
, , С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 16 февруари 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 7 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 36 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредниш-
тво 651-855; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

113. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на- определени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 
41/78 и 42/78), по член 16 се додава нов член 1в, 
кој гласи: 

„На прометот на сурово, држено и мелено ка-
фе и екстракт на кафе од тар. број 9 на Тарифата, 
се плаќа основен данок на промет на производи по 
стапка од 60%. 

Одредбите од забелешката кон тар. број 9 на 
Тарифата, се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 117 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

114. 

Врз основа на член 48 од Законот за основите 
на системот на осигурување на имоти и лица („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУ-
РЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИОТ 
ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

1. Најниските осигурени суми на кои, во смисла 
на член 47 од Законот за основите на системот за 
осигурување на имоти и лица, мора да се договори 
осигурување за еден патник во јавниот превоз од 
последици на несреќен случај, изнесуваат: 

1) за случај на смрт на патник — 40.000 динари; 
2) за случај на трајна загуба на општата ра-

ботна способност на патник — 80.000 динари; 

3) за случај на проодна неспособност на патник 
за работа, на име надомест за загуба на заработка-
та и фактичните нужни трошоци за лекување — 
20.000 динари, 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на износите на кои мора да се договори осигу-
рувањето на патниците во јавниот превоз од пос-
ледици на несреќен случај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/76). 

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

Е. П. бр. 118 
8 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

115. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за па-
ричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИ-

КА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено продолжување 
на важењето на Одлуката за остварување на цели-
те и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/79) во точка 1 зборовите: „за целите 
и задачите" се заменуваат со зборовите: „за ос-
тварување на целите и задачите", а по зборот: „го-
дина" запирката и зборовите: „а најдоцна до 23 јану-
ари 1979 година" се бришат. 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Народната банка на Југославија со свои мерки 

ќе обезбеди спроведувањето на монетарно-кредит-
ната политика, до денот на влегувањето во сила 
на прописите од став 1 на оваа точка, да биде во 
согласност со целите и задачите на таа политика 
утврдени со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 70/78) и Одлуката за целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и за заедничките основи на кредитната 
политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/78)." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 119 
8 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

116. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија со почесен кон-
зул на чело во Република Гватемала со седиште во 
Гватемала, 

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 120 
8 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

117. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА 
ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НА-
МАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ 

И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Во Решението за продолжување на важење-
то на решенијата за царинскиот контингент со кои 
се намалени царините на увозот на специфичната 
опрема за определени гранки и групации на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/79) во 
точка 2 зборовите: „од 1 до 31 јануари 1979 годи-
на" се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари до 28 
февруари 1979 година". 

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

Е. п. бр. 121 
8 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

118. 
Врз основа на член 24 од Законот за евиденциите 

во областа на здравството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/78), во врска со член 7 од Законот за ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист' на СФРЈ", бр. 39/77), Сојузниот 
завод за здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕ-

КОВИТЕ 

1. Со ова решение се утврдува Единствената 
класификација на лековите според фармакодинам-
ските групи, што содржи седмоцифарски кодекс на 
шифрите (7 шифарски места). 

2. Единствената класификација на лековите 
е отпечатена кон ова решение и е негов составен 
дел. 

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

Бр. 12/2 
24 јануари 1979 година 

Белград 

Вршител на должноста 
директор 

на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, 

д-р Панде Дрвошански, с. р. 

ЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ 

Група 01 — лекови што дејствуваат врз имунолош-
ките механизми 

01 0 — серуми 
01 1 — вакцини 
01 2 — дијагностици за човечка употреба 
01 3 — производи од човечка крв што деј-

ствуваат врз имун влошките механизми 
01 4 — имуносупресиви 
01 9 — друго 

Група 02 — лекови што дејствуваат врз инфектив-
ните и паразитарните болести 

02 0 — бензилпенцилини и орални пенцилини 
02 1 — други полусинтетски пенцилини и 

цефалоспорини 
02 2 — тетрациклини 
02 3 — хлорамфениколи 
02 4 — антибиотици со специјално подрачје 

на дејствување 
02 5 — антитуберкулотици 
02 6 — сулфонамиди 
02 7 — антипротозоици (амеби, трипаносоми, 

плазмодиум итн.) 
02 8 — антхелминтици 
02 9 — антивирусни средства и друго 

Група 03 — лекови што се употребуваат за лекување 
на неоплазми 

03 0 — подофилински деривати и растителни 
алкалоиди 

03 1 — алкиланции 
03 2 — прокарбазин и сл. 
03 3 — гретостатски антибиотици 
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03 4 — антиметаболити. 
03 5 — митобронитол 
03 6 — ензими 
03 7 — хормони 
03 9 — друго 

Група 04 — лекови што дејствуваат врз ендокри-
ните болест" 

04 0 — за лекување на растројства на тиреои-
дејата и паратиреиодејата 

04 1 — инзулини 
04 2 — ора л ни антидијабетици сулфонамид-

ски 
04 3 — орал ни антидијабетици бигванидски 
04 4 — за лекување на растројства на пред-

ниот разен од хипофизата 
04 5 — за лекување на растројства на зад-

ниот резее од хипофизата 
04 б — минералокортикоиди 
04 7 — глукокортикоиди 
04 8 — полови хормони 

Група 05 — лекови што дејствуваат врз болести на 
метаболизмот и прехраната 

05 0 — витамини топливи во масло 
05 1 — витамини топливи во вода 
05 2 — комбинации на витамини 
05 3 — минерали (калциум и калиум) 
05 4 — нутриенции и сладила 
05 5 — ензими 
05 6 — роборанции и тоници 
05 7 — анаболни хормо-ни 
05 8 — антихистаминици 
05 9 — друго 

Група 06 — лекови што дејствуваат врз болести на 
крвта и крвотворните органи 

06 0 — анемии сидеропенични 
06 1 — анемии хиперхромни 
06 2 — антикоагуланции хепарински 
06 3 — антикоагуланции дикумаролски 
06 4 — фибринолитици 
06 5 — инхибитори на фибринолитичкиот 

систем 
06 6 — хемостиптици општи 
06 7 — хемостиптици локални 
06 9 — Друго 

Група 07 — лекови што се применуваат кај душевни 
растројства (психофармака) 

07 0 — невроплегици 
07 1 — транквилизатори 
07 2 — антидепресиви 
07 3 — поихостимуланси 
07 4 — психотониметици 
07 5 — лекови против алкохолизмот 
07 6 - лекови против невроциркулаторни 

дистонии 
07 9 — други 

Група 08 — лекови што дејствуваат врз нервниот 
систем 

08 0 — општи анестетици и миорелаксанси 
08 1 — локални анестетици 
08 2 — хипнотици 

08 3 — седативи 
08 4 — антиконвулзиви — антиепилептици 
08 5 — антипаркиесоници 
08 6 — аналгетици и антипиретици 
08 7 — симпатолитици 
08 8 — парасимпатикомиметици 
08 9 — Други 

Група 09 — лекови што дејствуваат врз болести на 
окото и увото 

09 0 — антимикробици и глукокортикоиди 
09 1 — вазоконстрингенси 
09 2 — вазодилататори 
09 3 — ресорбенси, епителизанции, антихис-

таминици 
09 4 — миотици 
09 5 — мидријатици 
09 6 — хипотензива ендобулбарија, ферменти 
09 7 — анестетици 
09 8 — лекови за уво 
09 9 — други 

Група 10 — лекови што дејствуваат врз болести на 
циркулаторниот систем 

10 0 — кардиотоници 
10 1 — лекови во терапијата на растројства на 

срцевиот ритам 
10 2 — лекови во терапијата на ангина пекто-

рис 
10 3 — антихипертензиви 
10 4 — хиполипемици и хемокинетици 
10 5 — артериска хипотензија и симпатико-

миметици 
10 6 — аналептици 
10 7 — лекови за симптоматска терапија на 

хемороиди 
10 8 — лекови во терапијата на болести на 

вените и лимфните садови 
10 9 — други 

Група 11 — лекови што дејствуваат врз болести на 
респираторниот систем 

11 0 — ринолитици локални 
11 1 — ринолитици орални 
11 2 — секретолитици и секретомоторици му-

колитици 
11 3 — секретол птици и секретомоторици 

сапонини 
11 4 — бронхоспазмолитици (антиастматици) 
11 5 - антитусици опијатски 
11 6 — антитусици синтетски 
11 7 — аналептици за дишење 
11 9 — други 

Група 12 — лекови што дејствуваат врз болести на 
дигестивниот систем 

12 0 — одонтологици и стоматологици 
12 1 — амара, стомахици, дигестиви, евпеп-

тици,. ензими 
12 2 — антациди и средства против улкусна 

болест на желудникот и дуоденумот 
12 3 — антихолинергици и спазмолитици 
12 4 — антиметици и антивертигинози 
12 5 — лаксативи, карминативи и адсорбенси, 

неспецифични антидијароици и анти-
диспептици 
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12 6 — антидиј ароици со антимикробно од-
носно аитипротозоарно дејствување 

12 7 — лекови со т. н. хепато протективно 
дејствуваше 

12 8 — каликреински инактиватори и инхи-
битори на протеаза 

12 9 — други 

Група 13 — лекови што дејствуваат врз болести на 
урогениталниот систем 

13 О — салуретици 
13 1 — други диуретици 
13 2 — уроантисептици 
13 3 — лекови за приспособување на ацидо-

-алкалната рамнотежа 
13 4 — средства за терапијата на уролитијаза 

и за терапијата на простата 
13 5 — антиконципиенси орални 
13 6 — антиконципиенси локални 
13 7 — средства против флуор и габички 
13 9 — други 

Група 14 — лекови што се применуваат при пора-
ѓање и компликации на бременост, 
пораѓање и пуерпериум 

14 О — утеротоници 
14 1 — утеростиптици 
14 2 — антидисменороици 
14 9 — други 

Група 15 — лекови што дејствуваат врз болести на 
. кожата и поткожното ткиво 

15 О — антибиотици 
15 1 — хемотерапевтици 
15 2 — глукокортикоиди 
15 3 — глукокортикоиди со антибиотици, хе-

мотерапевтици и дезинфициенси 
15 4 — антихистаминици 
15 5 — различна дерматик)а (боратна кисе-

лина, салицилна киселина, катрани, 
сулфур, метали, витамини) 

15 6 — дезинфициенси (квартерни амони-
јакот! бази, алкохол, јод итн.) 

15 7 — антимикотици 
15 8 — антипаразитици 
15 9 — други 

Група 16 — лекови што дејствуваат врз болести на 
мускулно-коскениот систем и сврзните 
ткива 

16 О — антиревматици деривати на пира-
золидин 

16 1 — аитиревматици деривати на хлор-
бензен 

16 2 — антиревмаггици ибупрофени 
16 3 — антиревматици индометацини 
16 4 — антиревматици други 
17 5 — комбинирани препарати со претежна 

употреба при ревматизмот 
16 6 — неспецифична подражавачка анти-

ревматска терапија (ОПШТА) 
16 7 — неспецифична подражалачка анти-

ревматска терапија (ЛОКАЛНА) 
16 9 — антиурици други 

Група 17 — средства за надоместување на крв и 
растворувачи 

17 0 — декстрани 
17 1 — поливидони 
17 2 — гелатина 
17 3 — глукоза, фруктоза и комбинации 
17 4 — комбинации на аминокиеелини, про-

теински хидролизати, електролит 
и сл. 

17 5 — натриум хлорид 
17 6 — растворувачи 
17 9 — други 

Група 18 — антидоти и антагонисти 

18 0 антагонисти на хепарин 
18 1 — антагонисти на. дикумаролски анти-

коагуланси 
18 2 — антагонисти на морфин 
18 3 — антагонисти што се употребуваат во 

случај на труење со тешки метали 
18 4 — антагонисти на метотрексат 
18 5 — лекови за метхемоглобииемија и 

СО-хемоглобинемија 
18 6 — холинестерази активатори 
18 9 — други 

Група 19 — дијагностици и контрастни средства 

19 О — дијагностици што не се внесуваат во 
организмот 

19 1 — дијагностици што се внесуваат во 
организмот 

19 2 — рендгенски контраст за тр,акт за 
варење на храна 

19 3 — рендгенски контрасти за холецисто-
графија и холангиографија 

19 4 — рендгенски контрасти за урографија 
19 5 — рендгенски контрасти за бронхогра-

фија 
19 9 — други 

I. Легенда на шифрите: 

1) првиот број го означува фармацевтскиот облик 
2) вториот и третиот број ја означуваат основ-

ната група од Единствената класификација 
на лековите 

3) четвртиот број ја означува подгрупата од 
Единствената класификација на лековите 

4) петтиот, шестиот и седмиот број е индиви-
дуален број на секое пакување, облик, кон-

центрација и производителот на готовиот лек 

II. Ознаки на фармацевтските облици: 

а) О = ампули, ампули-шишенца, депо-ампули, 
л лио-шишенца. инфузиски раствор; 

б) 1 = дражен, капсли, лингвалети, пастили, 
таблети, шумечки таблети; 

в) 2 8=8 солуции и капки за орална примена, 
орални ампули, ќесиња; 

г) 3 = гранулат, прашок, сируп; 
д) 4 = тел, крема, маст, раствор за надворешна 

употреба, пена, посип; 
ѓ) 5 = супозитории; 
е) 6 = глобули, вагиналети, стили, 

ж) 7 = аерооол, капки за екстерна примена, 
лосион, спреј, прашок за инсуфлирање; 

з) 8 = чаеви; 
е) 9 = друго 
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119. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ 
во согласност со Резолуцијата за политиката на 
остварување на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) и со Законот за 
општествена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и .35/72), Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номиите покраини се согласила за спроведувањето 
на политиката на цените во 1979 година и склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА 

ЦЕНИТЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини (во ната-
мошниот текст: учесниците на овој договор), во 
рамките на своите надлежности, во согласност со 
основите на системот на цените и општествената 
контрола на цените, ќе преземаат економски и дру-
ги мерки заради спроведување на утврдената по-
литика на цените и остварување на целите на ста-
билизацијата утврдени со Резолуцијата за полити-
ката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 го-
дина (во натамошниот текст: Резолуцијата). 

Член 2 
Учесниците на овој договор во рамките на сво-

ите надлежности, ќе предлагаат преземање и ќе 
преземаат економски и други мерки, односно ќе 
предлагаат донесување и ќе донесуваат прописи 
со кои се обезбедуваат услови растежот на цените 
и на животните трошоци во 1979 година да биде 
побавен од нивниот растеж остварен во 1978 го-
дина. 

Согласно со одредбата на став 1 од овој член, 
во текот на годината перманентно ќе се предлагаат 
и донесуваат мерки на секторите што се суштестве-
ни за движењето на цените, како што се: односите 
на понудата и побарувачката, стоковниот и девиз-
ниот режим, интервентниот увоз заради оствару-
вање на постабилни движења на цените, растова-
рувањето на трошоците преку намалување на ца-
ринските оптоварувања за суровините и репродук-
ционите материјали што не се произведуваат во 
земјата или не се произведуваат во доволни коли-
чества, кредитните услови и слично. Посебно ќе 
се предлагаат во тековната економска политика и 
ќе се донесуваат мерки за стимулирање на домаш-
ното производство што е дефицитарно на домашни-
от пазар. 

Член 3 
Учесниците на овој договор ќе ја насочат сво-

јата активност и мерки кон поттикнувањето на по-
брзиот развој, на новите самоуправни општестве-
но-економски односи во сите фази на општестве-
ната репродукција при се поголемо применување 
на политиката на економската стабилизација, што 
ќе ги поттикнува организациите на здружен труд 
на јакнење на квалитативните фактори на стопа-
нисувањето. и развојот, како и на подоследно спро-

, ведување на политиката на распределбата на до-
ходот и на личните доходи во согласност со расте-
жот на продуктивноста на трудот. Со тоа истовре-
мено ќе се создадат услови за поусогласени и по-
стабилни односи на пазарот и помирен растеж на 

цените. 

Член 4 
Учесниците на овој договор при одлучува-

њето за цените на одделни производи и услиги ќе 
тргнуваат од начелото дека зголемениот доход тре-
ба да биде, пред се, резултат од зголеменета про-
дуктивност на трудот, поголемата ефикасност и 
економичност во работењето, усогласените доходов-
ни односи, подобрата организација на трудот и по-
големиот обем на производството, како и подоброто 
искористување на производствените капацитети. 

Согласно со одредбата на став 1 од овој член, 
при одлучувањето за цените ќе се води сметка и за 
тоа дали и во која мера организациите на здружен 
труд, истовремено со поднесувањето на предлогот 
за зголемување на цените, презеле мерки за јак-
нење на квалитативните фактори на стопанисува-
њето, за поголема продуктивност на трудот и за 
поголема ефикасност на стопанисувањето со оп-
штествените средства. 

Член 5 
Учесниците на овој договор до крајот на април 

1979 година ќе ги преиспитаат одделните прописи 
со кои се утврдени начините на формирање на це-
ните (режим на цените) за одделни производи, од-
носно групи на производи и услуги и, во согла-
сност со условите, ќе предложат соодветни измени 
на тие прописи. 

Член 6 
Во согласност со утврдената политика на ста-

билизацијата, учесниците на овој договор ќе обез-
бедат растежот на производителските цени во ин-
дустријата, во декември 1979 година во однос на 
декември 1978 година, да се движи најмногу до 9д/о. 

Во рамките на растежот утврден во став 1 од 
овој член, учесниците на овој договор политиката 
на цените ќе ја спроведуваат селективно и дифе-
ренцирано, и тоа така што ќе водат сметка за: 

1) договорената развојна преориентација и 
преструктуирање на стопанството, тргнувајќи од 
одредбите на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година; 

2) отстранувањето на изразитите неусогласено-
с т во цените на одделни производи и услуги; 

3) доходовната положба на групациите на про-
изводителите, односно на вршителите на одделни 
услуги; 

- 4) преземените мерки во организациите на здру-
жен труд, што се посочени кон ублажување на по-
растот на цените и др. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни лека 

цените на про-изводителите на индустриски произ-
води од надлежноста на републиките и автономни-
те покраини во 1979 година можат да растат најмно-
гу до 90/о. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни во те-

кот на првото полугодиште да се донесе ДОГОРОП 
со кој ќе се обезбеди подолгорочно решавање на 
основите и начинот на спроведување на политика-
та на цените во комплексот на енергетиката. За 
состојбата на договарањето Меѓурепубличкиот ко-
митет за областа на пазарот ќе го извести Сојуз-
ниот извршен совет најдоцна до крајот на април 
1979 година. 

Со оглед на посебното значење што го има енер-
гетиката за развојот на стопанството во целост и 
имајќи го предвид исклучителното значење и вли-
јание на цените на енергетиката врз положбата на 
сите гранки на стопанството во примарната распре-
делба на општествениот производ, учесниците на 



Страна 198 — Број 7 С.Т7УЖБЕН ЛИСТ НА ^фРЈ Петок, 16 февруари 1979 

овој договор во рамките на своите надлежности, 
ќе обезбедат растежот на цените на енергетиката 
да не ги наруши предвидените рамки на растежот 
на цените на производителите на индустриски про-
изводи, водејќ,и сметка за воспоставувањето на што 
порамномерни парртетии односи на цените за од-
делни видови енергија. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни расте-

жот на производителските цени за земјоделски 
производи, во декември 1979 година во однос на 
декември 1978 година, да се движи најмногу до 90/о. 

Цените за основните земјоделски производи од 
родот на 1980 година ќе се формираат во соглас-
ност со критериумите и мерилата утврдени со /До-
говорот за основите на Општествениот план на Ју-
гославија за развој на агроиндустрискиот комплекс 
во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/77), што ќе се обезбеди со пропи-
шување на производите л еко-продажни и заштитни 
цени во роковите и на начинот, што се утврдени 
со Правилникот за критериумите и методологи,јата 
што ќе се применува во општествената контрола 
на цените за земјоделските производи според тој 
договор. 

Учесниците на овој договор, во рамките на сво-
ите надлежности, а во согласност со своите овла-
стувања ќе преземаат мерки да се создаваат усло-
ви за вршење на прометот на основните земјодел-
ски производи според пропишаните производител-
ско-продажни цени. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни,' во 

рамките на своите надлежности, да обезбедат усло-
ви и да преземат мерки растежот на цените за 
другите земјоделски производи, за кои цените се 
формираат според условите на пазарот, да не го 
доведе во прашање договорениот растеж на произ-
водителските цени за основните земјоделски про-
изводи. 

Заради остварување на целта од став 1 на 
овој член, учесниците на овој договор се согласни, 
во рамките на своите надлежности, да -преземаат, 
односно да предлагаат и мерки, како што се: сле-
дење на движењето на цените на пазарите, органи-
зирање на општествениот сектор на земјоделство-
то заради поголемо производство и подобра снаб-
деност на поголемите потрошувачки центри, догова-
рање на производството, организирано настапува-
ње во откупот и прометот, интевенции преку увоз 
и резерви и др. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни расте-

жот на цените за услугите да биде до растежот 
на производителските цени, со тоа што цените за 
услугите од надлежноста на сите ошптествено-по-
литички заедници да можат да се зголемат најхМно-
гу до 9%. 

Заради спроведување на одредбите од Резолу-
цијата за побавно зголемување на цените на ус-
лугите во општествено-политичките заедници кај 
кои е пречекорен договорениот растеж на цените 
за услугите во 1978 година, вкупниот растеж на 
цените за услугите во општествено-политичките 
заедници^ кај кои е остварено позначајно пречеко-
рување ќе биде за 0,5 индексни поени помал од 
утврдениот вкупен растеж на цените за услугите 
во 1979 година, што ќе се искористи за позабрзан 
пораст на цените за услугите (најмногу до 2,0 ин-
дексот поена) во општествено-политичките заедни-
ци кај кои остварувањето на тие цени во 1978 де-
дина било приближно до предвидените рамки. 

Согласно со Резолуцијата, растежот на цените 
за услугите по основ на зголемување на станари^ 
ните може да биде и поголем, но не поголем од 
еден поен над утврдениот растеж на цените за ус-
лугите, заради што учесниците на овој договор ќе 
обезбедат евиденција за растежот на станарините 
и учеството на станарините во вкупниот растеж на 
цените за услугите. 

Учесниците на овој договор ќе предложат, од-
носно ќе преземаат мерки заради решавање на раз-
војот на комуналните и други услуги приоритетно 
од други извори, а не само со зголемување на це-
ните. 

Член 12 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со работите на прометот на стоки и услуги 
и производствените и други организации на здру-
жен труд, ќе го забрзаат процесот на здружувањето 
на трудот и средствата во согласност со Законот 
за здружениот труд. 

Тргнувајќи од потребите вкупниот растеж на 
цените да се задржи во утврдените рамки, учесни-
ците на овој договор се согласни до крајот на пр-
вото тримесечје на 1979 година да донесат прописи 
за начинот на формирање на цените за производи-
те во прометот, со кои би се поттикнувал процесот 
на здружувањето на трудот и средствата на произ-
водствените и прометните организации на здружен 
труд и спогодбеното утврдување на учеството во 
заедничкиот приход ако тоа организациите на здру-
жен труд во областа на производството и прометот 
не го регулирале со свои самоуправни спогодби. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласни дека, со 

оглед на влијанието што данокот на промет го има 
врз цените на мало и животните трошоци, деј-
ството на зголемувањето на данокот на промет во 
1979 година врз растежот на вкупното ниво на це-
ните на мало може да изнесува најмногу до 1%. 

Тргнувајќи од ставовите на Резолуцијата учес-
ниците на овој договор ќе преземаат мерки данокот 
на промет да дејствува како инструмент за регули-
рање на состојбата на пазарот и заради остварување 
на утврдената политика на цените. Заради тоа, при 
промената на цените на оние производи кај кои е 
значајно даночното зафаќање, ќе се преиспита и 
можноста за намалување на даночните стапки за да 
се ублажи што повеќе, при предвиденото зголемува-
ње на буџетските приходи, дејството на данокот на 
промет врз растежот на цените на мало и на живот-
ните трошоци. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни да раз-

работат таква динамика на движењето на цените во 
секое тримесечје, со која ќе осигурат порамномерен 
распоред на договорениот пораст на цените за 1979 
година. 

Динамиката на растежот на цените од став 1 на 
овој член треба да им овозможи на организациите 
на здружен труд навремена корекција на нивните 
цени, со тоа што цените би се менувале, по правило, 
еднаш годишно, освен ако е определено поинаку со 
самоуправните спогодби, односно со општествените 
договори за цените, склучени според прописите, или 
ако дојде до позначајни промени во условите на сто-
панисувањето со кои не се сметало при склучува-
њето на овој договор. 

Член 15 
При одлучувањето за промената на цените дос-

ледно ќе се применуваат критериумите на системот 
на цените за да се оневозможи автоматско приме-
нување на трошочниот принцип, без оглед дали тие 
трошоци настанале со зголемување на цените или 
зголемување на данокот на промет. 
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( Член 16 
Учесниците на овој договор се согласни над-

лежните органи на општествено-политичките заед-
ници, во рамките на своите надлежности, да 
преземаат мерки и на секторот на штедењето и 
потрошувачките кредити, така што и со тоа да се при-
донесува кон усогласувањето на односите на понуда-
та и побарувачката и да се дејствува врз движењето 
на цените на одделните производи. Заради тоа, кога 
на пазарот на одделни производи за кои се одобру-
ваат потрошувачки кредити ќе дојде до поосетно 
зголемување на побарувачката во однос на понуда-
та, потрошувачите кредити ќе се даваат со зголе-
мување на готовинското учество на корисниците на 
кредитите и со скратување на рокот на отплатата. 
Ако цените на стоките за кои се одобруваат потро-
шувачите кредити се зголемуваат покрај договоре-
ната политика и ја загрозуваат договорената поли-
тика на стабилизација, потрошувачките кредити ќе 
се укинат. 

Член 17 
Заради усогласување на односите на понудата 

и побарувачката и спречување на неоправдано зго-
лемување на цените, како суштествени фактори за 
остварување на договорената политика на цените, 
учесниците на овој договор се согласни органите 
надлежни за преземање мерки во областа на паза-
рот и за контрола на цените да даваат иницијатива 
и да соработуваат со организациите на здружен труд 
во преземањето на мерки насочени кон унапредува-
њето на снабденоста на пазарот, материјалното би-
лансирање и системот на стоковните резерви. 

Учесниците на овој договор се согласни посто-
јано да ја следат снабденоста на пазарот со најзна-
чајни производи и заради подобрување на снабде-
носта на пазарот да преземаат, во рамките на свои-
те надлежности, соодветни мерки, и тоа: 

1) ќе ја усогласуваат политиката на резервите 
со републиките и автономните покраини и навре-
мено ќе интервенираат на пазарот за да се спречу-
ваат посериозни растројства и недостиг на стоки на 
одделни сегменти на пазарот и за да се осигурат 
навремено стоковните контингенти за увоз на од-
делни производи што се дефицитарни на пазарот; 

2) извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини ќе преземат мерки во рамките на 
републиките и автономните покраини да се форми-
раат стоковни резерви на основните прехранбени 
производи со кои, по потреба, ќе интервенираат на 
пазарот и навремено да се осигурат девизни сред-
ства за интервентен увоз; 

3) извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини ќе дадат иницијатива општините 
да го поттикнуваат здружувањето на трудот и 
средствата во областа на производството, транспор-
тот и трговијата заради подобра снабденост, особено 
на големите потрошувачки центри, и по потреба, да 
формираат пазарни резерви. 

Член 18 
Тргнувајќи од преземените обврски на учесни-

ците на овој договор да не се пречекорат со Резо-
луцијата предвидените рамки на порастот на цени-
те за индустриските и земјоделските производи и 
на растежот на цените за услугите како и од други 
околности од влијание врз растежот на цените на 
мало, учесниците на овој договор треба да обезбедат 
растежот на цените на мало и на животните трошо-
ци, во декември 1979 година спрема декември 1978 
година, да биде до 13%. 

Член 19 
Зависно од условите на домашниот пазар и ви 

меѓународната размена, ќе се продолжи со полити-
ката што ќе им овозможи на организациите на здру^ 

жен труд цените да ги формираат според условите 
на пазарот, особено на секторите на кои тоа го ово-
зможуваат билансната ситуација, степенот на отво-
реноста на пазарот, расположивоста на понудата и 
степенот на задоволувањето на побарувачката. При 
тоа е неопходно да се обезбеди следење на движе-
њето на тие цени, како и нивната усогласеност се 
пазарните услови, така што растежот на тие цени 
да биде во рамките на политиката на цените за 1979 
година и, по потреба, да се применуваат економските 
мерки, особено увозот на стоки и др., а во исклу-
чителни случаи и да се пропишуваат мерки за не-
посредна контрола на цените за производите и ус-
лугите за кои ќе се утврди дека повеќе не постојат 
услови за формирање на цените според условите на 
пазарот. 

Член 20 
АКО ВО текот на годината ќе дојде до суште-

ствено нарушување на предвидените претпоставки 
од влијание врз договорените рамки на растежот на 
цените, учесниците на овој договор, врз основа на 
согледувањето на релевантните факти, ќе пристапат 
кон измени и дополненија на овој договор. 

Член 21 
Учесниците на овој договор меѓусебно ќе сора-

ботуваат и ќе се известуваат за преземените мерки 
заради усогласување и координирање на акциите 
за обезбедување и реализација на договорената по-
литика на цените. 

Органите надлежни за преземање мерки во об-
ласта на пазарот и за контрола на цените редовна 
ќе го следат и анализираат спроведувањето на по-
литиката на цените утврдена со Резолуцијата и со 
овој договор, и за тоа ќе ги запознаваат надлежните 
општествено-политички заедници. 

Заради следење на спроведувањето на полити-
ката на цените, надлежните органи на федерацијата, 
републиките и автономните покраини, ќе ја утврдат 
методологијата за следење на движењето на цените 
според елементите и основите предвидени со овој 
договор. 

Кон половината на 1979 година ќе се изврши 
анализа на спроведувањето на договорената поли-
тика на цените и ќе се преземат соодветни мерки, 
ако дојде до отстапување од таа политика. 

Член 22 
Овој договор ќе се објави во ,,Службен лист на 

СФРЈ". 

6 февруари 1979 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет 
член на Советот, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Босна и Херцеговина 
член на Советот, 

Шемсудин Лејлиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Македонија 
член на Советот, 

Дургута Едиповски, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Словенија 
член на Советот, 

Штефан Корошец, с. р. 
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За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Србија 
член на Советот, 

Миливое Стоковиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

Саборот 
на СР Ховатска 
член на Советот. 

Хрѕгое Скоко, с. р. 
ЗакИзвршниот совет на 

Собранието 
на СР Црна Гора 

директор с ја Републичкиот 
завод за цени. 

Владимир Стиеповиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

Собранието 
на САП Војводина 
член на Советот, 

Синиша Корица, с. р. 
За Извршниот совет на 

Собранието 
на САП Косово 
член на Советот. 

Вехби Хајредини, с. р. 

120. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗ-
НИ, ШАМОТНИ И СИ Л ИКА ОГНООТПОРНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 јануари 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за базни, шамотни и силика ог-
ноотпорни производи, со тоа што производителски-
те организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) базни огноотпорни производи во просек до 
16%, 

2) шамотни огноотпорни производи во просек до 
12%, 

3) силика огноотпорни производи во просек до 
9,6%, а според ценовниците што се составен дел на 
Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 533 од 6 февруари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Магнохром" 
— Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац, ,,Силикат 
— Гостивар, „Кремен" — Ново Место, ,Термит" 
— Домжале и „Загорка" — Бедековчина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ру-
дарско-металуршки комбинат - Зеница, Же-
лезара - Сисак, Јадранска железара - Сплит 
и „Ватростална" — Зеница. 

121. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставникот на потрошувачите 
склучуваат 

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

КАНСКИ ТУФОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите на 27 октомври 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за вулкански туфови, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 8,5%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6151 од 9 февруари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Опалска 
бреча" — Куманово „Опалит" — Чешиново, 
„Неметали" — Врањска Бања, „Монтана" — 
Жалец и „Ољка" - Шмартно об Паки. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: По-
словно удружење југословенских цементара „Ју-
цема" — Загреб. 

122. 

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

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

ДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 јануари 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за одделни прехранбени произ-
води,со тоа што производителските организации на 
здружен труд ги задржуваат своите продажни це-
ни за кавовини, мирудин (домашни и увозни), чае-
ви (домашни и увозни), лековити растенија, тинк-
тура екстракти од лековити растенија, растителни 
галенски облици, доработени плодови, шеќер за 
угостителство, прашести производи, цитрон и кон-
зерванс^ одделни видови брашно и производи од 
брашно, инстант напивки и зрнести производи, на 
постојното ниво согласно со прописите и вршат 
усогласување заради преминување на малопродаж-
ни цени, при условите на продажбата што се наве-
дени во спогодбата, а според ценовниците што се со-
ставен дел на Спогодбата. 

Цените од ценовниците важат како цени во 
прометот на мало, без данокот на промет. Во тие 
цени е вклучен и процентот за покритие на трошо-
ците во прометот на големо до 8% и во прометот на 
мало до 18%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 968 од 16 Јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: 23 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

123. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25772 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

НО СТАКЛО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 ноември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рамно стакло, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продаж-
ни цени, при постојните услови на продажбата, и 
тоа за: 

1) влечено прозорско стакло, до 9%; 
2) леано орнамент стакло безбојно, до 11%; 
3) леано орнамент стакло во боја, до 70/о; 
4) армирано безбојно стакло, до 100/о; 
5) профи л но стакло, до 6%. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5581 од 9 февруари 
1979 година. 

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

- Претставници на производителите: Индустрија 
стакла — Панчево и Индустрија стакла и руд-
ници неметала — Липиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: По-
словна заједница „Југостакло" — Белград, 
„Стаклопан" — Белград, „Стакло" — Загреб, 
,.Звезда" — Земун и „Индустрија импорт" -
Титоград. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за 
измени и дополненија на Одлуката за утврдување 
на краткорочниот кредитен потенцијал на банката 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/78, се 
поткрала долунаведената грешка, те се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКО " 
РОЧНИОТ КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАН-

КАТА 
Во точка 1 во изменетата точка 1 став 2 пред 

бројот: .,32" треба да се додаде по погрешка изос-
тавениот број: „13". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 фе-
вруари 1979 година. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за 
измени и дополненија на Наредбата за издавање и 
амортизација на обврзниците на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни повратиш, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ ', бр 5/79, се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

Во точка 2 наместо текстот од таа точка треба 
да стои: 

„Во Упатството за пополнување на образецот 
„СФ", што е отпечатен кон Наредбата за издавање 
и амортизација на обврзниците на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на1 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, и е составен дел на таа наребда, 
став 7 се брише." 

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4. 
Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-

град, 9 февруари 1979 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува 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 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени успеси во проучувањето на на-
станите во меѓународните политички и економски 
односи, за заслуги во афирмацијата на нашата на-
учна мисла и политика на неврзување во светот и 
за придонес кон развивањето на мирољубивата и 
пријателската соработка помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и други др-
жави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Институт за међународну политику и привреду, 
Белград; 

— по повод на дваесет и петгодишнината ла 
работата, а за особени заслуги во организирањето 
и стручното насочување на кадрите во областа на 
електрониката, телекомуникациите, автоматик,ата 
и нуклеарната техника,. како и за посебен придо-
нес кон развојот на науката и технологијата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Југословенски савез за електронику, телекому-
никације, аутоматику и нуклеарну технику - -
ЕТАН, Белград; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Гаговић Владе Рајко, Лаћа Јосипа Иван, Нова-
ковиќ Анастасијевић Стеве Невенка, Станчић Ми-
лана Борислав; 

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

СК) ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бијељац Страхиње Миленко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

0 0 ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Родић Јована Анђелко; 

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

(ВО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Маројевић Ми лисава Лука, Петковиќ Јована 
Александар; 

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

— за истакнати заслуги во развивањето на фи-
зичката култура, како и за придонес кон ширење-
во на братството и единството преку спортски 
активности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

! Спортско друштво „Железничар", Сараево; 

— по повод на осумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги во заштитата и спа-
сувањето на човечки животи, општествен и личен 
имот, со што е направен значителен придонес на 
социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволно ватрогасно друштво Требиње; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги во организирањето и 
насочувањето на работата на своите друштва и за 
значаен придонес кон рехабилитацијата и заштита-
та на лица со оштетен слух 

Савез глувих и наглувих лица Босне и Херце-
вини. Сараево; 

— по повод на четириесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги на развивањето и 
унапредувањето на фудбалскиот спорт и за соби-
рање и воспитувале на членството и симпатизе-
рите на клубот во духот на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Јединство" — Бихаћ; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за постигнати успеси во научноистражувач-
ката работа во областа на биологијата и нејзината 
примена, со што е направен значаен придонес кон 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Биолошки институт Универзитета у Сарајеву; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земј ата 

Монтажно предузеће „Инсталатер", Сараево; 

— по повод на триесетгодишнииата на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

ИШТП „Унт^верзал" - ООУР „Графичар", 
Тузла; 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги и постигнати успеси на раз-
вивањето и унапредувањето на ловството 

Ловачко друштво „Јавор", Сребреница; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на заштитата, рехабилитацијата и образованието на 
лица со оштетен слух 

Општински одбор Савеза глувих и наглувих, 
Приедор; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
на заштитата, рехабилитацијата и образованието 
на лица со оштетен вид 

Савез слијепих БиХ — Основна организација 
Сарај ево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гаврић Спасоја Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Арсеник Неде Љубо ја, Бегић Наила Мустафа, 
Бувач Дмитра Илија, Јокић Михајла Богдан, Ми-
хајловић Јована Марко, Старчевић Милутина Мил-
ко; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бикаревић Тривуна Крста, Богуновић Цвијо 
Драган, Глигић Ђурђа Радомир, Копривица Милана 
Рајко, Леви Јуде Хаим, Љубушкић Ибрахима Сма-
јо, Марчета Мирка Стево, Милинковић Винка 
Винко, Мршић-Рељић Вукашина ^ Олга, Павловић 
Андриј е Михајло, Ристановић-Делић Симе Милан, 
Родић Луке Божо, Савановић Цвије Милан, Сли-
јепац Васе Лазо, Тодоровић Николе Милка, Вуј-
чић Илије Митар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бјеловук Саве Михајло, Бранић Ивана Иван, 
Дардић Јована Саво, Инђић Марка Милан, Ниџо-
вић-Џакула Илије Стана; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Маријана Петар, Балабан Петка Душан, 
Бубић Гостимира Анкица, Ћесто Симе Божо, Ђур-
ђевић-Шаула Вјећеслава Слава, Ђурица Илије Ко-
ста, Голубовић Маринка Радомир, Кецман-Латино-
вић Николе Јела, Кнежевиќ Секуле Светозар, Ко-
вачевић Фрање Биљана, Мандић Дамјана Светко, 
Марковић Крсте Савка, Обрадовић Јусуфа Мујо, 
Праштало Влајка Васо, Радаковић Томе Душан, 
Радишић Стеве Станко, Шехалић Ахмета Екрем, 
Танасић Јове Перо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Родић Луке Божо; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Марковић Крсте Савка, Радаковић Томе Ду-
шан; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Гаврић Спасоја Милан, Марковић Крсте Сав-
ка, Милинковић Винка Винко, Ристановић-Делић 
Симе Мила, Родић Луке Божо; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мијач Ива Јово; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Газивода Васа Петар; 

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

СО ОРДЕН. НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакић Петра Мирчета; 

О д СР Х р в а т с к а 

— за долгогодишна работа и особени заслуги 
во основното образование и воспитување на млади-
те за корисни членови на општеството и за придои 
нес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Бранко Латас", Плашки; 

— по повод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги на развивањето и унапре-
дувањето на фудбалскиот спорт и за придонес кон 
ширењето на братството и единството меѓу млади-
ната 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ногометни клуб „Ријека", Риека; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Инкоброд" — индустрија — конструкција и 
бродоградња, Корчула 

— за долгогодишна револуционерна работа Л 
исклучителни заслуги во Народноослободителната 
борба, како и за значаен придонес во изградбата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-, 
славија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Антић Николе Вицко, Божанић Јуре Андрија; 

— по повод на деведесетгодишнината на живо-
тот, а за долгогодишна револуционерна работа и 
извонредни заслуги во изградбата на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија, за разви-
вање и јакнење на свеста на нашите граѓани во 
борбата за слобода и независност на нашата земја, 
како и за значаен придонес кон нејзината поли-
тика и мирот и пријателската соработка со други 
држави 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 

Малешевић Душана Саво; 

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

2 0 ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лустик Томе Андрија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бадалић Миј е д-р Јосип, Губерина Јакова д-р 
Петар, Гвоздановић Артура д-р Владимир, Ка11ај 
Еугена д-р Ласло, Першић Ивана д-р Никола, По-
њан Јанка Драгутин, Прпић Томе Божо, Симић 
Оскара Ида, Штрбац Тодора Милан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хржењак-Крајновић Илије Јања, Деановић 
Николе Мирко, Ивошевић Милоша Петар, Лукић 
Косте Вајо, Новаковић Марка Милић, Падежанин 
Михаила Петар, Сокол Ивана Афтан, Стокрп Ми-
лоста Милић, Шајбер Леополда Славко, Тесла Ђуре 
Мићо, Здјелар Петра Миле; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ћосо Милоша Стеван, Дробњак Милоша д-р 
Предраг, Гортан Андриј е д-р Вељко, Худолин Дра-
гутин Владимир, Јованић Миле Никола, Рендић 
Миочевић Анте д-р Дује, Ронкулин Ивана Мило-
рад, Сабљарић Миј е Јанко, Сиронић Петра д-р Ми-
ливоје, Судић Виктора д-р Драган, Супек Виктора 
д-р Златко, Тучкар Петра д-р Иво, Вулетић Ивана 
Винко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕП 

Антонић Томе Душан, Бахорић Миј е Јосип, 
Басрак Станка Раде, Блажевић Николе Јурај, Бог-
дан Крстуловић Ф^абијана Катарина, Босанац Тео-
дора Илија, Бошњ,ак Јована Раде, Даутовић Миле 
Милош. Деспот Мате Милан, Ђурић Павла Душан, 
Сауаг?л Артура Милован. Косоковић Драгутина д-р 
Фрањо. Котур Петра Милан, Куфрин Ивана Зора, 
Лалић Ђуре Ката, Ловрич Блажа Светни, Матије-
вић Николе Никола, Мрша Вице Мате, Орешић 
Антуна Мато, Прерад Стевана Никола, Прибиче-
вић Ђуре Јово. Радановић Стеве Љубан, Сокол 
Ивана Афтан, Стојановић Марка Милутин, Шаула 
Миле Миле. Трбојевић Бошњак Миле Станка, Ву-
Јаклија Николе Драган Вукичевић Гавре Лазо, За-
тезало Михан л а Ђука, Зечић Стеван Перо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сабо лов ић-Бартуш Алекса Тереза, Сењан-Дро-
бац Томе Милка; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Богдан-Крстуловић Фабијана Катарина, Здјелар 
Петра Миле; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод педесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Рудници на олово и цинк ООЗТ „Злетово", 
Пробиштип; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бајков Ристе Ванчо; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажевски Петров Чедо, Богдански Стојана 
Јездимир, Спасовски Илија Александар, Старова 
Ариф д-р Вулнет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цаца Јанко д-р Ђорђи, Јаневски Никола, Ва-
силевски Наум Живко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цецковски Панде Бонде, Чаталовски Насте Ми-
тре, Дрзовски Ангелов ѓорѓи, Горичан Лазара Ни-
кола, Костовски Коста Радуле, Лозановски Милоша 
Никола, Секуловски Ангеле Панде; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђорђиоски Зарија Вукашин, Лазарова Костова 
Димка Анастасија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Апостолов Ване Апостол, Ђорђиоски Здравко 
Венедил, Радич Андон Александар, Стефков Трајко 
Младен. Тренчевски Јована Глигор; 

О д СР С л о в е н и ј а 

- по повод триесетгодишнината на постоење-
то, а за заслуги и успеси во стручното образование 
на кадри за потребите на стопанството и за придо-
нес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Школски центар Равне на Корошке; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Хафнер Јакоба Винко, Ленарчић Франца Мар-
јан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цузнар Ивана Стане, Голоб Франца Лудвиг; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јанжић Франца Владо, Потрч Ивана Миран, 
Соршак Алојза Славко, Захрастник Ивана Јанез; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јован-Копитар Франца Милка, Петрич Франца 
Бојан, Равник Јоже Миха; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Годец Јоже Иван; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јаворшек Игнација Тихомил, Медвед Франца 
Нико; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хорват Штефан, Ребец Јанеза Милена, Видиц 
А лој за Алојз. Зафошиик Симона Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Светек-Барборич Мартина Рези; 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Грађевинско-геотехнички комбинат „Хидротех-
ника". Белград, 

Предузеће за водне путеве „Иван Милутино-
вић", Белград; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
масовната физичка култура и за значајни успеси 
во популаризирањето и организирањето на рекреа-
тивни активности на населението 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Партизан I", Бор, Друштво за физичко васпи-
тање и рекреацију; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето и работатата за особени успеси во му-
зеолошката дејност, со што е направен значаен 
придонес кон културното издигање на работните 
луѓе 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Народни музеј, Чанак; 

— по повод на шеесет и петгодишнината на по^ 
стоењето, а за заслуги на унапредувањето на фуд-
балскиот спорт во својот крај и за собирање и во-
спитување на членството и симпатизерите на клу-
бот во духот на прогресивните идеи 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фудбалски клуб „Јавор", Ивањица; 

— за долгогодишна револуцинерна работа и из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
за значаен придонес на нејзината политика на 
мирот и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јовановић Димитрија Милош; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Аралица Васе Стојан, Булатовић Николе Урош, 
Матић Мате Душан, Пејак Саве Славко, Широка 
Гашпара Кољ, Шкеровић Ђока Зарије; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Чкребић Милана инж. Душан, Ђокановић Си-
ме Милован, Константинови!^ Илије д-р Михаило, 
Ловчевић Стевана д-р Јован, Лукић Душана д-р 
Радомир, Марковић-Петровић Радована Лепосава, 
Марковић Љубомира Радивој е, Радој ковић Михај л а 
д-р Милош. Ражнатовић Михајла Вељко, Савић-
-Ђуровић Тале Зорка, Спасој евић Живана Радо-
слав, Стојчевић Ђорђа д-р Драгомир, Шијан Мила-
на Ђуро, Урошевић Бранка Богољуб; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Добо Ференца Шандор, Гашић Марка Глигори-
је, Јовановић Живана Милорад, Јовановић Милора-
да Ристо, Кијановић Крста Драго, Којадиновић Об-
рена Олга, Пашић Радомира д-р Најдан, Шпрај-
цер-Здунић Фрање Ружица, Зечевић Љубисава 
Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Антонијевић Благоја Петар, Бабић Симеона 
Душан, Веѓо Ивана Драгутин, Богдановић Стевана 
Миодраг, Чоловић Видака Цвија, Денковић Ђорђа 
д-р Драгаш, Ђуровић Станка Војо, Глигоријевић 
Живој ина д-р Јован, Изанковић Ангелине Милен-
тие, Јеличић Остоје Остоја, Јовановић Ми лутина 
д-р Бранко. Костин Александра инж. Петар, Лукић 
Александра Душан, Мамузић Петра Златко, Попо-
вић Цветка Драгутин, Пувалић Луке Стево, Рајче-

вић Миле Јанко, Стојановић Љубите д-р Радмила, 
Шошкић Васе д-р Бранислав, Вељкозић Глигорија 
Миодраг, Вељовић Богдана мр Милојко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бокан Голуба Бранко, Ђукић Миладин Драгица, 
Гранић Уроша д-р Кузман, Грубјешић Лазара 
Стево, Јовановић Милутина Анђелка, Мирковић 
Војислава Бранко, Петковић-Марић ЈБубе Цвета, 
Поповић Илије Горољуб, Срдић Саве Јован, Стано-
јевић Недељка Виобран, Стојиљковић Милосава 
Стојан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аземи Мустафе Хусамедин, Чанић-Драгачевац 
Ивана Милица, Доганџић Раденка Велимир, Јова-
новић Момчила Станимир, Јовичић Драгољуба 
Владимир, Матић Вукадина Филип, Михај ловић 
Здравка д-р Александар, Милошевиќ Јосифа Ти-
хомир, Родић Мила Новак, Шпрајцер-Здунић Фрање 
Ружица; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Лукић-Мађерић Ивана Милица, Палашти Ишт-
вана Иштван, Петковић Драгутина Надежда, Раш-
ковић Момира Славољуб; 

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

СО ОРДЕН НА ХРАБРОСТ 

Шпрајцер-Здунић Фрање Ружица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бјелановић Радивој е Васил иде, Цветковић Теш-
мана Александар, Чичић Мурата Фуад, Дивац Ва-
силка Миленко, Думовић Вошка Никола, Гавранов 
Жарка д-р Велибор, Калановић Радослава Братис-
лава, Карапанџић Чедомира Стојан, Комадинић 
Властимира Божидар, Лукић Богдана Бошко, Ман-
дић Новака Славојка, Марковић Бранислава Вели-
ша, Михај ловић Вошка Вера, Милановић Ђуре 
Станимир, Мркић Петра Бранислав, Пауновић Ра-
домира Никола, Поповић Божидара Добривоје, 
Рапљан Ђуре Стево, Ристић Радомира Богољуб, 
Станић Илије Раденко, Станковиќ Драгољуба Зо-
ран, Стезановић Луке Даринка, Весић Живојина 
Миладин: 

— за залагање на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Вуксановић Петка Светислав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђоковић Јефте Владимир, Шаљић Милета 
Вељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Игумановић Војислава Десанка, Лупуљев Сло-
бодана Душан, Николић Драгољуба Никола, Попо-
вић-Катана Славка Невенка, Станић Владе Ни-
кола, Стевановић-Мандић Милана Јованка, Тешић 
Угљеше Миломир, Вишњић-Ђаковић Димитриј е 
Босилка, Живковић Ђуре Душан, Живковић Ми-
лана Миломирка; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Жакула Симе Младен; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод на дваесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во образова-
нието на наставници за основни училишта и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Педагошка академија „Жарко Зрењанин", Сом-
бор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Струхарик Јосипа Јурај; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Рајановић Дамјана Милосав. 

Бр. 60 
25 мај 1978 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 Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћећез Мирка Момир, Карловић Ивана Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Тзуг Мехмед а Омер, Хреља Ахмеда д-р Кемал, 
Клобучар Јосипа Јанко, Милановиќ Миле Радован, 
Нешић Радивој а Драгољуб, Вила Смаил а АЛИЈ а; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајаз Војина Душан, Јусуфхоџић Омера Смаил, 
Лубић Ибре Халид, Оруч-Ћустовић Есада д-р Са-
лиха, Пузигаћа Николе Мирко, Шебић Авде Фа-
х р у д и н , Т и р и ћ Мустафе Ферид, Топаловић Анте 
Марко, Трифковић Ранка Милош, Трнинић Миле-
т а Васо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агић Салке Хасо, Алагић Смаила Мустафа,, 
Амброзовић Божидара Јосип, Балић Ибре Ибрахими 
Блажић Радомира Милош, Боснић-Лукачић Макси-
милијана Злата, Божута Ивана Фрањо, Брочић Јо-
вана Милован, Церић Мухамеда Фуад, Чарцић Му-
харема Рифат, Човић-Ченгић Омера Перихана, 
Демић Ибрахима Вахид, Демировић Салиха Ахмед, 
Девић Мехе Рамо, Диздарић Ибрахима Мехмед, 
Џанић Салке Ферид, Џанић Абдулаха Халид, Ђо-
кић Јове Борислав, Фалан Омера Халид, Глушац 
Тодора Васо, Гутеша Миле Ђуро, Хаџић Алије Са-
киб, Хаџидедић Заима Мурад, Ханџић Али,!е Ос-
ман, Ицовски Ивана Трифун, Јаврагић Дервиша 
Мухамед, Јуришић Ивана Дезидер, Калмар Јосипа 
Александар, Кумалић Хасе Субхија, Куршумовић 
Фехима Омер, Курт Ахмета Сенија, Маровић Влен-
ћеслава Зорка, Миџић Мунира Енвер, Миџић Хус-
није Хасе, Миовчић Пере Банко, Мишић Душа-
на Лазо, Мујић Ахмета Расим, Муњиза-Јокић 
Алексе Танкосава, Мужијевић Светозара Здравко, 
Папић Драге Крешимир, Перванић Шерифа Сакиб, 
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Пилиповић Пере Стево, Пиралић Мухамеда Дер-
виш, Поповић Пере Мирко, Пргуда Јашара инг Са-
фет, Рачић Ивана Лука, Ружинка Ћирила Владо, 
Салапура Миле Ђуро, Сараџић-Синђелић Радована 
Мила, Смајић Назифа Галиб, Стојић Вида Богдан, 
Стојић Душана Стево, Шакота Луке Рафо, ШехиК 
Салиха Ферид, Танасизевић Душана Никола, Тихи 
Ивана Борис, Топерић Вечеслава Владимир, Три-
киќ Васе Предраг, Волф Јулије Вера, Вуковић 
Владе Милорад, Зелић Луке Триво, Зел,ковић Ни-
коле Јовица, Живковић Богдана Владо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Дубошлић Хасана Ферида, Јусуфбеговић-Маца-
новић Дервиша Сабина, Миџић Есад а Ахмет; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Беговић Хусе Рамо, Беширевић-Смајић Заима 
Исмета, Будимић Фехима Халида, Читаковић-Бе-
хић Јусуфа Халида, Ћехић Енвера Ениса, Доше-
новић Михајла Богдан, Дујмовић Луке Ката, Дупа-
новић Мехмеда Смаил, Џаферагић Хамдије Хамди-
ја, Ђилас Миле Душанка, Гвождар Бесима Керим, 
Кнежевић Фрањо Луција, Кресоја-Ковачевић Мар-
ка Милева, Крљић-Кљајић Раде Ранка, Лонић 
Хасана Јасминка, Махаџић Ахме Ахмо, Мехаџић 
Хусе Мина, Мештровић-Жантар Ивана Матилда, 
Пилиповић Које Илија Сагадин-Малинар Славка 
Дубравка, Салихоџић-Дуратовић Халида Сенија, 
Сулић-Грковић Миладина Душанка, Шахбеговић 
Хусеина Сенија, Татлић Јусуфа Разија, Векић Ми-
ле Мирко, Вуковић-Петровић Пере Зора, Зец Рајка 
Миленко; 

О д С Р М а к е д о 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 

Андоновски Јован Киро, Јакшић Саво Милан, 
Николић Светолик Миодраг, Васиљевић Стојан 
Сретен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дамовски Ангел Коце, Јорданова^ Петре Је-
лица, Јовановска-Спасеновска Симо Јелица, Маца-
нова-Трчкова Јован Цвета, Хановски Новак Стоја-
дин, Михаиловска Глигор Бранка, Наумовски Сан-
дре Владо, Попова Наум Љубица, Симоновски Спа-
се Иван, Спировски Филип Александар, Велковски 
Стојан Благоја, Зајковски Илија Миле; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Апостоловски Крсте Петре, Медарска Мисајло 
Дара, Наумоски Ефтим Борис, Сејфо Ашима Азем, 
Серафимова Никола Нада, Сладиновска Стојан Ка-
терина, Стојановска Никола Васка, Трифуноски 
Климе Димитар. 

Бр. 65 
12 јуни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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