. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за моторни масла тип С— 323 

168. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за моторни масла тип D 323 

169. Решение за југословенските стандарди 
за мерење на парцијални празнења — — 323 

170. Листа на кандидатите за дополнителен 
избор на еден делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ — - — — — 323 

Укази — — — — — — — — — — 324 
Одликувања — — — — — — — — — 324 

Меѓународни договори — — — — — — 273 


