
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански в унгарски ја-
зик. — Огласи според .тарифата. — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство 6С802 вОЗ-1125 

Четврток, 9 мај 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 23 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 8 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. —' Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр I. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885: Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

353. 

Врз основа на член 35 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА „ПЛАКЕТА НА 

БЕЗБЕДНОСТА" 

1. По повод триесетгодишнината од основањето 
на органите и службите на безбедноста се востано-
вува „Плакета на безбедноста" (во понатамошниот 
текст: Плакетата), која како посебно општествено 
признание за заслуги и придонес на јакнењето на 
безбедноста на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и за развивање и унапредување 
на системот на бзбедноста и на општествената само-
заштита им се доделува на работниците што работат 
на работи на безбедноста, на истакнати општестве-
но-политички и други работници, на организации 
на здружениот труд и на други самоуправни орга-
низации и заедници и на државни органи. 

Кон Плакетата се издава и повелба за доделу-
вањето на Плакетата. 

Плакетата може да се додели само еднаш. 
2. На работниците што работат на работи на без-

бедноста, Плакетата им се доделува ако тие работи 
ги вршат ефективно 30 години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, во 1974 година Плакет&та ќе им се додели 
на сите работници што во органите и службите на 
безбедноста стапиле до крајот на 1945 година и не-
прекинато работат на работи на безбедноста до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Плакетата може да му се додели посмртно и 
на работник на органите и службите на безбедноста 
односно на друг граѓанин, што ќе го загуби живо-
тот при извршувањето на задачи на службата на 
безбедноста. 

3. Плакетата ја доделува претседателот на Со-
јузниот извршен совет, на предлог на Комисијата 
за доделување на Плакетата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
доделување на Плакетата ги именува Сојузниот из-
вршен совет. 

4. Плакетата е во неправилен кружен облик, 
со дијаметар 60 до 65 mm, со просечна дебелина 
4 mm, кована во плиток релјеф и посребрена. 

На предната страна на Плакетата е претста-
вена силуета на територијата на Југославија, со 
релјеф на шпилата во Дрвар како симбол на ме-
стото во кое е основана службата на безбедноста и 
со фигури распоредени по рабниот и средишниот 
дел на силуетата што ја симболизираат безбедноста 
на Југославија. На горниот раб на Плакетата е 
втиснат текстот: „Дрвар", со латиница и кирилица, 
а на долниот раб — датумот: „13. V. 1944". 

На грбот на Плакетата е прикажан дел од ак-
тот за основање на Одделението за заштита на на-
родот, со потпис на Врховниот командант на НОВ 
и ПОЈ, со печат на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ 
џ со венец од петокрака ѕвезди на рабовите на 
Плакетата. 

5. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
се грижи за изработката и за врачувањето на Пла-
кетата и води евиденција за доделувањето на Пла-
кетата. 

6. Поблиските услови за доделување на Плаке-
тата, освен за лицата од точка 2 ст. 1 и 2 на оваа 
одлука, ги утврдува Комисијата за доделување на 
Плакетата. 

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

Е. п. бр. 247 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

354. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'ESPRESSO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „L'espresso", број 11 од 17 
март 1974 година, кое излегува на италијански јазик 
во Рим, Италија. 

Бр. 650-1-12/133 
9 април 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни 
работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

355. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELIA SERA 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere della sera", број бб 
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од 20 март 1974 годшта, ко ј излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/135 
9 април 1974 година 

Белград 
~ Сојузен секретар 

за внатрешни 
работи, 

Лука Бановиќ, е. p. 

356. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE BELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere deila sera", број 12 
од 25 март 1974 година, кој излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/137 
И април 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни 
работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

357. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 9 од одделот Статистика 
на образованието од Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за 1974 
година, која е составен дел на Одлуката за донесу-
вање Програма на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/74), генералниот директор на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНО СЛЕДЕЊЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ЗАВРШНИТЕ КЛАСОВИ ОД-

НОСНО НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ ВО 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Статистичкото истражување • Индивидуално 
следење на учениците во завршните класови од-
носно на завршните испити во средните училишта 
ќе се спроведува секоја ГОДИНЕ? во периодот од 15 
мај до 30 јуни, почнувајќи од 1974 година. 

2. Со истражувањето ќе-се соберат податоци за: 
местото и видот на училиштето, отсекот и .насока-
та; бројот на учениците што го завршиле училиш-
тето; полот, годините на животот; народноста и 
местото на живеалиштето на учениците; годината, 
местото, општината и републиката, односно авто-
номната покраина на чија територија ученикот го 
завршил основното училиште; годината на запи-
шувањето во првиот клас на средното училиште; 
успехот на завршниот испит во завршниот клас и 
за повторувањето на класот во текот на школува-
њето во средното училиште; промената на училиш-
тето; продолжувањето на натамошното школување; 

примањето на стипендии и кредити за школување-
то; живеењето, за време на школувањето, занима-
њето, положбата во занимањето и училишната 
подготовка на родителите, односно за издржува-
ните на ученикот, како л дали родителите, односно 
издржуваните на ученикот се наоѓаат на привре-
мена работа во странство. 

3. Истражувањето ќе се спроведе според упат-
ствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот 
завод за статистика. 

4. Во спроведувањето на ова истражување уче-
ствуваат Сојузниот завод за статистика, републич-
ките и покраинските заводи за статистика, меѓу-
општинските заводи за статистика и заводите за 
статистика на собранијата на општините. 

5. Податоците собрани со ова истражување ќе 
служат за статистички цели. 

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

Бр. 2293 
29 април 1974 година 

Белград 

358. 

Врз основа на член 29, во врска со член 62 Точ-
ка 9 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНАТА 
БАНКА ЗАГРЕБ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ И НА КРЕДИТНИТЕ 

РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. И'-се дава овластување на Здружената банка 
Загреб за вршење на работите на платниот промет 
и на кредитните работи со странство. 

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

О. бр. 21 
29 април 1974 година 

Белград 
Го заменува гувернерот 

на Народната банка на 
Југославија 

вицегувернер 
Јошко Штрукел», е. р. 

359. 

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74), Сојузната изборна комисија објавува 

РЕЗУЛТАТИ НА ИЗБОРИТЕ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ со мнозинство гласови од член бб на Зако-
нот за избор и ртповик на делегати во Сојузниов 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифи!;, е. р. 
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собор на собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во поодделни републики 
и автономни покраини се избрани, и тоа: 

А. Во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина 

1. Би лан Стипо — — 
2. Краина Борислав 
3. Балиќ Ибрахим — 
4. Чаушевиќ Изет — 
5. Дурак Фехим — 
6. Галиј атевиќ Енес 
7. Колак Руди — — 
8. Кршљугиќ Ејуб — 
9. Матиќ Радмила — 

10. Миќевиќ Момир — 
11. Парежанин Него 
12. Раиќ Ана — — 
13. Башкот Бошко — 
14. Нишиќ Јелена — 
15. Грбиќ Рајко — — 
16. Требо Мухамед — 
17. Јакуповиќ Агица 
18. Родиќ Нада — — 
19. Садиковиќ Садик 
20. Враниќ Мирко — 
21. Јелчиќ Кажимир 
22. Крагуљ Никола — 
23. Ристиќ Славко — 
24. Сирио Ахмед — 
25. Шешлија Горѓе — 
26. Поповиќ Љубиша 
27. Терзиќ Реџо — — 
28. Тадиќ Божо — — 
29. Фогл Иван — — 
30. Пуриватра Атиф — 

1. Милева Невена — — 
2. Глигоровски Наум — 
3. Костов Крсто — — 
4. Глигоров Киро — — 
5. Богоевски Васил — — 
6. Зисов ски Љупчо — — 
7. Јорданов Минчо — — 
8. Карановски Душан — 
9. Китановски Владо — 

10. Николовска Елена — 
11. Хаџи-Василев Киро — 
12. Абдула Азис — — 
13. Војновски Љубе — — 
14. Димовски Боге — — 
15. Минчевски Мирко — 
16. Козаров Костадин — 
17. Шкартов Ване — — 
18. Печијаревски д-р Горе 
19. Алексовски Кирил — 
20. Самоников Љупчо — 
21. Тодоровски Ратко — 
22. Палоши Џеладин — 
23. Адеми Емине — —• 
24. Паликрушева Галаба 
25. Митевски Никола — 
26. Кочовска-Цветковиќ 

Фана — — — 
27. Шакири Ресул — — 
28. Бајалски Ристо — — 
29. Давков Павле —• — 
30. Станковски Цане — 

1. Детински Андреј 
2. Цизеј Ива — — 
3. Додич Штефка — 
4. Хорват Франц — 

добил 8.952 гласа, 
добил 9.102 гласа, 
добил 9.109 гласови, 
добил 9.153 гласа, 
добил 9.096 гласови, 
добил 9.083 гласа, 
добил 9.041 глас, 
добил 9.087 гласови. 
добила 9.117 гласови, 
добил 9.124 гласа, 
добил 9.106 гласови, 
добила 9.111 гласови, 
добил 9.141 глас, 
добила 9.094 гласа, 
добил 9.087 гласови, 
добил 9.022 гласа, 
добила 9.010 гласови, 
добила 9.035 гласови, 
добил 9.008 гласови, 
добил 9.053 гласа, 
добил 9.001 глас, 
добил 9.016 гласови, 
добил 9.009 гласови, 
добил 9.006 гласови, 
добил 8.999 гласови, 
добил 8.998 гласови, 
добил 8.992 гласа, 
добил 9.010 гласови, 
добил 8.998 гласови, 
добил 8.954 гласа. 

Република Македонија 

добила 2.934 гласа, 
добил 2.924 гласа, 
добил 2.920 гласови, 
добил 2.957 гласови, 
добил 2.910 гласови, 
добил 2.924 гласа, 
добил 2.930 гласови, 
добил 2.919 гласови, 
добил 2.926 гласови, 
добила 2.883 гласа, 
добил 2.937 гласови, 
добил 2.892 гласа, 
добил 2.921 глас, 
добил 2.917 гласови, 
добил 2.915 гласови, 
добил 2.941 глас. 
добил 2.833 гласа, 
добил 2.853 гласа, 
добил 2.848 гласови, 
добил 2.859 гласови, 
добил 2.837 гласови, 
добил 2.823 гласа, 
добила 2.825 гласови, 
добила 2.834 гласа, 
добил 2.849 гласови, 
добила 2.864 гласа, 

добил 2.821 глас, 
добил 2.844 гласа, 
добил 2.823 гласа, 
добил 2.826 гласови. 

Република Словенија 

добил 5.226 гласови, 
добила 5.203 гласа, 
добила 5.210 гласови, 
добил 5.208 гласови, 

5. Јаблочник Макс — — добил 5.201 глас, 
6. Јакин Славко — — добил 5.187 гласови, 
7. Јурјевчич Антон — добил 5.191 глас. 
8. Јурше Анка — — — добила 5.199 гласови. 
9. Капус Јоже — — — добил 5.203 гласа. 

10. Лединек Мирко — — добил 5.200 гласови, 
И. Лозеј Виктор — — добил 5.208 гласови, 
12. Млинар Мартин — — добил 5.196 гласови, 
13. Озим Војко — — — добил 5.191 глас, 
14. Пече-Јаничевич Јасна добила 5.135 гласови, 
15. Погорелец Едо — - — добил 5.206 гласови, 
16. Пугељ Милан — — добил 5.169 гласови, 
17. Стадина Луци јан — добил 5.152 гласа. 
18. Фицко Петер — — добил 5.16Л гласа. 
19. Фирбас Јелка — — добила 5.147 гласови, 
20. Кавчич Ивица — — добила 5.176 гласови, 
21. Осолник Богдан — — добил 5.171 глас. 
22. Сагај Франц — — — добил 5.135 гласови, 
23. Сел игор Драго — — добил 5.153 гласа, 
24. Вилфан Јожа — • — добил 5.188 гласови. 
25. Залокар Славко — — добил 5.153 гласа, 
26. Шимац Руди — — — дооил 5.167 гласови, 
27. Брегар Руди — — — - добил 5.144 гласа, 
28. Глобачник Јоже — . — добил 5.160 гласови, 
29. Гобец Винко — — — добид 5.147 гласови,. 
30. Албрехт Роман — — добил 5.123 гласа. 

Г. Во Социјалистичка Република Србија 

1. Јагаиќ Милан — — добил 18.811 гласови, 
2. Дондур Мирко — — добил 18.710 гласови, 
3. Ѓорѓевиќ Тихомир — добил 18.753 гласа, 
4. Живковиќ Милош — добил 18.741 глас, 
5. Загорчиќ Предраг — добил 18.729 гласови, 
6. Исаилозиќ Станислав добил 18.651 глас, 
7. Милосављевиќ Радоња добил 18.718 гласови, 
8. Павловиќ Бојана — добила 18.756 гласови, 
9. Петровиќ Богосав — добил 18.707 гласови, 

10. Петровиќ Марија -— добила 18.750 гласови, 
11. Черековиќ Видомир — добил 18.678 гласови, 
12. Чорбиќ Радисав — — добил 18.681 глас, 
13. Жутиќ Милан — — добил 18.713 гласови, 
14. Ранковиќ Ранко — — добил 18.697 гласови, 
15. Селиќ Хенрик — — добил 18.675 гласови, 
16. Љутиќ инж. Живадин добил 18.663 гласа, 
17. Симовиќ Милан — — добил 18.609 гласови, 
18. Славов Димитар — — добил 18.521 глас, 
19. Ќерими Сами — — добил 18.536 гласови, 
20. Радивоевиќ Светислав добил 18.588 гласови, 
21. Томиќ Драган — — добил 18.581 глас, 
22. Вучо д-р Јелена — — добила 18.586 гласови, 
23. Димиќ Данило — — добил 18.553 гласа, 
24. Гукановиќ Гвозден — добил 18.536 гласови, 
25. Зечевиќ д-р Миодраг добил 18.572 гласа, 
26. Стојановиќ Благое — добил 18.550 гласови, 
27. Цмиљановиќ Радомир добил 18.524 гласа, 
28. Прибиќ Милан — — добил 18.549 гласови, 
29. Поповиќ Светислав — добил 18.543 гласа. 
30. Хашимбеговиќ Дедо — добил 18.499 гласови. 

Д. Во Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 

1. Аќа Жарко — — — добил 4.497 гласови, 
2. Гаиќ Мирко — — — добил 4.496 гласови, 
3. Ипач Јожеф — — — добил 4.478 гласови, 
4. Кнежевиќ Никола — добил 4.499 гласови, 
5. Матиќ Петар — — добил 4.506 гласови, 
6. Мемедовиќ Славица — добила 4.496 гласови, 
7. Нота Велимир — — добил 4.480 гласови, 
8. Пеиќ инж. Радован — добил 4.491 глас, 
9. Пејак Милица — — добила 4.496 гласови, 

10. Петровиќ Љубомир — добил 4.493 гласа, 
11. Петровиќ Горѓе — — добил 4.488 гласови, 
12. Троќа Корнел — — добил 4.473 гласа, 
13. Вуков Велимир — — добил 4.492 гласа, 
14. Константинов Милорад добил 4.487 гласови, 
15. Рожа Гула — — — добил 4.482 гласа, 
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16. Трифунов Василие — добил 4.486 гласови, 
17. Зеленовиќ инж. Дра- добил 4.489 гласови, 

тутин — — — — 
18. Жебиќ Павле — — добил 4.482 гласа, 
19. Варга Ладислав — — добил 4.473 гласа, 
20. Кекиќ Данило — — добил 4.486 гласови. 

Г. Во Социјалистичка Автономна Покраина Косово 

" 1. Мехмет Ајети — — добил 2.171 глас, 
2. Али Муља — — — добил 2.163 гласа, 
3. Ахмет Красниќи — — добил 2.167 гласови, 
4. Џевдет Баша — — добил 2.161 глас, 
5. Хазби Љоку — — — добил 2.164 гласа, 
6. Сејди Сејдиу — — добил 2.161 глас, 
7. Скендер Муниши — добил 2.161 глас, 
8. Слободан Ашќетовиќ добил 2.139 гласови, 
9. Сосе Осеку — — — добила 2.134 гласа, 

10. Синан Хасани —^ — добил 2.173 гласа, 
11. Воислав Кнежевиќ — добил 2.136 гласови, 
12. Д-р Емине Гаши — — добила 2.170 гласови, 
13. Менсур Бектеши — — добил 2.154 гласа, 
14. Нешат Куртеши — добил 2.156 гласови, 
15. Шакир Максут — — добил 2.149 гласови, 
16. Аљуш Гаши — — — добил 2.162 гласа, 
17. Д-р Дервиш Рожаја — добил 2.166 гласови 
18. Танкосава Симиќ — добила 2.135 гласови, 
19. Илија Бакиќ — — добил 2.128 гласови, 
20. Воислав Поповиќ — добил 2.118 гласови. 

Е. Во Социјалистичка Република Хрватска 

1. Инж. Јосип Прохаска добил 10.977 гласови, 
2. Luciano Benussi — — добил 10.825 гласови, 
3. Инж. Никица Дункиќ добил 10.892 гласа, 
4. Иванка Гајер-Пинтар добила 10.884 гласа, 
5. Семил Мариновиќ — добил 10.792 гласа, 
6. Даница Марентиќ — добила 10.787 гласови, 
7. Нада Мартин — — добила 10.824 гласа, 
8. Ката Ратковиќ — 1— добила 10.843 гласа, 
9. Анѓелка Врбанац — добила 10.810 гласови, 

10. Невена Жуњик — — добила 10.771 глас, 
11. Инж. Антун Буковшек добил 10.887 гласови, 
12. Анте Целмиќ — — добил 10.862 гласа, 
13. Гуро Гудац — — — добил 10.788 гласови, 
14. Ладислав Логожар — добил 10.807 гласови, 
15. Иван Фабијан — — добил 10.896 гласови, 
16. Стјепан Фунариќ-Јота добил 10.790 гласови, 
17. Михајло Јаворски — добил 10.684 гласа, 
18. Тапана Обрадовиќ — добила 10.642 гласа, 
19. Радован Перичиќ — добил 10.637 гласови, 

*20. Мирослав Слишховиќ добил 10.687 гласови, 
21 Љубан Јањанин — — добил 10.579 гласови, 
22 Душан Раковац — — добил 10.613 гласови, 
23. Анте Сориќ-Голуб — добил 10.763 гласа, 
24. Љубомир Зечић — — добил 10.569 гласови, 
25. Мирко Лацковиќ — дебил 10.744 гласа, 
23, Милорад Јелисиќ — добил 10.537 гласови, 
27 Драго Гиздиќ —- —- — добил 10.703 гласа, 
28. Маријан Цветковиќ — добил 10.985 гласови, 
29. Вјекослав Фришчиќ — добил 10.724 гласа, 
30. Андрија Божиќ — — добил 10.801 глас. 

Ж. Во Социјалистичка Република Црна Гора 

1. Бановиќ Лука — — добил 1.350 гласови, 
2. Дапчевиќ Пеко — — добил 1.423 гласа, 
3. Јауковиќ Данило — добил 1.408 гласови, 
4. Миќуновиќ Вукашин добил 1.360 гласови, 
5. Добрашиновиќ Јелиса-

вета — — — — — добила 1.405 гласови, 
6. Булатовиќ Бранко — добил 1.315 гласови, 
7. Милутиновиќ Вукали-

ца-Гедо — — — — добил 1.328 гласови, 
8. Груичиќ Горѓие — — добил 1.312 гласови, 
9. Диздаревиќ Асим — добил 1.248 гласови, 

10. Ковачевиќ Вј ера — добила 1.336 гласови, 
11. Коматина Радомир — добил 1.333 гласа, 

12. Стоковиќ Драго —; — 
13. Радовиќ Љубица — 
14. Воиновиќ Радован — 
15. Јашарбашиќ Емин — 
16. Јововиќ Милутин-Мило 
17. Павловиќ Васко — — 
18. Реџепагиќ Махмут — 
19. Самарџиќ Никола — 
20. Вујошевиќ Миљан — 
21. Журиќ Раде —- — — 
22. Пауновиќ Видое — — 
23. Иванчевиќ Бранко 
24. Луковиќ Тодор — — 
25. Ресулбеговиќ Ходо — 
26. Фатаховиќ Шаќир — 
27. Милашиновиќ Радое — 
28. Томичиќ Крсто — — 
29. Џуовиќ Никола — — 
30. Лазовиќ Бранко — — 

Бр. 68 
6 мај 1974 година 

Белград 

добил 1.297 гласови, 
добила 1.306 гласови, 
добил 1.293 гласа, 
добил 1.241 глас, 
добил 1.293 гласа, 
добил 1.265 гласови, 
добил 1.231 глас, 
добил 1.255 гласови, 
добил 1.280 гласови, 
добил 1.232 гласа, 
добил 1.242 гласа, 
добил 1.248 гласови, 
добил 1.227 гласови, 
добил 1.214 гласови, 
добил 1.213 гласови, 
добил 1.260 гласови, 
добил 1.235 гласови, 
добил 1.228 гласови, 
добил 1.284 гласа. 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Хрвое Бачиќ, е. р. 

Претседател, 
Јосип Студии, е! р. 

Членови: 
1. Борислав Личеноски, е. р. 
2. Јожко Хумар, е. р. 
3. Трајко Трајковски, е. р. 
,4. Мара Кустурић е. р. 

Заменик член 
5. Матко Топаловић е. р. 

360. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест--
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/7^), претставниците, на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за наставни средства и помагала, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продалши цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек до 22,8%, а според Ценов-
никот кој е 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 ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 656/1 од 12 април 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Творница 
лабораторијског стакла и опреме — Загреб и За-
вод за школску опрему — Загреб. 



Четврток, 9 мај 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 — Страна 745 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Школски сервис — Загреб, „Југолабораторија" 
— Белград, „Вук Караџиќ" — Белград, „Прос-
вета" — Белград, „Државна заложба Словеније" 
— Љубљана, „Веселин Маслеша" — Сараево, 
„Свјетлост" — Сараево и „Напријед" ~ Загреб. 

361. 

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

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

ИН ПЕДАЛИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за кочни педали за шински 
возила, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) локомотивски педали 661 до 4,55 
2) локомотиве^ педали 06, 11, 33, 22, 733, 

732 и 742 до 4,35 
3) локомотивски педали 441, 641 
4) колски педали 350 mm 
5) колски педали 250 mm 

до 4,53 
до 4,08 
до 4,28 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 98/2 од 12 април 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Машинска 
индустрија — Ниш, Творница „Јанко Гредељ" — 
Загреб, Подјетје за поправљање воз ин стројев 
— Љубљана, „Металорад" — Турбе, Жељезара 
„Илијаш" — Илијаш и „Папук" — Пакрац. 
Претставници на купувачите-потрошузачи: 
ЖТП-Белград, ЖТП-Загреб, ЖТП-Љубљана и 
ЖТП-Скопје. 

362. 

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

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

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за' вино, со то што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 

да ги зголемат своите затечени продажни цени, за 
наведените производи при постојните услови на 
продажбата, и тоа за: 

Динари 
1) вина во ринфуза: 

а) бели трпезни — конзумни, за еден 
малиган до 0,06 

б) квалитетни бели и бојосани, за 
еден малиган до 0,10 

2) вина во шишиња: 
а) бели трпезни — конзумни, за еден 

литар до 1,80 
б) квалитетни бели и бојосани, за 

еден литар до 2,20 
3) вина заштитени со важечките про-

писи, за еден дитер до 4,00. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 355/1 од 23 април 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: 56 произво-
дители назначени во посебниот прилог кон Спогод-
бата што се наоѓа во документацијата на Стопан-
ската комора на Југославија. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот при-
лог кон Спогодбата што се наоѓа во документаци-
јата на Стопанската комора на Југославија. 

363. 

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

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

БЕСТНА ЛЕПЕНКА 

1. Претставниците на производителите' и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за азбестна лепенка, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што нај влошите продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) азбестни плочи од 0,5 mm 
2) азбестни плочи од 1 до 10 mm 

Дин/t 
12.720 
4.130 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 224/1-73 од 27 април 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Босна-аз-
бест'4 — Босанско Петрово Село и „Стјрагари-аз« 
бест" — Страгара 
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Претставници на купувачите-потрошувачи: „Те-
хнохемија" — Белград, „Фероелектро" — Зени-
ца, „Астра" — Љубљана, „Јеклотехна" — Мари-
бор, „Млиноопскрба" — Загреб, „Југоазбест" — 
Младеновац, „Метал" — Бања Лука и „Кови-
нотехна" — Цеље. 

364. 

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

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

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за саѓи, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 21%. 

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. 296/2 од 25 април 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: ИНА — Ку-
тина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Елка" — Загреб, „Моша Пијаде" — Светозаре-
во, „Борово" — Борово, „Витојевац" — Брњци, 
„Балкан" — Сува Река, „Синтетик" — Белград, 
„Југотекстил" — Љубљана, „Сигма" — Птуј, 
„Универзал" — Лазаревац, „Рекорд" — Ракови-
ца, „Милоје Закиќ" — Крушевац, „Тигар" 1— 
— Пирот, „Вулкан" — Ниш и „Муња" — За-
греб. 

365. 

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

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

БЕНТОНИТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бентонит, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

ДинД 
1) бентонит Mi-1-К 942,50 
2) бентонит UBS/72 942,50 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 60/2 од 27 април 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: ИНА — Ку-
тина и „Бензомак" — Крива Паланка. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: РТБ 
— Бор, Железарница — Скопје, Жељезара — 
Смедерево, ФОБ — Белград, Љеваоница жељеза 
— Славонска Пожега, „27. Март" — Нови Сад, 
Жељезарна — Шторе, Жељезара — Сисак, Ж е -
љ е з а р а — Равне, „Потисје" — Ада, Фабрика 
вагона — Кралево, „Победа" — Нози Сад, Лив-
ница — Белград, Ливница железа и темпера — 
Кикинда, „Геотехника" — Загреб, „Геосонда" —• 
Белград, ИМП - Иванчна Горица, „Првомајска" -
Загреб, „Литострој' —Љубљана, РМК — Зеница, 
„Нафтагас" — Нови Сад, „Гостол" — Нова Горица, 
„Гуча" —• Туча, „Стролит" — Оџак, „Јастребац" 
— Ниш, МИН — Ниш, „Леминд" — Лесковац, 
„Минел" — Топола, ЈЖ-ППВС — Љубљана, 
ТПК — Коњшчина, „Хидросонда" — Нови Сад, 
„Велт" — Чрномељ, ОЛТ — Осиек и Вирови-
тица, „Торпедо" — Риека, „Титан" — Камник, 
„14. Октобар" Крушевац. „Петар Драпшин" — 
Младеновац, „Иво Лола Рибар" — Железник, 
„Серво Михаљ" — Зрењанин. „Томо Винковић* 
— Бјеловар и Љеваоница — Вараждин. 

366. 

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

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

УСТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за каустично печен магнезит, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) кауетичко пе^ен магнезпт GO-1 1.105 
2) Ј^аустично печен и мелен магнезит GO Ј.430 

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

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6/1 од 27 април 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: Рудник маг-
незита „Голеш" — Магура — Липљан. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ИНА 
Петрокемија" — Кутина, „Зорка" — Суботица, 
„Напредак" — Загреб, „Дуролит" — Загреб и 
„Техиохемија" — Белград. 
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ОСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ РАБОТ-
НИ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ХОТЕЛ-

СКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НЕРУДА" ОД ПУЛА 

I. Уставниот суд на Југославија, по сопствена 
иницијатива, поведе постапка за оцена на устав-
носта и законитоста на одредбите ка член 151 точ. 
1, 2 и 3, член 152 став 1 и член 158 од Правилникот 
за меѓусебните работни односи на работниците на 
Хотелското претпријатие „Веруда"* од Пула, од 10 
октомври 1970 година. 

Со наведените одредби од Правилникот е пред-
видено во кои случаи и под кои услови на работ-
никот може да му престане својството на работник 
во здружениот труд. 

II. Според Амандман XXI точка 2 став 1, ра-
ботниците во основната организација на здружениот 
труд имаат право и должност непосредно и рамно-
правно да ги уредуваат своите односи на кои основ 
и услов им е работата здружена во основната ор-
ганизација на здружениот труд, што значи дека на 
секој работник во основната организација на здру-
жениот труд мора да му се гарантира и да му се 
обезбеди таква самоуправна и општествено-економ-
ска положба која ќе го стори слободен и заштитен 
од власта и од самоволјата на поединци или-групи 
и од сите други негативни состојби и влијанија во 
организацијата на здружениот труд во која работи. 
На работникот во основната организација на здру-
жениот труд не може да му престане својството на 
работник дури ни тогаш ако од технолошки или 
економски причини престанала потребата за него-
вата работа во основната организација; според 
член 57 од Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, основната органи-
зација е должна во таков случај на работникот да 
му обезбеди друго работно место во истата или во 
друга организација на здружен труд. 

Поради тоа не може да се пропише во општ акт, 
како што е сторено во одредбите на член 151 точ. 
1, 2 и 3 и член 152 став 1 од Правилникот за меѓу-
себните работни односи на работниците на Хотел-
ското претпријатие „Веруда" од Пула, „претприја-
тието може да донесе одлука за престанок на 
работата на работникот и без негова согласност" 
ако се „укинува работното место и се намалува 
бројот на работниците извршители на работното 
место", или „потрајно се намалува опсегот на ра-
ботата односно на работењето на претпријатието, и 
„ако се установи дека работниковата работна спо-
собност не ги задоволува барањата на работното 
место на кое тој работи".' 

Работникот е должен уредно да доаѓа на работа 
и прави повреда на таа своја работна обврска ако 
неоправдано изостанува од работа; според член 55 
од Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, тоа може да биде причина за 
да му престане својството на работник во здруже-
ниот труд, но само ако со неисполнување на таква-
та своја обврска потешко ги повреди заедничките 
интереси на другите работници или на организаци-
јата на здружениот труд. 

Не може, според тоа, со општ акт да се пред-
види, како што е тоа сторено во член 158 од Пра-
вилникот, на работникот да му престане работата 
во организацијата на здружениот труд „Ако не-
оправдано изостане од работното место онолку 
време колку што тоа е одредено со Статутот на 
претпријатието". 

На работникот може да му престане својството 
на работник во здружениот труд ако изјави дека 
не сака да работи во основната организација на 
здружениот труд —- член 53 став 1 точка 1 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 

здружениот труд, Неговата изјава дека не сака по-
веќе да работи во основната организација на здру-
жениот труд мора да биде недвосмислена и на 
јасен начин изразена. Затоа фактот дека работни-
кот „самоволно престанал со работа", како што е 
тоа регулирано во член 158 од Правилникот, може 
да има за последица престанок на неговото својство 
на работник во здружениот труд само под услов со 
таквото свое однесување работникот потешко да ги 
повредил заедничките интереси на другите работ-
ници или на организацијата на здружениот труд. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на 
СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, Уставниот суд ria Југославија донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 151 точ. 1, 2 и 
3, член 152 став 1 и член 158 од Правилникот за 
меѓусебните работни односи на работниците на Хо-
телското претпријатие „Веруда" од Пула, од 10 ок-
томври 1970 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседавач судија д-р 
Александар Фира и членови на Судот Иван Божи-
чевиќ, Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Гуро 
Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р 
Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 229/73 
12 февруари 1974 година 

Белград 
Претседавач судија на 

Уставниот суд на 
Југославија 

д-р Александар Фира, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија одлучува 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 

Мандић Витомира Мирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грбовић Ђорђа Драгомир, Јосовић Младена Јо-
сип, Јовановић Славка Драгослав, Кецић Николе 
Милорад, Лековић Манојла Гвозден, Смиљанић' 
Павла Миломир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА . 
ЅВЕЗДА 

Цунев Јоце Мирко, Игњатовић Светислава Но-
вица, Маленовић Милорада Боривоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић-Ршумовић Чеда Станица, Алексан-
дрић Тихомира Милијан, Антић Милана Стеван, 
Блажић Велимира Добрица, Богдановић Коетадина 
Милан, Бокарев Александра Јуриј, Бошковић Ми-
јалка Богољуб, Божовић Јована Наталија, Брковић 
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Радослава Живота, Бугарчић Драгослава Алексан-
дар, Ћирић Божидара Бранко, Ћирић-Спасић Ми-
лана Смиља, Димитријевић Вукадина Слободан, 
Драгутиновић Тихомира Живојин, Дрењаковић 
Милана Живота, Џунић Васе Радивоје, Ђорђевић 
Максима Божидар, Ђурић Димитрија Душан, Ђу-
рић-Ристивојевић Михаила Љубица, Гајић Љубивоја 
Радован, Голубовић Милана Стојан, Грковић Марка 
Радмило, Илић Александра Миодраг, Илић Јуре 
Нада; 

Јакша Павла Катица, Јосовић-Стефановић Ми-
ла Милена, Јовакић-Исаиловић Јевта Стака, Јо-
вановић Драгомира Данило, Јовановић Војислава 
Славко, Јовчић Момира Милан, Јовчић-Јовановић 
Милана Зора, Кецовић Живорада Миленко, Кесе-
ровић Марка Милена, Кнежевић Радојице Милован, 
Корићанац Добривоја Славољуб, Костић Живојина 
Јован, Костић-Нешић Радомира Милена, Кречко-
вић Милуна Радиша, Кричковић Винка Бранко, 
Кркић Станоја Хранислав, Крсмановић-Б лаго јевић 
Теодора Иконија, Лазовић Душана Миодраг, Луко-
вић Радована Милија; 

Мај етеровић Ђорђа Веселин, Манчић Борисава 
Александар, Маринковић-Јовановић Јанка Брани-
слава, Мариновић Драгутина Љубомир, Марковић 
Владимира Богосав, Марковић Саге Ђорђе, Мар-
ковић Радомира Радич, Марковић Данила Светис-
лав, Мартић Анђелка Живорад, Масловарић Крс-
мана Љубиша, Михан ловић-Димитри јевић Милана 
Љубинка, Михајловић Љубомира Стојан, Милић 
Гвоздена Бранислав, Милић Гвоздена Бранислава, 
Милићевић Анђелка Владимир, Милојевић Алек-
сандра Миодраг, Милосављевић Милоја Радоња, 
МилосаЕљевић Милојка Радош, Милош Павла Љуба, 
Милошевић Славомира Момчило, Миловановић 
Благоја Живојин, Милутиновић Сретена Милорад, 
Мирчетић Радојице Срећко, Миркић Радомира 
Славко, Млађеновић Милорада Драгољуб," Мојиће-
вић Миливоја Радиша, Мрђа Мирослава Никола, 
Мусић Сабита Вехбија; 

Најдановић Михаила Божидар, Недић Радисава 
Петко, Нешић Јеленка Предраг, Николић-Крђић 
Богољуба Стаменка, Николић Драгољуба Зорка, 
Обреновић Ранка Радослав, Пантелић Радивоја 
Милета, Перић Драгољуба Томислав, Петровић Ми-
лана Владимир, Прокић Светолика Страхиња, Пре-
мовић Богдана Радивоје, Пропадовић Рајка Мио-
драг Пурић Радише Милојко, Радовановић Стани-
мира Добросав, Радовановић Драгутина Миленко, 
Ранчић Михајла Богољуб, Ранчић Александра Ми-
хајло, Ружић Владимира Милан; 

Савић Радосава Александар, Селаковић Раден-
ка Велиша, Соколов Михаила Владимир, Спасоје-
вић Живка Милорад, Сретеновић Милоја Љубиша, 
Сретеновић Богосава Обрад, Станивук Стевана 
Шпира, Стевановић-Крчмар Стојана Роса, Стеву-
љевић Петра Станимир,. Стојић Мирка Ивко, Та-
таловић Илије Манојла, Терзић Видоја Ратко, 
Тољић Милана Живорад, Тошић-Ристић Сага Дра-
гојла, Васић Васе Светислав, Василић Десимира 
Рисим, Велковски-Констатиновић Сотира Агапи, 
Вишњић Тихомира Александар, Војиновић Мила 
Радивоје, Вучићевић-Цаврић Мате Слава, Вујић 
Драгољуба Томислав, Вукотић Живојина Вукосав, 
Вуловић Сава Радомир, Зеленовић Живојина Мило-
љуб; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чутовић Мирослава Чедомир, Димитриј евић 
Илије Васил, Домановић Милорада Михаило, Фи-
липовић Светислава Василија, Филиповић Остоје 
Злата, Голубовић Борисава Војислав, Илић Деси-

мира Исидор, Ивановић Миљка Радомир, Јаковље-
вић Тихомира Драгослав, Јелушић Витомира Дра-
гољуб, Јоксић Борисава Радивоје, Китановић Воји-
слава Светислав, Костић Мирка Божидар, 
Ковачевић Драгољуба Бошко, Крџић Миломира 
Стана, Лазовић Драгомира Радисав, Лазовић Свети-
слава Станислав, Лукић Живана Стојадин; 

Мадић Благоја Јован, Манговић Богомира 
Љубомир, Милићевић Милића Ђурђе, Младеновић 
Радивоја Сава, Наумовић Лазара Милорад, Николић 
Веселина Миодраг, Обућина Мијалка Милица, Пав-
ловић Алексе Вукоман. Петровић Светислава Ми-
ленко, Радосављезић Сретена Богдан, Рађен Влада 
Петар, Савковић Драгомира Милорад, Спасојевић 
Богоја Томислав, Стаменовић Добривоја Чедомир, 
Станковић Душана Нада, Теофиловић , Момира 
Мићо, Томић Милана Михаило, Васић Радисава 
Голуб, Вељић Божидара Љубиша, Зарић Богосава 
Радован, Живковић Марка Вучета. 

Бр. 206 
6 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

353. Одлука за востановување на „Плакета на 
безбедноста" — — — — — — — 741 

354. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'espresso" 741 

355. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — — — — — — — 741 

356. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — — — — — — — 742 

357. Решение за спроведување на статистич-
кото истражување Индивидуално следење 
на учениците во завршните класови од-
носно на завршните испити во средните 
училишта — — — — — — — — 742 

358. Одлука за давање овластување на Здру-
жената банка Загреб за вршење на ра-
ботите на платниот промет и на кредит-
ните работи со странство — — — — 742 

359. Резултати на изборите за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
слави ја — — — — — — — — 742 

360. Спогодба за промена на затечените цени 
за наставни средства и помагала — — 744 

361. Спогодба за промена на затечените цени 
за кочни педали за шински возила — — 745 

361 Спогодба за промена на затечените цени . 
за вино — — — — — — — — — 745 

363. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестна лепенка — — — — — — 745 

364. Спогодба за промена на затечените цени 
за саѓи — — — — — — — — — 746 

365. Спогодба за промена на затечените цени 
за бентонит — — — — — — — — 746 

366. Спогодба за промена на затечените цени 
за каустично печен магнезит — — — — 746 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Правилникот за меѓусебните работни 
односи на работниците на Хотелското 
претпријатие „Веруда" од Пула — — — 747 

Одликувања — — — — — — — — — 747 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


