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67. 
Врз основа на член 9 од Законот за прометот на стоки 

и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР НА ПРАВОТО ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Прометната организација на здружен труд може да 
се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз 
и увоз на: 

1) стоки од повеќе оддели на Царинската тарифа -
ако преземе обврска дека од својот целокупен 
надворешнотрговски промет најмалку 30% ќе оствари со 
извоз на стоки, при што тој извоз не може да биде помал 
од 30,000.000 долари годишно; 

2) стоки од најмногу два оддела на Царинската тари-
фа - ако преземе обврска дека од својот целокупен надво-
решнотрговски промет најмалку 30% ќе оствари со извоз 
на стоки, при што тој извоз не може да биде помал од из-
возот што е за тие стоки утврден во Прилогот бр. 1, кој е 
отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

2. Производствената организација на здружен труд 
може да се запише во судскиот регистар за вршење работи 
на извоз на производи од сопствено производство и на 
увоз на суровини и репродукционен материјал потребни 
за сопственото производство - ако преземе обврска дека 
годишно ќе извезе најмалку 20% од своето целокупно про-
изводство или најмалку 15% од опремата од сопствено 
производство и дека најмалку 50% од својот надворешно-
трговски промет ќе врши непосредно. 

Производствената организација на здружен труд 
може да се запише во судскиот регистар за извоз на опре-
делени стоки и ако не ги исполнува условите од став 1 на 
оваа точка, ако стоките за чиј извоз и увоз се запишува во 
судскиот регистар се предмет на извршувањето на дого-
вор за долгорочна производствена кооперација со стран-
ство. 

3. Организацијата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење работи на застапување на 
странски лица во Југославија - ако преземе обврска дека 
годишно ќе извезе југословенски стоки за странски лица 
што ги застапува најмалку 50% од вредноста на остварена-
та провизија по работи на застапување и ако има органи-
зирани консигнациони складови за снабдување со резер-
вни делови и сервисна служба за одржување на увезената 
опрема и на трајните блага за лична потрошувачка. 

4. Организацијата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење на следните стопански ус-
луги ако ги исполни условите пропишани за тие видови 
услуги, и тоа: 

1) за работи на меѓународна шпедиција - ако има нај-
малку пет шпедитерски единица во различни места во 
земјата, ако располага со технички средства за работа за-
ради вршење ка шпедитерските дејности, кои ги исполну-
ваат условите предвидени со меѓународните договори и 
ако во својот деловен фонд има најмалку 40.000,000 дина-
ри; 

2) за работи на меѓународен транспорт на стоки и 
патници - ако располага со сопствени превозни средства 
за вршење на тие дејности, кои ги исполнуваат условите 
предвидени со меѓународните договори и конвенции за 
вршење на меѓународен транспорт на стоки и патници: 

- за работи на меѓународен друмски транспорт, ако 
располага со најмалку 30 сопствени возилалсо вкупна но« 
сивост од најмалку 700 тони, опремени по условите на Т1К 
- конвенција и ако е потписник на самоуправната спогод-
ба со која се уредуваат прашањата за наплатата, услугите 
на превоз и распределбата на дозволите за превоз во опре-
делени земји и други прашања значајни за таквиот тран-
спорт и ако преземат обврска дека со давање на тие услуги 
ќе остварат најмалку 1.000.000 долари годишно; 

- за работи на меѓународен речен транспорт на стоки 
- ако располага со најмалку осум комплетни бродски сос-
тави (буткани или влечени) односно самоодни бродови за 
превоз на стоки на определени сектори од меѓународен 
пловен пат и ако е потписник на самоуправната спогодба 
за заеднички и координиран настап во давањето услуги на 
превоз во странство; 

3) за работи на влечење, спасување и вадење на бро-
дови и други пловила и водење на бродови и за поморско-
-технички работи на море и во подморје - ако располага 
со сопствени средства за вршење на тие работи, под усло-
вите предвидени со соодветни меѓународни договори од-
носно конвенции; 

4) за сообраќајно-агенциски работи во поморскиот 
сообраќај - ако во својот деловен фонд има најмалку 
20,000.000 динари; 

5) за туристички работи со странство - ако располага 
со сместувачки капацитети и ако може да дава одделни ту-
ристички услуги од член 61 на Законот за промет на стоки 
и услуги со странство; 

6) за работи на договорна контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките - ако располага со средства и оп-
рема што и овозможуваат вршење на тие работи и ако 
има работници кои можат стручно да ги вршат тие рабо-
ти; 

7) за работи на изведување инвестициони работи во 
странство - ако ги исполнува условите пропишани со За-
конот за изведување на инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85); 

8) за работи на снабдување на странски пловни објек-
ти во домашни луки, пристаништа и марини, странски 
пловни објекти во изградба или на поправка во домашни 
бродоградилишта и на странски воздухоплови на домаш-
ни аеродроми, како и на домашни пловни објекти и до-
машни воздухоплови кои сообраќаат на странски релации 
- ако располага со соодветни средства за работа и со об-
јекти за вршење на тие работи и ако преземе обврска дека 
во рок од шест месеци од денот на регистрацијата ќе склу-
чи посебни договори со странски лица за продажба на 
странски стоки во луките, пристаништата, наутичките 
центри и на граничните премини, односно ако склучила 
посебни договори со странски лица за продажба на стоки 
во слободни царински продавници, консигнациони скла-
дови и специјализирани складови на странски стоки; 

9) за работи на посредување во надворешнотрговски-
от промет - ако работната организација односно сложена-
та организација на здружен труд, во чиј состав е основна-
та организација на здружен труд која се занимава со рабо-
ти на посредување, е регистрирана за извоз и увоз на сто-
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ки од повеќе оддели на Царинската тарифа и ако има ор-
ганизирана надворешно! рговска мрежа во странство, пре-
ку која може да ги договара, следи и извршува тие работи; 

10) за работи на лучки услуги - ако располага со сред-
ства за работа, складовни капацитети и со опрема што и 
овозможуваат вршење на тие работи; 

11) за работи на аеродромски услуги - ако располага 
со средства за работа и со опрема за вршење на тие рабо-
ти; 

12) за работи на организирање на меѓународни саеми 
- ако располага со средства за работа и со опрема за врше-
ње иа тие работи и ако преземе обврска дека во текот на 
годината на саемите ќе обезбеди учестао на најмалку 20% 
странски излагачи во однос на домашните излагачи. 

Докази за исполнувањето на условите од став 1 на од-
редбите под 1 до 8 и на одредбите под 10 до 12 на оваа точ-
ка, организација га на здружен труд прибавува од Стопан-
ската комора на Југославија. 

5. Организацијата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз на 
стоки и услуги во малограничниот промет ако ги исполни 
условите од точка 1 односно точка 2 на оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка ра-
ботната организација чие седиште е БО погранично и со-
седно прекуморско подрачје и која се запишува во судски-
от регистар исклучиво за вршење работи на малограничен 
промет може за тој промет да се запише во судскиот ре-
гистар ако преземе обврска дека од својот целокупен про-
мет во пограничното и соседното прекуморско подрачје ќе 
оствари извоз во вредност од најмалку 1,000.000 долари 
годишно. 

6. По исклучок ед одредбите на точ. 1 и 2 на оваа од-
лука организацијата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење работи на увоз на стоките 
наведени во Прилогот број 2 кој е отпечатен кон оваа од-
лука и претставува нејзин составен дел - ако има склучени 
самоуправни спогодби или договори со производствени 
организации на здружен труд или со непосредни потрошу-
вачи за снабдување со тие производи или ако тие стоки ги 
увезува за потребите на сопственото производство. 

7. Организацијата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз на 
стоки од Одделот VI, глава 37 и Одделот X, глава 49 на 
Царинската тарифа - ако ггреземе обврска дека ќе изврши 
определен извоз на тие стоки во зависност од производ-
ството на тие стоки во земјата. 

8. Одредбите на точ. 1, 2 и 4 од оваа одлука се однесу-
ваат и на деловните заедници. 

9. Обемот на извозот утврден во точ. 1 до 3 на оваа 
одлука се применува на организациите на здружен труд 
кои поднесуваат барање за упис во судскиот регистар во 
1986 година. За секоја наредна година, износите предвиде-
ни во тие точки се зголемуваат за процентот на зголемува-
њето на извозот што е предвиден со резолуцијата за поли-
тиката на економски ге односи на Југославија со странство 
за односната година. 

10. Организациите ка здружен труд кои до денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила се запишани во суд-
скиот регистар за вршење работи на иадворешнотрговски 
промет, наместо изјавите пропишани со оваа одлука, под-
несуваат докази за исполнувањето на условите предвиде-
ни со оваа одлука, и тоа: за обемот на извозот од точ. 1 и 2 
на оваа одлука - врз основа на податоците од Сојузната 
управа за царини за 1985 година, за условите во поглед на 
производството од точка 2 на оваа одлука - врз основа на 
податоците на Сојузниот завод за статистика, за условите 
од точка 3 на оваа одлука - врз основа на изјавата дека из-
возот ќе го изврши во 1986 година и за условите од точка 4 
на оваа одлука - врз основа на податоците од Стопанска-
та комора на Југославија. 

11. Додека Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, Сојузната управа за царини и Сојузниот завод за 
статистика не извршат преведување на гранките на дејнос-
тите дадени во Прилогот бр. 1 на номенклатурата на Ца-
ринската тарифа, а најдоцна до 1 март 1986 година, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија ќе ги преведе 

стоките од барањата на организациите на здружен труд, 
поднесени во смисла на точка 1 одредба под 2 на оваа од-
лука на номенклатурата на Царинската тарифа. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 539 
30 јануари 1986 година 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Прилог бр. 1 

ИЗВОЗ ПО ГРАНКИ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ТРЕБА ДА 
СЕ ОСТВАРИ ВО 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ УПИС ВО 
СУДСКИОТ РЕГИСТАР ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗ-

ВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД ТИЕ ГРАНКИ 

Гранка на производи во илјади 
САД долари 

0101 Електростопанство 21.500 
0102 Производство на јаглен 5.500 
0103 Преработка на јаглен 2.000 
0104 Производство на нафта и земен гас 1.500 
0105 Производство на деривати на нафта 3.500 
0106 Производство на руда на железо 1.000 
0107 Црна металургија 2.500 

Производство на руди на обоени ме-
0108 тали 2.000 
0109 Производство на обоени метали 3.000 
0110 Преработка на обоени метали 1.500 
0111 Производство на неметални суровини 1.000 
0112 Преработка на неметални суровини 1.000 
0113 Металопреработувачка дејност 1.500 
0114 Машиноградба 2.500 
ОП5 Производство на сообраќајни сред-

ства 3.000 
0116 Брод оградба 14.000 
0117 Производство иа електрични машини 

и апарати 2.500 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 2.000 
С119 Преработка на хемиски производи 1.200 
0120 Производство на камен, чакал и песок 1.200 
0121 Производство на градежен материјал 1.00С 
0122 Производство на режана граѓа и пло-

чи 1.50С 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 1.30С 
0124 Производство и преработка на хартии 1.00С 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 1.30С 
Производство на готови текстилни 

0126 производи 2.20( 
0127 Производство на кожа и крзно 1.00< 
0128 Производство на кожни обувки и га-

лантерија 3.201 
0129 Преработка на каучук 1.00< 

Производство на прехранбени произ-
в е о води 2.50' 
0131 Производство на пијалоци 1.00 
0132 Производство на добиточна храна 1.00 
0133 Производство и преработка на тутун 2.00 
0134 Графичка дејност 1.00 
0135 Доработка, преработка и производ-

ство на суровини и отпадоци 1.00 
0139 Производство на разновидни произво-

ди 1.00 
0201 Земјоделско производство 2.00 
0203 Рибарство 1.00 
0300 Шумарство 1.0С 
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Прилог бр. 2 

СПИСОК НА СТОКИТЕ ОД ТОЧКА 6 НА ОДЛУКАТА 

1. Памук 
2. Волна 
3. Јута, сурова 
4. Сисал 
5. Сурова кожа 
6. Полупреработена кожа 
7. Природен каучук 
8. Целулоза 
9. Сурови фосфати 

10. Говедско месо, за-
мрзнато 

11. Путер 
12. Рибино брашно 

13. Кафе сурово, во зрно 
14. Чај 
15. Ориз 
16. Соја во зрно 
17. Масло за јадење 
18. Јаглен за коксирање 
19. Кал зј 
20. Гас 
21. Сурова нафта 
22. Деривати на нафта 
23. Какаовец 
24. Лекови и медицински 

материјали 

67/1. 
Врз основа на член 117 став 3 од Законот за основни-

те права на воените инвалиди и на семејствата на паднати-
те борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81, 41/83 и 
75/85), по прибавено™ мислење на извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и на Сојузот на заедни-
ците за здравство и здравствено осигурување на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА НАДОМЕСТУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА ПО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА 

ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 
1. За остварувањето и користењето на правото на 

здравствената заштита и паричен надомест во врска со ос-
тварувањето на здравствената заштита на воените инва-
лиди, корисници на семејна инвалиднина и на членовите 
на семејствата на воените инвалиди на кои според Законот 
за основните права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци (во натамошниот текст: Законот) им 
се обезбедува здравствена заштита во полн обем, на само-
управните интересни заедници за здравство (во натамош-
ниот текст: заедници) им се надоместуваат од буџетот на 
федерацијата средства според критериумите утврдени со 
прописите во областа на здравството, според кои работни-
ците во општествениот сектор обезбедуваат средства за 
здравствена заштита и според бројот на воените инвалиди 
и на корисниците на семејна инвалиднина, на следниот на-
чин: 

1) за еден воен инвалид, односно корисник на семејна 
инвалиднина се надоместува за календарската година из-
носот на просечните расходи за здравствена заштита по 
осигуреник - носител на осигурувањето во осигурувањето 
на работниците и со работниците во правата изедначени 
лица, што се утврдува така што годишниот износ на рас-
ходите на заедницата за тоа осигурување по завршната 
сметка, освен расходите за здравствена заштита, во случај 
на несреќа на работа и професионално заболување и рас-
ходите за надомест на личниот доход во случај на привре-
мена спреченост за работа, се дели со просечниот број на 
осигуреници - носители на осигурување, со тоа што во тој 
износ се засметува и износот во височина на вредноста на 
здравствениот стандард на примарната здравствена за-
штита, утврдена за односната година со самоуправен акт 
на заедницата, кога примарната здравствена заштита се 
остварува во непосредни односи на слободната размена 
на трудот; 

2) за сите корисници се надоместува за календарската 
година износот на средства добиен со множење на износот 
на просечните расходи за здравствена заштита по осигуре-
ник - носител на осигурувањето во осигурувањето на ра-
ботниците и со работниците во правата изедначени лица, 
утврден во согласност со одредбата под 1 од оваа точка, 

со просечен број воени инвалиди и корисници на семејна 
инвалиднина, што се утврдува врз основа на евиденцијата 
за корисниците што ја води надлежниот орган во републи-
ката, односно во автономната покраина, така што бројот 
на воените инвалиди и корисници на семејната инвалид-
нина на крајот на секој месец во годината за која се надо-
местуваат средства ќе се собере и тој збир се дели со 12; 

3) до конечната пресметка на износот на средствата 
што се утврдува во согласност со одредбата под 2 од оваа 
точка, на заедницата, како аконтација за текуштата годи-
на, и се надоместуваат средства во износот утврден по ко-
нечната пресметка за претходната година, зголемен за 
планираниот процент на порастот на расходите на заед-
ницата во текуштата година и се дозначуваат во две ед-
накви рати што втасуваат за исплата на 31 март и 30 сеп-
тември. 

2. За остварување и користење на правото на здрав-
ствена заштита и паричен надомест во врска со остварува-
њето на здравствената заштита на корисниците кои право 
на здравствена заштита имаат според прописите во облас-
та на здравството, а според Законот им се обезбедуваат са-
мо форми на здравствена заштита и парични надомести 
во врска со остварувањето на здравствената заштита што 
не се опфатени со прописите врз основа на кои го оствару-
ваат правото на здравствена заштита, на заедниците и на 
Заедницата за социјално осигурување на воените осигуре-
ници им се надоместуваат од буџетот на федерацијата 
средства во височина на трошоците за дадените здравстве-
ни услуги што се однесуваат на користењето на тие форми 
здравствена заштита и паричните надомести во врска со 
остварувањето на здравствената заштита. 

Според одредбите на став 1 од оваа точка средствата 
се надоместуваат на барање од заедницата кон кое се при-
лага список што содржи: име на корисникот, својство (во-
ен инвалид, корисник на семејна инвалиднина, член на се-
мејството на воениот инвалид), здравствена услуга што е 
дадена, износ на расходот на заедницата за таа услуга, 
според цените на здравствените услуги пропишани во за-
едницата, и вкупен износ на средствата за тие услуги за ка-
лендарскиот месец, ако заедницата и надлежниот орган во 
републиката, односно автономната покраина не се догово-
риле за подолг временски период. Средствата се дозначу-
ваат со заверка на списокот од страна на овластено лице 
на тој орган, во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на барањето од страна на заедницата. 

3. До конечната пресметка на износот на средствата 
кој на заедницата и се надоместува за 1986 година, како 
аконтација за таа година се надоместуваат средства во из-
носот утврден по конечната пресметка за 1985 година во 
согласност со прописите што важеле до денот на почето-
кот на применувањето на оваа одлука, зголемен за плани-
раниот процент на порастот на расходите на заедницата 
во 1986 година и се дозначуваат во две еднакви рати што 
втасуваат за исплата на 31 март и 30 септември 1986 годи-
на. 

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престануваат да важат Одлуката за критериумите 
и начинот на надоместување на средствата за остварување 
и користење на здравствена заштита на воените инвалиди 
и на другите корисници на здравствена заштита според 
Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 77/82) и Правилникот за методологијата на пресмету-
вањето на обврските на федерацијата за здравствена за-
штита според Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/83 и 15/84). 

5. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 10 
16 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрни, с.р. 
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број О П И С % % З А Б Е Л Е Ш К А 
Вредност Вредност 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Обем на плаќањата за увоз на стоки и не-
стоковни плаќања за потребите на ОЗТ од 
областа на туризмот и угостителството -
вкупно 
2.1.1. Стоковни плаќања 
2.1.2. Нестоковни плаќања 

2.2. Обем на плаќањата за потребите на федера-
цијата 
2.2.1. Стоковни плаќања 
2.2.2. Нестоковни плаќања 

2.3. Обем на плаќањата за потребите на репуб-
ликите и автономните покраини 
2.3.1. Стоковни плаќања 
2.3.2. Нестоковни плаќања 

2.4. Обем на плаќањата за потребите на општа-
та стопанска пропаганда и претставништва-
та на Стопанската комора на Југославија 
во странство 

2.5. Обем на плаќањата за потребите на општа-
та туристичко-пропагандна и информатив-
на дејност во странство 

2.6. Обем на плаќањата на увозот за потребите 
на општествените дејности и општествени-
те организации на здружениот труд што не 
се опфатени со член 132 од ЗДР 

Содржано: стоковниот 
дел во ставката 1.1.; а 
нестоковниот дел во 
ставката 1.3. на табела-
та 1 

- Основ: член 132 од ЗДР 
- Содржано: стоковниот 

дел на ставката 1 несто-
ковниот дел во ставка-
та 1.3. од табелата 1 
Нестоковен дел во став-
ката 1.3. на табела 1. 

- Основ: член 133 од ЗДП 
- Содржано: стоковниот 

дел во ставката 1.1. 

- Основ: член 133 од ЗДР 
- Содржано: стоковниот 

дел во ставката 1.1. не-
стоковниот дел во став-
ката 1.3. од табелата 1 

- Основ: член 133 од ЗДР 
- Содржано: стоковниот 

дел во ставката 1.1., не-
стоковниот дел во став-
ката 1.3. од табелата 1 

- Основ: член 134 одЗДР 
- Содржано: стоковниот 

дел во ставката 1.1. не-
стоковниот дел во став-
ката 1.3. на табелата 1 

8. ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
(Табела 3) 

Реден Состојба на ден 
број О П И С Разлики 

31. 12 хх.хх.19 
Забелешка 

1 2 3 4 5 6 

Девизни резерви -вкупно 

1. Според намената 
1.1. Постојани 
1.2. Тековни 

2. Според формата 
2.1. Побарувања на сметките во странство 

2.1.1. Народна банка на Југославија 
од тоа: пренесено од сметките на ов-

ластените банки според член 
105 на ЗДР 

2.1.2. овластени банки 2.1.3. други до машни 
лица 

2.2. Монетарно злато 
2.3. Ефективни странски пари 

- Основ: член 65 од ЗДР 
- Содржано: во позиција-

та 13.1 од табела 1 

- Основ: член 105 од ЗДР 

2. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува и нејзиното остварување се следи според табе-
лата 1, по валутните подрачја. 

3. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува во САД долари, а нејзиното извршување се сле-
ди во САД долари и во динари. 

4. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува врз основа на реалните средни тековни курсеви 
од базната (претходната) година. Остварувањето на проекцијата се следи по курсевите по кои проекцијата е утврдена, 
како и по тековните курсеви по кои трансакциите на платниот промет со странство реално се реализираат. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 537 
19 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сретиќ , е.р. 
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69. 
Врз основа на член 3 во врска со чл. 2 и 17а од Зако-

нот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во периодот 
од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
74/80, 42/82 и 74/82), во согласност со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Собранието на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни на 21. седница од 23 јануари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПО-
СТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1984 
ГОДИНА 

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини (во ната-
мошниот текст средства на Фондот) за 1984 година се ут-
врдуваат во следните износи: 

С Р - С А П 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Црна Гора 
- СР Хрватска 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија (без САП) 
- САП Косово 
- САП Војводина 

ВКУПНО: 

Претседател, 
Тове Кратовци, с.р. 

стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини на 21. седница од 23 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА БЕСКАМАТНИ-
ОТ ЗАЕМ ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ ЌЕ ГО ОБЕЗБЕДАТ И ЌЕ МУ ГО ДОЗНА-
ЧАТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМ-

НИ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Средствата на бескаматниот заем на Фондот на фе-

дерацијата што ги обезбедуваат републиките и автоном-
ните покраини во согласност со член 2 став 1 од Законот 
за одлагање враќањето на ануитетите по кредитите даде-
ни на организациите на здружен труд од територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини што втасуваат на 1 јануари 
1986 година (во натамошниот текст: Законот) за 1986 го-
дина се утврдуваат во износ од 6.506.255.000 динари. 

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе 
го обезбедат, и тоа: 

С Р - С А П 
• во милиони динари -

• во динари -

14.239.2 
2.219,3 

26.379,4 
6.114,2 

16.705,9 
24.068.3 

2.207,6 
11.016,6 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Црна Гора 
- СР Хрватска 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија (без САП) 
- САП Косово 
- САП Војводина 

819.788.130 
144.438.861 

1.683.818.794 
329.867.129 

1.033.843,920 
1.675.360.662 

113.208.837 
705.928.667 

102.950,6 
ВКУПНО: 6.506.255.000 

2. Согласно со Законот за постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, ре-
публиките и автономните покраини се должни разликата 
помеѓу износот на средствата на Фондот утврдени со оваа 
одлука и износите уплатени на име аконтација на сред-
ствата на Фондот за 1984 година, да ја упатат во корист на 
средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр.: 46/3-86 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател, 
Тоне Крашовец,с. р. 

02 Бр.: 46/5-85 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

70. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за одлагање 

на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на орга-
низациите на здружен труд од територијата на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини што втасуваат на 1 јануари 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), Собранието на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 

71. 
Врз основа на член 19 став 1 точка 4 од Законот за 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76, 
72/81 и 71/85) и член И од Законот за средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредит ирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85) Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на 21. седница одржана на 23 јануари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Височината ка годишната аконтација на средства-

та на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-



Страна 116 - Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 февруари 1986 

от развој на стопански недовлно развиените републики и 
автономни покраини за 1986 година (во натамошниот тек-
ст: Фондот) се утврдува во износ и тоа: 

СРиСАП - во милиони динари -

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
Од тоа: 
- територијата на СР Србија без 

териториите на САП 
- САП Косово 
- САП Војводина 

34.059,5 
5.125,2 

62.171,4 
14.199,1 
40.012,4 
86.702,0 

55.542,5 
5.739,3 

25.420,2 

ВКУПНО: 242.269,6 

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука 
републиките и покраините ќе го обезбедат преку 
здружување на труд и средства и уплата на задолжителен 
заем во Фондот во следните годишни и месечни износи: 

Здружување на 
труд и средства Задолжителен заем 

стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини на 21. седница од 23 јануари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ПРЕМОСТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНА-
ТИ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВА-
Њ Е НА ЗАЕМИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Средствата за премостување на разликите настана-

ти поради различните услови за запишување на заеми и 
пласмани на средствата на Фондот на федерацијата за 
1986 година се утврдуваат во износ од 841.627,105 динари. 

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе 
го обезбедат, и тоа: 

СР и САП - во динари -

- во милиони динари -

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Црна Гора 
- СР Хрватска 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија (без САП) 
- САП Косово 
- САП Војводина 

106.045.015 
18.684.122 

217.813.095 
42.670.494 

133.734.547 
216.718.980 

14.644.311 
91.316.541 

ВКУПНО: 841.627.105 

СР и САП г о д* м е с* г о д* м е с* износ износ износ износ 

1 2 3 4 5 

СР Босна и Херце-
говина 18.797,4 1.566,4 15.262,1 1.271,9 
СР Црна Гора 2.828,6 235,7 2.296,6 191,4 
СР Хрватска 
СР македонија 

34.312,4 2.859,4 27.859,0 2.321,6 СР Хрватска 
СР македонија 7.836,5 653,1 6.362,6 530,2 
СР Словенија 22.082,8 1.840,2 17.929,6 1.494,1 
СР Србија 47.850,8 3.987,6 38.851,2 3.237,6 
од тоа: 
- СР Србија без 

САП 30.653,9 2.554,5 24.888,6 2.074,1 
- САП Косово 3.167,5 264,0 2.571,8 214,3 
- САП Војводина 14.029,4 1.169,1 11.390,8 949,2 

ВКУПНО: 133.708,5 11.142,4 108.561,1 9,046,8 

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1986 го-
дина. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр.: 46/2-86 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател, 
Тоне Крашовец, с.р. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука републиките 
и автономните покраини ќе ги уплатат на сметка на Фон-
дот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

4. Фондот на федерацијата ќе им издаде потврда на 
републиките и автономните покраини на износот на го-
дишно уплатените средства за премостување на разликите 
настанати поради различните услови за запишување на за-
еми и пласмани на средствата на Фондот. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр.: 46/4-86 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател 
Тоне Крашовец,с. р. 

73. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА ВЛАГОМЕРИ ЗА ЗРНА НА ЖИТА И 

СЕМКИ НА МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ 

72. 
Врз основа на член 18 ст. 1 и 3 од Законот за средства-

та на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) Собранието на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на влагомери за зрна на 
жита и семки на маслодајни култури што во поглед на 
стручноста на работниците, опремата и работните просто-
рии мораат да ги исполнуваа! органи Јадни ге на здружен 
труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на 1 ру дот во сопственост на граѓа-
ни, што произведуваат влагомери за зрна на >/ита и семки 
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на маслодајни култури (во натамошниот текст: влагоме-
ри). 

Условите од став 1 на ОВОЈ член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.СУ-{1;2)/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на влагомери мораат да имаат IV 
степен стручна подготовка односно средно училиште од 
хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и ме-
тодите за преглед на влагомери. 

Член 3 
За преглед на влагомери е потребна следната опре-

ма: 
1) аналитичка вага од класа на точност (I); 
2) мелница; 
3) сушилница; 
4)ексикатор; 
5) сад за мостри; 
6) лабораториски стаклен термометар. 
Опремата од став 1 на овој член може да се замени со 

еталонски влагомер со најмал поделок од 0,01% до 0,001% 
и со точност од ± 0,0% и 0,05%. 

Член 4 
Мелницата што служи за мелење на мостри не смее 

да се загрева при работата. 

Член 11 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети или да се вршат работи што би ја попречувале рабо-
тата при прегледот на влагомери. 

Член 12 
Температурата на воздухот во работната просторија 

мора да се мери со два стаклени термометра што се поста-
вуваат на два спротивни ѕида, така што да бидат оддале-
чени од ѕидот 15 с т до 20 с т и на височина од 150 с т до 
170 с т над подот. 

Температурата во работната просторија мора да би-
де меѓу 18°С и 25°С. 

Работната просторија може да има уред за Климати-
зација или некој друг уред кој овозможува соодветни усло-
ви за преглед. 

Член 13 
Работната просторија мора да биде сместена така 

што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2968/1 
13 август 1985 година 

Белград 

Член 5 
Сушилницата мора да биде таква што да може да се 

загрева до + 200°С и да се одржува саканата температура 
во границите ± 1°С. 

Член 6 
Садовите во кои се одмеруваат, сушат и ладат мос-

трите мораат да имаат капак и мораат да бидат изработе-
ни од материјал што не апсорбира влага и што е отпорен 
на корозија. 

Член 7 
Лабораториските стаклени термометри со кои се ме-

ри температурата мораат да имаат точност најмалку 
± 0,1 °С. 

Член 8 
Работната просторија за преглед на влагомери мора: 
1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на опре-

мата и за вршење преглед на влагомери; 
4) да има дневно и електрично осветление според ју-

гословенскиот стандард Ј1ЈЅ 1Ј.С9.100, пропишан во Реше-
нието за југословенскиот стандард за зградарство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62), односно осветление-
то да биде „големо" и електричното осветление да се изве-
дува како „општо" осветление. 

Член 9 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат: 
1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за 

работа на работникот; 
2) ормани и полици за сместување на опремата по-

требна за преглед на влагомери; 
3) маси за вага и за сушилница; 
4) маса за еталонски влагомер. 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали 
Милисав Вончиќ, е. р. 

74. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈА. 
ТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГО-
ВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВОДИ И 
СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на провоз преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и сви-
њи) и на производи и суровини по потекло од тие животни 
од Република Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85 
и 67/85) во точка 1 зборовите: „провинцијата Модена и 
Реѓо Емилија" се заменуваат со зборовите: „провинциите 
Модена, Реѓо Емилија, Верона и Болоња". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-910/1 
24 јануари 1986 година 

Белград 

Член 10 
Масата за вага мора да биде поставена и зацврстена 

така што да не може да се поместува и да ја менува по-
ложбата. 

Заменик-претседател на Со-
јузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, е. р. 
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75. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на федерацијата за 19Ѕ6 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕШТАИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ШТО ОР-
ГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ 
1. Органите и организациите на федерацијата кои со 

својата дејност остваруваат приходи се должни до 15 во 
месецот, за претходниот период, да достават до Сојузниот 
секретаријат за финансии извештај за остварените прихо-
ди. 

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да ги 
содржи: план на приходите за тек)пл ата година; салдо на 
неплатените побарувања по завршната сметка од пора-
нешните години - по години; факгурирани услуги во те-
ку штата година; наплатени побарувања од поранешните 
години; наплатени побарувања од теку плата година; из-
нос на ненаплатените побарувања од текуштата година 
покриен со инструменти за плаќање, согласно со Законот 
за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 

13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84); износ на ненап-
латените побарувања од текуштата година што не е по-
криен со инструменти на плаќањето, согласно со Законот 
за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на оп-
штествени средства, ако истекол рокот од 15 дена од де-
нот на настанување на должничко-доверителниот однос; 
износ на побарувањата што не е платен во рокот од 15 де-
на од денот на настанување на должничко-доверителниот 
однос; износ на средствата уплатен во буџетот на федера-
цијата до крајот на извештајниот период и состојба на 
средствата на евидентната сметка последниот ден во пе-
риодот за кој се доставува извештајот. 

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните 
органи и организации се доставува до Сојузниот секрета-
ријат за финансии на Образецот и, што е отпечатен кон 
ова упатст во и сочинува негов составен дел. 

4. Извештајот за остварените приходу го потпишува-
ат функционерот што раководи со сојузниот орган, однос-
но со сојузната организација и сметкополагачот. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7-1012/1 
27 јануари 1986 година 

Белград 
Сојузен сехрет^р за 

финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 
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17. Износ на ненаплатените побарувања од текуштата година што не е покриен со инструменти на плаќањето. 

18. Износ на побарувањата што не се наплатени во рокот од 15 дена од денот на настанување на должничко-доверител-
ните односи 

19. Уплатено во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период. 

20. Состојба на средствата на евидентната сметка последниот ден во периодот за кој се испраќа извештај. 

(потпис на сметкополагачот) ' ' (потпис на функционерот што раково-
ди со сојузниот орган, односно со со-

јузната организација) 

76. 
# 

Врз основа на член 11 од Законот за евиденцијата за 
научната, културната, просветната и техничката соработ-
ка со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/81),во 
спогодба со директорот на Сојузниот завод за статистика, 
а по претходно прибавено мислење од надлежните органи 
во републиките и автономните покраини, директорот на 
Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-кул-
турна и техничка соработка, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНАТА НАУЧНА, КУЛТУР-

НА, ПРОСВЕТНА, ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА 
СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО 

1. Со ова упатство се утврдуваат единствените мето-
долошки принципи за начинот на водење и користење на 
евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, 
техничка и технолошка соработка со странство (во ната-
мошниот текст: евиденција), како и воведувањето един-
ствени обрасци на кои се искажуваат податоците од чл. 3 
до 6 и член 9 од Законот за евиденцијата за научната, кул-
турната, просветната и техничката соработка со стран-
ство (во натамошниот текст: Закон) и се пропишува 
содржината на обрасците на кои сојузните органи и сојуз-
ните организации ги доставуваат податоците од чл. 3 до 6 
на Законот до Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка. 

2. За потребите на евиденцијата се користат следните 
дефиниции на поимите: 

1) научна соработка е соработка со странство на подрач-
јето на науката што се остварува низ научноис-
тражувачка работа, специјализација, студиски пре-
стои, експертски мисии, научни собири, размена на на-
учни информации, документи и др; 

2) културна соработка е соработка со странство на под-
рачјето на културата и културните дејности што се ос-
тварува преку гостувања, фестивали, студиски пре-
стои, семинари, предавања, преведувања и издавања 
на дела, изложби, размена на книги, филмови, програ-
ми и други културни блага и др; 

3) просветна соработка е соработка со странство на под-
рачјето на школувањето и образованието што се ос-
тварува преку редовно школување, спе е? шзација, 
курсеви и усовршување на странци во СФРЈ и држав-
јани на СФРЈ во странство, односно размена на про-
грами на школување и образование, учебници и учила, 
на наставници и предавачи и др; 

4) техничко-технолошка соработка е размена на знаења 
со странство на подрачјето на стопанските и општес-
твените дејности која се остварува преку школување и 
обука на кадри, набавка и размена на патенти, лицен-
ци, техничка документација и мостри, „кпо\у-ћо\у", 
односно размена на труд и стручњаци на проекти, ек-
спертизи, консултантски мисии, специјализации и др; 

5) единица на евиденција е: 
а) проект - форма на организација на научноис-

тражувачка работа која, по правило, 

резултира со пишана документација 
(презентација на резултатите од науч-
ноистражувачката работа); 

б) акција - форма на еднократна реализација на 
соработка со странство. Акцијата 
може да биде едноставна (посети, 
предавања, студиски престои, из-
ложби и ел.) и сложена (фестивали, де-
нови на културата, смотри и ел.); 

в) школување - форма на образование и оспособување 
покрај редовната работа или во фор-
ма на редовно школување и специја-
лизација; 

г) размена - форма на организација на соработка 
со странство која опфаќа: 
1) размена на документи и предмети 

(книги, филмови, уметнички дела, 
експонати, научни и технички пуб-
ликации и ел.); 

2) размена на знаења (патенти, лицен-
ци, софтвери, „кпо\у-ћо\у" и ел.); 

3) договори за соработка со стран-
ство (спогодби, програхми, протоко-
ли и др.); 

6) носител на соработката е правно или физичко лице 
што остварува меѓународна соработка, и тоа: 
1) носител на соработката од СФРЈ е правно или фи-

зичко лице кое остварува определени права или об-
врски спрема правно или физичко лице од стран-
ство; 

2) носител на соработката од странство е правно или 
физичко лице од странство кое остварува опреде-
лени права или обврски спрема правно или физич-
ко лице од СФРЈ; 

7) учесник е лице кое, од името на орган, организација 
или заедница, непосредно остварува соработка со 
странство или физичко лице кое непосредно ја оства-
рува таа соработка; 

8) билатерална соработка е соработка што ја остварува-
ат две држави; 

9) мултилатерална соработка е соработка што ја оства-
руваат повеќе од две држави, како и соработка со меѓ-
ународни организации 

10) вид партнери во странство се: странски партнер, на-
ционални малцинства, југословенски работници на 
привремена работа и југословенски иселеници; 

11) форма на соработка е начин на кој правно или физич-
ко лице остварува соработка со странство, со опреде-
лени права или обврски во областа на науката, култу-
рата, просветата, техниката и технологијата, и тоа: 
а) заедничко остварување на проект - научноис-

тражувачка работа на стручњаци од СФРЈ и од 
странство според усогласен и потпишан проектен 
документ; 

б) учество во заеднички истражувања надвор од про-
ектот - научноистражувачка работа на стручњаци 
од СФРЈ и од странство според постигнат непот-
пишан договор за начинот на работа и за правата 
и обврските на учесниците во научноистражувач-
ката работа; 
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в) самостојна работа во заеднички истражувања над-
вор од проектот - научноистражувачка работа на 
стручњаци само на едната страна, според постиг-
нат непотпишан договор за начинот на работа и за 
правата и обврските на учесниците во научноис-
тражувачката работа; 

г) информативна посета - меѓународна посета на 
подрачјето на науката, културата, просветата, тех-
никата и технологијата заради размена на инфор-
мации за унапредување и остварување соработка 
со странство; 

д) студиски престој - престој на стручњаци од СФРЈ 
во странство или на стручњаци од странство во 
СФРЈ, заради запознавање со научните и други до-
стигања во определени подрачја на стопанскиот и 
општествениот живот; 

ѓ) специјализација - стручно, усовршување на кадри 
во научноистражувачки институти, производстве-
но - истражувачки организации и други институ-
ции во земјата и во странство; 

е) експертска мисија - ангажирање на врвни струч-
њаци преку меѓународни организации, специјали-
зирани агенции и други организации по правило, 
во траење од најмалку шест месеци, заради изра-
ботка на програми, проекти или извршување на 
други задачи; 

ж) консултантска мисија - упатување истакнати 
стручњаци врз основа на меѓудржавни договори, 
во траење, по правило, пократко од шест месеци 
заради извршување на определени задачи што нај-
често се состојат во анализирање на определени 
појави, предлагање мерки за решавање на опреде-
лени прашања, воведување соодветни методи и ра-
ботни и други процеси и ел; 

з) ангажирање на стручњаци - ангажирање на струч-
њаци од областа на науката, културата, просвета-
та или техниката за работа во странство или на 
странски стручњаци за работа во СФРЈ, врз основа 
на техничка помош или поединечни комерцијални 
аранжмани во тие области; 

ѕ) стручна обука на кадри - сите форми на образова-
ние и усовршување покрај работата, за разлика од 
редовното школување и социјализацијата. 

3. За остварената научна, "просветна, културна, тех-
ничка и технолошка соработка со странство (во натамош-
ниот текст: соработка со странство) се води евиденција. За 
секоја единица на евиденцијата се пополнува по еден обра-
зец. Ако се во прашање сложени форми на соработка, се 
евидентираат сите акции во рамките на тие сложени фор-
ми. Ако се во прашање проекти, се евидентира почетокот 
и крајот на проектот и сите акции во рамките на тие про-
екти. 

4. Остварената соработка со странство ја евидентира 
носителот на соработката од СФРЈ на соодветен образец 
што го доставува, во рок од 30 дена од денот на завршува-
њето на соработката, до надлежниот орган во република-
та односно до надлежниот орган во автономната покраи-
на на чија територија е седиштето на носителот на сора-
ботката. 

За проекти, школување и акции што се остваруваат 
подолго од една година, се доставува образец во рок од 30 
дена од денот на почеткот и во рок од 30 дена од денот на 
завршувањето на проектот, школувањето односно акција-
та. 

За промените во текот на школувањето на странски 
лица во СФРЈ, податоци се доставуваат еднаш годишно, 
на крајот од годината. 

5. Остварената соработка со странство, сојузните ор-
гани и сојузните организации ја евидентираат и доставу-
ваат на обрасците кои се составен дел на ова упатство, до 
Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-кул-
турна и техничка соработка, во роковите определени во 
точка 4 од ова упатство. 

6. Во постапката за евидентирање на соработката со 
странство, се евидентираат следните податоци, и тоа: 

1) за носителот на соработката на СФРЈ - назив, мес-
то, улица и број, општина, седиште на организаци-
јата и матичен број на организацијата; 

2) за носителот на соработката од странство - назив, 
држава и место во кое е седиштето на организаци-
јата; 

, 3) за основот на соработката - назив на актот врз ос-
нова на кој е остварена соработката, како и вид на 
актот, според следната класификација: 
- договор меѓу организација од СФРЈ и организа-

ција од странство; 
- билатерални и мултилатерални спогодби; 
- личен контакт; 
- соработка што непосредно ја остваруваат 

државјани на СФРЈ; 
- друго; 

4) за учесникот од Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 
- презиме и име, година на раѓање или матичен 
број, пол, адреса за контакт, специјалност, назив 
на делото, предавањето, рефератот или ел. во 
врска со акцијата; 

5) за учесникот од странство - презиме и име, година 
на раѓање, пол, адреса за контакт, државјанство, 
специјалност, назив на делото, предавањето, рефе-
ратот, наградата или ел. во врска со акцијата; 

6) за изворите на финансирање - износ на средствата, 
посебно на динарските а посебно на девизните 
средства во илјади динари по текушгиот кујзс во 
илијади динари и распоредени по следната класи-
фикација: 
- општествени средства; 
- средства од странски извори; 
- лични средства. 

7. За одржан меѓународен собир во СФРЈ од областа 
на науката, културата, просветата и техниката, се евиден-
тираат следните податоци: 

1) назив на собирот; 
2) носител на соработката од СФРЈ - организатор 

на собирот; 
3) носител на соработката од СФРЈ - соорганизатор 

на собирот; 
4) носител на соработката од странство - ^органи-

затор на собирот од странство; 
5) област на соработката; 
6) дејност по содржина односно тема на собирот; 
7) вид на меѓународниот собир по следната класи-

фикација: 
- конгрес; 
- конференција; 
- симпозиум; 
- советување; 
- други собири; 
- семинари; 
- курс; 

8) место на одржување на собирот; 
9) датум на почетокот и датум на завршувањето на 

собирот; 
10) кратка содржина на темата, на собирот; 
11) број на странски учесници; 
12) број на домашни учесници; 
13) основ на соработката; 
14) извори на финансирање; 
15) податоци за учесниците од странство; 
16) податоци за називот, државата и адресата на ор-

ганизацијата што ја претставува странскиот учес-
ник. 

8. За меѓународен проект во рамките на научната, 
просветно-културната и техничката соработка, се евиден-
тираат следните податоци: 

1) назив и шифра на проектот; 
2) носител на соработката од СФРЈ - организација 

носител на проектот од СФРЈ; 
3) носител на соработката од странство - организа-

ција од странство со која се реализира проектот; 
4) назив на меѓународната организација, ако учес-

твувала во реализацијата на проектот; 
5) број на странски учесници; 
6) број на учесници од СФРЈ; 
7) област на соработката; 
8) дејност во која се остварува проектот; 
9) цели и резултати на проектот; 

10) датум на почеткот на проектот; 
11) планиран рок односно датум на завршувањето на 

проектот; 
12) презиме, име и матичен број на главниот ис-

тражувач од СФРЈ; 



Петок, 7 февруари 1986 СЛУЖБЕН ЛР1СТ НА СФРЈ Број 5 - Страна 121 

13) презиме и име на главниот истражувач од стран-
ство; 

14) основ на соработката; 
15) извори на финансирање; 
16) степен на доверливоста; 
17) назив и седиште на другите организации што со-

работуваат врз проектот. 
9. За школување (додипломско и постдипломско), ле-

карска специјализација и стопанска настава на странски 
државјани во СФРЈ и на државјани на СФРЈ во странство 
(во натамошниот текст: школување) се евидентираат 
следните податоци: 

1) за државјанин на СФРЈ на школување во стран-
ство: презиме и име, матичен број или датум на 
раѓање, пол, националност и адреса во СФРЈ, од-
носно податоци за странскиот државјанин на шко-
лување во СФРЈ: презиме и име, датум на раѓање, 
пол, држава, адреса во државата на потеклото; 

2) за носителот на соработката од СФРЈ - образовна-
та организација за школување на странски држав-
јани во СФРЈ односно податоци за носителот на 
соработката од странство - образовната организа-
ција за школување на државјани на СФРЈ во 
странство; 

3) датум на уписот - односно датум на завршување-
то или прекинувањето на школувањето; 

4) степен на образованието што се стекнува по за-
вршеното школување, по следната класификација: 
- основно училиште; 
- средна стручна подготовка; 
- виша стручна подготовка; 
- висока стручна подготовка; 
- постдипломско образование; 
- докторат; 
- постдокторат; 
- лекарска специјализација; 
- подготвителна настава; 

5) учебна година што се запишува; 
6) област на школувањето и насока; 
7) назив на проектот на школувањето остварено во 

рамките на проектот; 
8) извор на финансирање; 
9) назив на завршната работа - тезата. 
За промените во текот на школувањето на странски 

граѓани на СФРЈ се доставуваат годишно следните пода-
тоци: 

1) за странски државјани што го продолжуваат шко-
лувањето: 
- запишана учебна година; 
- статус на школувањто; 

2) за странски граѓани што го прекинале школување-
то: 
- датум на прекинувањето на школувањето; 

3) за странски граѓани што успешно го завршиле 
школувањето: 
- датум на завршувањето на школувањето; 
- назив на завршувањето на работата; 
- просечна оценка на школувањето; 
- адреса за контакт. 

Податоците од претходниот став се доставуваат до 
крајот на текуштата календарска година. 

Сојузните органи и сојузните организации доставува-
ат податоци за школувањето на граѓани на СФРЈ во 
странство на образецот МС-О. 

10. За размената во научната, културната, просветна-
та, техничката и технолошката соработка со странство се 
евидентираат следните податоци: 

1) носител на соработката од СФРЈ - организација 
што остварува размена; 

2) година за која се поднесува пријава; 
3) податоци за втасаните и испратените материјали 

по државни и меѓународни организации, распоредени по 
следната класификација: 

- книги и брошури; 
- списанија; 
- филмови и РТВ емисии; 
- уметнички дела и музејски експонати; 
- информации, документација и софтвер; 
- мостри и материјали; 
- учебници и учила; 

Г 

- издавање и публикување на дела во оригинал и во 
превод; 

- патенти; 
- лиценци; 
- друго. 
Податоците се пријавуваат сумарно еднаш годишно, 

на крајот од годината, во соодветни единици. 
И. За остварените акции на соработка што не се оп-

фатени во точ. 7 до 10 од ова упатство, се пријавуваат 
следните податоци: 

1) носител на соработката од СФРЈ - организација 
што остварува соработка; 

2) носител на соработката од странство - организа-
ција од странство со која се остварува соработка; 

3) број на учесници; 
4) област на соработката; 
5) дејност во која е остварена соработката; 
6) форма на соработката; 
7) назив на акцијата; 
8) цели и резултати на остварената соработка; 
9) држава и место во кое се остварува соработката; 

10) датум на почетокот и завршувањето на акцијата; 
11) назив на проектот ако акцијата се одвива во рам-

ките на проект; 
12) основ на соработката; 
13) извори на финансирање; 
14) степен на доверливоста; 
15) податоци за домашните учесници ако акцијата е 

остварена во странство, односно за учесниците 
од странство ако акцијата е остварена во СФРЈ. 

12. За научната, културната, просветната, техничката 
и технолошката соработка со странство, што граѓани од 
СФРЈ ја оствариле непосредно, се евидентираат следните 
податоци: 

1) учесник од СФРЈ; 
2) носител на соработката од странство; 
3) назив на акцијата; 
4) цели и резултати на акцијата; 
5) држава во која се остварува акцијата; 
6) датум на почетокот и завршувањето на акцијата; 
7) назив на делот, предавањето, рефератот, сооп-

штението и др. и назив на наградата или призна-
нието за дело во врска со акцијата; 

8) област на соработката; 
9) дејност во која се остварува соработката; 

10) форма на соработката. 
За школувањето на граѓани на СФРЈ непосредно во 

странство, се доставуваат податоците од точка 9 на ова 
упатство. 

Како тип на основа на соработката се пријавува сора-
ботката што непосредно ја остваруваат државјани на 
СФРЈ. 

13. Составен дел на евиденцијата се и меѓународните 
договори што во целост или делумно се однесуваат на на-
учната, културната, просветната, техничката или техно-
лошката соработка, што органите и организациите ги 
склучуваат со партнерот. 

Копија на договорот од став 1 на оваа точка, потпис-
ниците на договорот од СФРЈ им доставуваат на органите 
надлежни за собирање на податоци, во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето на договорот во сила. 

14. Податоците за странските учесници во акциите на 
меѓународна соработка можат да се евидентираат на по-
себни помошни обрасци на кои прашањата се на светските 
јазици. 

Сојузните органи и сојузните организации можат да 
евидентираат и доставуваат податоци за странски учесни-
ци на образецот МС-Л. 

15. Надлежните органи во републиката односно над-
лежните органи во автономната покраина ќе пропишат на 
кои органи ќе им се доставуваат податоци како и 
содржината на обрасците за собирање податоци од точ. 7 
до 13 на ова упатство, во согласност со единствените ме-
тодолошки принципи дефинирани со ова упатство. 

16. Заради користење на евидентираните податоци 
односно добивање потребни информации за остварената 
соработка со странство, се врши автоматска обработка на 
податоци врз основа на единствен проект што го израбо-
тува Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-
-културна и техничка соработка. 
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Образец МС - С 
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Доверливите податоци уживаат посебна заштита ут-
врдена со единствениот проект од став 1 на оваа точка. 

17. Евидентираните податоци за остварената сора-
ботка со странство ги шифрира и автоматска обработка 
на тие податоци врши Сојузниот завод за меѓународна на-
учна, просветно-културна и техничка соработка, односно 
органите надлежни за собирање податоци во републиките 
и автономните покраини. 

18. Збирни податоци се збир на податоци од точ. 7 до 
12 на ова упатство, како и податоците за видот на стран-
скиот партнер со кој е остварена соработка. 

Збирните податоци органите надлежни за собирање 
податоци во републиката односно автономната покраина 
му ги доставуваат на Сојузниот завод за меѓународна на-
учна, просветно-културна и техничка соработка на соодве-
тен медиум. 

Содржината и структурата на податоците ќе се дефи-
нираат со единствениот проект од точка 16 на ова упат-
ство. 

19. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за единствените методо-
лошки принципи за начинот на водење и користење на 
евиденцијата за остварената научна, просветна, техничка 
и технолошка соработка со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/82). 

20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од ден-
тот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 04-1-1/85-9 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор на Сојузниот за-
вод за меѓународна научна, 
просветно-културна и тех-

ничка соработка, 
Миленко Зрелец, е. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
З А О Ц Е Н У В А Њ Е Н А У С Т А В Н О С Т А Н А О Д Р Е Д Б А Т А 
Н А Ч Л Е Н 25 П О Д Аг О Д П Р А В И Л Н И К О Т З А Д О Д Е Л У -
В А Њ Е С Т А Н О В И Н А К О Р И С Т Е Њ Е И К Р Е Д И Т И З А 
С Т А Н Б Е Н А И З Г Р А Д Б А Н А О С Н О В Н А Т А О Р Г А Н И З А -
Ц И Ј А Н А З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д „ Е М И Н " - В О С О С Т А В Н А 

Р А Б О Т Н А Т А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А „ М И Н Е Л " В О 
Б Е Л Г Р А Д 

1. По иницијативата на група работници, од Белград, 
Уставниот суд на Југославија, со Решение У-бр. 131/84,од 
И јули 1984 година, поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на одредбите на член 25 под А1 и Аг б на Правил-
никот за доделување станови на користење и кредити за 
станбена изградба на Основната организација на здружен 
труд „Емин" - во состав на Работната организација „Ми-
нел" во Белград. 

2. Со одредбата на член 25 под А1 се вреднува само 
времето на чекање на стан во Основната организација 
„Емин", а времето на чекање на стан во други организа-
ции и работни заедници воопшто не се вреднува, додека 
со одредбата под А2 различно се вреднува работниот стаж, 
остварен во оваа основна организација, од работниот 
стаж остварен во други организации и работни заедници. 

3. Предметот, во смисла на член 389 од Уставот на 
СФРЈ, е доставен до Уставниот суд на Србија, кој, со Од-
луката У-бр. 864/84, од 13 декември 1984 година, ја укина 
одредбата на член 25 под кг б што се однесуваше на раз-
личното вреднување на работниот стаж. 

4. Оценувајќи ја уставноста на одредбата на член 25 
под А1 Судот утврди дека со неа се доделуваат определен 
број бодови по основ на должината на времето на чекање 
на стан, но само времето на чекање на стан во основната 
организација на здружен труд „Емин" додека времето на 
чекање на стан во други организации не се зема предвид, 
што всушност значи различно вреднување на работниот 
стаж поминат во таа организација од работниот стаж 
стекнат во други организации и заедници. 

Својот став за ова прашање Уставниот су;ц на Југос-
лавија го зазеде во Одлуката У-бр. 90/83 од 7 ноември 
1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/85), со која 
ја укина одредбата за вреднување на времето на чекање на 
стан само во организацијата во која работи работникот, 
па поблиските причини за укинување на наведената одред-
ба се дадени во таа одлука. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 18 де-
кември 1985 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 25 под Ај на Правил* 

никот за доделување станови на користење и кредити за 
станбена изградба на Основната организација на здружен 
труд „Емин" - во состав на Работната организација „Ми-
нел" во Белград. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", и на начинот на кој е објавен Правилникот чија од-
редба се укинува. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и 
судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, 
Славко Кухар, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, д-р 
Александар Фира, Иван Франко, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Милосав Стијовић Рамадан Враниќи и Душан 
Штрбац. 

У-бр. 131/84 
18 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д р Јосиф Трајковић, е. р. 

' По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за условите под кои 
можат да се склучуваат кредити во странство врз основа 
на хартии од вредност, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 73/85, се поткраднаа подолу наведените греш-
ки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА 
СЕ СКЛУЧУВААТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВРЗ ОС-

НОВА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Во точка 2 во последниот ред зад зборовите: „кога 

се врши залог" треба да се стави точка, а да се бришат збо-
ровите: „или продажба". 

2. Во точка 5 во четвртиот ред, зад зборот: „опреми" 
се става запирка а наместо зборот: „работи" треба да стои 
зборот:„бродови". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 21 јану-
ари 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите во прометот на големо, 
односно на мало, објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/85, се поткраднале долунаведените грешки, па се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 
ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГО-

ЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО 
Во точка 2 став 1 во табелата се вршат следните ис-

правки: 
1) во гранката 0105, групата 01050, подгрупата 010500 

Производство на нафтени деривати, во алинеја 11 наместо 
бројот: „140/120" треба да стои бројот: „140/200"; 

2) во гранката 0130, групата 01304, во подгрупата 
013041 Колење на добиток, наместо текстот: 

„ - свежо месо (говедско, јунешко, 
телешко, свинско, овчо, јагнешко, 
живинско и други свежи меса); 
сурова кожа вкупно 13,50 
(крупна свинска и ситна овча 
кожа) вкупно 4,00" 

треба да стои: 
„ -свежо месо (говедско, јунешко, 

телешко, свинско, овчо, јагнешко, 
живинско и други свежи меса) вкупно 13,50 
бурова кожа (крупна, свинска и 
сурова овча кожа) вкупно 4,00". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 23 
јануари 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите од увоз објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85), се потпаднала долу-
наведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 

ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
Во точка 1 став 1 во табелата во гранката 0132, група-

та 01320, подгрупа га 013200 Производство на добиточна 
храна: сите производи, во колоната 5 треба да стои по 
грешка изоставениот број: „1,03". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 23 
јануари 1986 година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финансии се 
назначува д-р Душан Јаковлевих, управник на Уредот за 
заштита на југословенскиот имот во странство во Сојуз-
ниот секретаријат за финансии. 

С.п.п. бр. 124 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

статистика се назначува м-р Миомир Тодосиевиќ, самос-
тоен советник во Републичкиот завод за статистика на СР 
Србија. 

С.п.п. бр. 125 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Милорад Ристиќ, самостоен со-
ветник во Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет. 

С.п.п. бр. 126 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА 

I 
Се отповикува 
Данило Билановиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Индија. 

II 
Се назначува 
Живоин Јазиќ, помошник на сојузниот секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Индија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
10 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ БЛ И-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми 

рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со 
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други 
те држави, како и за особени заслуги во работата на разви 
вањето на свеста на граѓаните во борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА 
ТЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Кутлешић Ранка Миодраг, Миловано 
вић Тиосава Властимир, Николић Радована Воислав; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Ђорђевић Антонија Борисав, Ђурич-
ковић Радована Драгутин, Миличевић Обрада Ратко, Ву-
кадиновић Милорада Миодраг; 

потполковниците: Илић Марка Милорад, Костић До-
бросава Властимир, Николић Видосава Живорад; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Дековски Петар Риста, Глишовић 
Пантелије Властимир, Јововић Милисава Вељко, Ковинић 
Новака Михаило, Мркић Андрије Мирослав, Радошевић 
Живка Миљко, Ристић Радована Милорад, Стевић Живо-
те Драгиша, Стојановић Милоја Алекса, Вуковић Будими-
ра Љубомир; 

потполковниците: Ајетовић Емина Сулејман, Алек-
сић Петра Добросав, Бартоловић Адама Југослав, Димит-
ровски Љубомира Димитрије, Китановић Ранђела Нови-
ца, Миладиновић Ђенадија Миладин, Петковић Петра Ра-
домир, Раичковић Велише Гојко, Ранковић Здравка Крсто, 
Рот Имре Хинко, Стефановић Драгослава Властимир, 
Стојковић Светозара Дарко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Бачевић Димитрија Новица, Стој-
ковић Милића Милоје; 

мајорите: Арсић Станоја Цветко, Баковић Милуна 
Милорад, Бечејски Милисава Ратомир, Бранковић Миро-
љуба Миленко, Далчевски Тодора Валентин, Игњатовић 
Петка Александар, Граховац Николе Стеван, Илић Нико-
ле Боривоје, Јашари Јашара Весељ, Јездимировић Драгу-
тина Никола, Кирев Гаве Сретко, Кишић Стјепана Мато, 
Кљајић Милорада Георгије, Крстић Живка Слободан, 
Марковић Петра Љубиша, Михајловић Ратомира Мирос-
лав, Милић Мијајла Звонимир, Обрадовић Светомира Бу-
дислав, Петковић Ђорђиа Стеван, Пенев Спасе Борис, 
Ранчић Чедомира Живојин, Шабани Мехмета Сељам, Ша-
раполи Имера Назми, Васић Ђуре Никола, Вукојчић Ди-
митрија Душан; 

капетаните I класа: Ђорђијоски Миле Цветан, Фе-
шиш Имре Јован, Филиповић Младена Живко, Илијевски 
Благоја Гоце, Ивановић Владимира Славимир, Јовановић 
Милана Драгослав, Јовановић Светозара Властимир, Ма-
тијевић Цветка Милан, Милојковић Новице Мирко, Ми-
лосављевић Стојана Перица, Николић Драгомира Ста-
мен, Пешут Михајла Петар, Раичевић Вука Ратко, Ратко-
вић Александра Милан, Трајковић Радивоја Светислав, 
Видић Милована Живадин, Владисављев Обрада Лазар, 
Вујчић Петра Милан, Златановић Милана Мирко; 

капетаните: Ђорђевић Андреје Светислав, Перичевић 
Младена Рајко, Петровић Душана Десимир, Протић 
Предрага Чедо, Тричковић Драгослава Миливоје, Вуке-
лић Драге Мато; 

поручникот: Новаковић Милуна Слободан; 
заставниците I класа: Ајдуковић Милана Илија, Ан-

дрејић Светомира Момир, Антић Ненада Војислав, Благо-
јевић Милије Богдан, Динчић Петра Стеван, Ђорђевић 
Александра Божидар, Дашић Светозара Радомир, Ђерко-
вић Петра Владислав, Ђондовић Ђурице Иван, филипов-
ски Павла Живојин, Илић Цветка Боро, Иветић Симе 
Божо, Јанковић Милорада Борисав, Јоксић Богосава Ми-
рослав, Јовановић Секуле Миливоје, Костадиновски Јор-
дана Санде, Кубуровић Мика Радисав, Лазић Војина Ни-
кола, Милановић Вукоја Будимир, Миленковић Милисава 

Вук, Милић Ратка Ивко, Милић Живка Светислав, Милој-
ковић Живојина Бранислав, Миљковић Антанаса Драги, 
Мирковић Гавре Аран, Минић Милорада Зоран, Оровић 
Марка Ђорђе, Пантић Панте Родољуб, Петковић Илије 
Гојко, Радивојевић Трајка Добривоје, Рајковић Драгомира 
Александар, Салихбеговић Јусуфа Зијах, Симић Петка 
Милан, Симоновић Благоја Видовид, Симовић Живана 
Вељко, Смајљај Тахира Исмајљ, Стајић Светислава Бого-
љуб, Стајковић Радомира Властимир, Станковић Станка 
Драгољуб, Станковић Владимира Живадин, Станојевић 
Прокопа Јован, Степановић Властимира Божидар, Стева-
новић Томе Братислав, Стојановић Стојадина Војислав, 
Сурдуловић Петра Милан, Војводић Војина Добривоје; 

заставниците: Антоловић Мије Андрија, Цвијетано-
вић Владимира Стеван, Ћосовић Драгослава Миодраг, 
Ђокић Јеленка Сретен, Ђорђевић Андрије Душан, Динић 
Драгише Момчило, Јовановац Луке Иван, Ковачевић Ден-
ка Александар, Лазић Лазара Никола, Митровић Божида-
ра Србољуб, Паић Љубана Богдан, Павловић Стевана 
Звездан, Петровић Аритона Миомир, Пурић Никола Јозо, 
Слуњски Аритона Сјепан, Сопјанац Јозе Славко, Стани-
сављевић Душана Јован, Стевановић Милутина Михаји-
ло, Станојевић Бошка Хранислав, Стојановић Миодрага 
Зоран, Стојковић Милана Миодраг, Томић Бранка Драго-
мир, Вранешевић Дмитра Адам, Вучинић Марка Љубо-
мир, Вукадиновић Чедомира Мирко, Здравковић Милана 
Антанасије; 

постарите водници I класа: Диздаревић Шаћира Џе-
мал, Галиќ Јожефа Ференц, Кокеза Гојка Душан, Милено-
вић Станимира Чеда, Пармач Срећка Мијо, Пешић Пет-
ронија Драган, Станковић Кристе Драгић, Шарац Душана 
Вид; 

воениот службеник II класа: Стојановић Драгољуба 
Надежда; 

воените службеници IV класа: Детела Валентина Ста-
нислав, Димитријевић Витомира Бранко, Максимовић 
Петра Ненад, Трипковић Тихомира Исидор; 

воените службеници V класа: Мирковић Тихомира 
Велимир, Николић Светислава Милорад, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Алексић Светомира Радован, Дам-

њановић Љубомира Негосан, Јовишевић Цвијана Марин-
ко, Корачевић Миладина Панта, Ранђеловић Ранка Ненад, 
Стојковић Милана Станиша; 

мајорите: Брајковић Милана Петар, Јакица Боже Но-
вак, Младеновић Миодрага Будимир, Трајковски Стојана 
Никола, Требољевац Бошка Мирослав; 

капетанот I класа Мрдаковић Светислава Војислав; 
заставниците I класа: Ђукић Пере Радослав, Микано-

вић Адама Ђуро, Стојановић Сибина Станимир; 
воениот службеник IV класа: Црнобрња Теодора Ми-

одрага; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Стефановић Ди-

митрија Љубомир, Тодоровић Алексе Момчило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот: Атанасковић Ратомира Драган; 
заставниците I класа: Боснић Раде Никола, Вулано-

вић Илије Обрен, Хазер Резе Андрија, Јаковљевић Душана 
Петко, Малаковски Божина Вељан, Милосављев^ Стоја-
дина Властимир, Павловић Љубомира Станоје, Пешић 
Радиовја Томислав, Прелић Борислава Велимир, Стијепо-
вић Милана Радосав, Стојановић Димитрије Драгиша, 
Вуксан Јове Мићо; 

заставниците: Илиће Божидара Љубомир, Митић 
Милорада Светислав, Младеновић Станојка Милован, 
Нешић Николе Зарија, Средојевић Милића Ратомир; 

военот службеник IV класа: Ђорђевић Миливоја Дра-
ган 

военот службеник V класа: Шарчевић Добромира Не-
ранџа; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајић Николе 
Гојко, Додић Божидара Срећко, Пејчић Милутина Нада, 

- Г • 
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Савић Жарка Радмила, Стевановић Божидара Сретен, 
Стојменовић Ристе Мара, Зотовић Радивоја Стојан; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-' 
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕ-
ВИ 

полковниците: Андрејевић Стојана Милосав, Менко-
вић Влајка Душан; 

потполковниците: Анђелковић Милана Радован, До-
јчиновић Драгомира Светислав, Ђорђевић Драгољуба 
Божидар, Грива Ђуре Бранислав, Игњатовић Никодија 
Станимир, Јевтовић Чедомира Миодраг, Јовић Таска Љу-
биша, Јовићевић Милијана Предислав, Краснић Фаика 
Исмет, Лазаревић Животе Драгиша, Маљићи Аљија Ис-
маиљ, Маричић Дане Дмитар, Матијаш Стојана Бранко, 
Младеновић Мирка Владислав, Моровић Шпире Бошко, 
Николић Животе Љубиша, Николић Жарка Станоје, Пе-
шић Радомира Стоимир, Петровић Костадина Миодраг, 
Поповић Драгослава Алекса, Радловић Петра Милосав, 
Симовић Томаша Никола, Стипсић Чедомира Драган, 
Стојковић Радована Станоје; 

мајори!е: Антонијевић Милутина Радосав, Ћурчин 
Александра Драгољуб, Дончов Стефана Станојко, Ђорђе-
вић Миливоја Миленко, Цонић Љубомира Чедомир, Ива-
новић Миодрага Миладин, Јањић Милана Добривоје, Је-
ленковић Витомира Обрад, Јовановић Милоја Стеван, 
Костић Јаћима Радојко, Котур Мирка Милан, Крстић Но-
вака Славољуб, Лазаревић Стојана Владимир, Линкић 
Цветка Љубомир, Љубисављевић Богосава Војислав, Мар-
ковић Душана Слободан, Мијајловић Борислава Живо-
рад, Милић Алксандра Добросав, Милосављевић Зарије 
Ранко, Нојић Живка Југослав, Пејчић Богослава Миодраг, 
Петровић Сотира Александар, Петровић Лазе Никола, 
Продановић Мане Милан, Стаменовић Добривоја Вука-
шин, Стефановић Добосава Мирко, Тачић Добривоја Јо-
ван; 

капетаните I класа: Јанковић Хранислава Милорад, 
Рако Ивана Гостимир, Роган Милана Лука; 

заставникот I класа: Алексић Тодора Момир; 
воениот службеник VI класа Ибраимовић Мије Ибра-

им; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот: Петровић Душана Велимир; 
мајорите: Косгуранов Бориса Георге, Крстић Миг>е 

Пера, Петровић Стојана Благоје, Васић Борисава Ранко, 
Аћимовић Сибинке Миленко; 

капетаније I класа: Алексовски Стевана Александар, 
Бећирлар Фетиша Сеиран, Блечић Рада Слободан, Бран-
ков Слободана Миленко, Динић Стојана Миодраг, Ђорђе-
вић Адама Душан, Ђорђевић Душана Радојко, Филиповић 
Станислава Мирољуб, Грба Вукола Милорад, Грујић Бла-
гоја Љубиша, Јурасовић Мије Јосип, Кованцић Стеве Ми-
ћо, Лазић Саве Никола, Лазић Јована Радивоје, Марковић 
Радована Радоје, Марковић Јована Стојан, Милетић Слав-
ка Десимир, Пејчић Вукадина Новица, Пешић Миомира 
Златомир, Радивојевић Костадина Љубисав, Радуловић 
Душана Велибор, Рашовић Драгише Богдан, Стевановић 
Адама Илија, Стојановић Петра Љупче, Суњон Јаноша Ја-
нош, Тодоровић Бошка Томислав, Томовић Живојина Ни-
кола, Васовић Малише Радисав, Вељковић Петронија 
Славко, Вулин Шанте Ивица; 

капетаните: Јовановић Драгутина Момчило, Којади-
новић Драгутина Драган, Милосављевић Момчила Жи-
ван, Рапаић Николе Ђуро, Рашуо Петра Небојша; 

поручниците: Абазовић Рухана Имер, Регоја Јована 
Раденко, Станковић Живојина Драги; 

заставниците I класа: Филиповић Мишка Ратомир, 
Марковић Владимира Милован, Марић Никола Милосав, 
Митровић Слободана Чедомир, Станковић Драгомира 
Ранђел, Стојковић Станимира Томислав, 

заставниците: Давидовић Драгослава Живорад, Гаш-
парић Фрање Мирко, Јовановић Душана Миливоје, Мла-
деновић Косте Милорад, Млађан Данице Мирко, Мујагић 
Мухарема Зедин, Николић Радоја Милутин, Половина 
Мане Милован, Релић Ивана Томислав, Радовановић До-
јчина Златомир, Рајовић Владимира Рајко, Сганимировић 
Стојана Радосав, Сталетовић Милорада Слободан, Стева-
новић Андрије Предислав, Ставрић Драгољуба Владимир, 
Стојановић Божидара Драгослав, Станковић Михајла Ми-
лорад, Штимец Антона Борис, Тошић Миливоја Светозар, 
Живановић Милована Ратомир; 

постарите водници I класа: Алексоски Синадина 
Иван, Боровина Анте Данко, Цветичанин Петра Стево, 
Давидовски Крсте Благоје, Иванов Мирка Десимир, Ма-
мењашевић Незира Шемсо, Кљајић Авдије Мујо, Каша-
нин Вукосава Милутин, Лукић М планка Ранко, Нухај Ра-
мадана Сокољ, Пат ровић јеленка Драган, Радетић Миле 
Милољуб, Ржен Минка Маријан, Стојановић Живадина 
Саво, Тотх Шандора Шандор, Узелац Андрије Мирко, 
Волф Антуна Даворин, Вукмировић Ичва*;а Боро; 

постарите водници: Герић Петра Срећко, Марковић 
Цвете Вељко, Пластић Стјелама Орања, Спассј^еић Ста-
ноја Никодије, Суљић Бећира Осман, Тубин Миле Ранко, 
Војиновић Предрага Славиша; 

воениот службеник V класа: Савић Миливоја Нико-
ла; 

воените службеници VI класа: Јовић Душана Мишо, 
Станковски Јордана Стојан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Иванковић Ми-
лована Бранислав, Перић Трифуна Олга, Пипловић Вла-
дисава Пуниша, Спасић Војислава Слободан, Тиквица Му-
хамеда Изета, Тимилијић Милена Момир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковниците: Гроздановић Милисава Светис-
лав, Стаменковић Александра Миливоје; 

мајорите: Лазић Илија Михајло, Мишић Светомира 
Миомир, Петровић Живојина Реља, Самарџић Миле Па-
вао, Стојановић Радована Стојан, Веруновић Рада Момир, 

ка летаните I класа: Бојић Радомира Вучина, Јовано-
вић Војисла Љубивоје, Митић Младена Драги, П и т Ђуре 
Едуард, Поповић Радомира Србислав, Себић Василија Ди-
митрије ; 

капетанот: Контрец Фрање Антун; 
заставниците I класа: Бачевић Божидара Љубиша; 
заставниците: Ковачић Мате Маријан, Љевнајић Бу-

де Милић; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бараћ Богосав* 

Петар, Барабаш Трајка Марина, Додић Цветка Стојадин 
Дјелић Жарка Божидар, Гојковић Радомира Љубиша 
Илић Живојина Љубисав, Китић Петра Видосава, Ќрагул 
Симе Стајка, Кржевски Ђорђа Мирослава, Манојлова 
Милена Ружа, Матић Станимира Олда, Милошевић Ми 
лана Миодраг, Митровић Милутина Радмила, Младено 
вић Најдена Гојко, Нешић Предрага Милица, Нешић Бла 
димира Живан, Нешковић Божидара Живојин, Николи! 
Милосава Будимка, Пауновић Раде Бранко, Павлови! 
Живојина Бранислав, Петровић Ранђела Вељко, Ристи! 
Властимира Владица, Савић Станка Цвета, Совровић Ва 
силија Владимир, Стаменовић Илије Лозанка, Стеване 
вић Максима Љиљана, Стефановић Велимира Косан* 
Стевановић Тихомира Драган, Стојановић Драгутин 
Александар, Стојановић Станка Јасмина, Стојановић Жг 
војина Мирослав, Стојмиров Антуна Лозан, Живић Ж< 
рка Милунка; 

- за примерна работа на развивањето на полет за о< 
тварување на поставените задачи, како и за покажуван 
старешински и војнички особини што им служат за прг 
мер на другите 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

надлетаните I класа: Јовановић Стојана Живорад, На-
умовић Миодрага Владимир, Радивојевић Љубомира Ве-
рољуб, Заковски Благоја Ђорђе; 

капетаните: Арнаутовић Османа Сеад, Бећировић Ре-
шада Енес, Браковић Сабина Нермин, Булатовић Радоми-
ра Душан, Дачић Милана Бобан, Делић Милана Зоран, 
Добрић Николе Томо, Драгојевић Илије Ранко, Ђорђијев-
ски Стојана Мите, Филиповски Стојана Ванчо, Гагић Ми-
хајла Мирољуб, Голубовић Александра Веселин, Хаџибе-
говић Изета Есад, Илић Крешимира Томислав, Ивић Ни-
коле Зоран, Јакубек Мате Владимир, Јефић Ненада Ми-
ленко, Корача Велија Вели, Костевски Александра Драге, 
Криезиу Етема Рамадан, Кукоски Наума Стојче, Лаловић 
Рајка Драган, Љимони Себедина Насер, Марковић Мирка 
Драгољуб, Милетић Мила Ђорђе, Миловић Миће Златко, 
Пантелић Љубисава Бранко, Ранђеловић Зарије Маринко, 
Савић Михајла Видосав, Станковић Бранимира Небојша, 
Стоиљковић Бранка Красимир, Стојаноски Крсте Климе, 
Шиљак Богдана Војислав, Ташковић Јована Александар, 
Трифуновић Радоша Милан, Вереш Мађаша Деже, Ви-
штица Бранимира Јосип; 

капетаните по договор: Бецић Радојице Радован, Ће-
ранић Миличка Миомир, Марић Бранислав Богомир; 

поручниците: Витић Ахмета Зејадин, Ивковић Вито-
мира Властимир, Јакимовски Благоја Јовица, Кондић 
Илије Мирко, Ковач Вукана Митар, Милинковић Драго-
мира Војислав, Милић Нике Пајо, Недељковић Томислава 
Љубиша, Плавшић Василија Гаврило, Салибашић Нава-
лија Џеват; 

потпоручникот по договор: Нешковић Јован Спомен-
ко 

заставниците: Грос Јулија Мирко, Грујић Божидара 
Милан, Месарош Ђуре Јосип, Стојановић Василија Сло-
бодан ; 

постарите водници I класа: Јанковић Благоја Слабо-
љуб, Линдер Ивана Бранко; 

постариот водник I класа по договор: 
Вељковић Славољуба Велибор; 
постарите водници: Алијевиќ Рахмана Зумбер, Ан-

ђелковић Душана Бранислав, Борос Анте Томислав, Цвет-
ковић Милана Вукоје, Димитров Естратија Стоилко, Ђо-
рђевић Божидара Радослав, Гвозденовић Богдана Бранко, 
Киров Такија Киро, Младеновић Владимира Мирко, 
Смајловић Хусејина Химзага; 

водниците I класа: Ацевски Бојка Душан, Алексић 
Милована Маринко, Апостоловски Гуле Драги, Башић Ра-
миза Шефко, Бисо Ахмедина Пехо, Бобић Дане Бошко, 
Богдановић Влајка Станислава, Ћосовић Обрена Драго-
мир, Давидовић Александра Слободан, Ђорђевић Бранка 
Славко, Фиштеш Михаља Михаљ, Коленовић Хаљиља 
Етем, Крстев Ристе Тиме, Миклавчић Томе Ивица, Милен-
ковић Боже Милан, Милош Јуре Мили, Николић Светоли-
ка Влада, Нинић Јеленка Јовица, Парента Сава Славко, 
Перишић Живана Драган, Ристевски Панда Миле, Спахић 
Суље Зијад, Станисављевић Мирослава Радиша, Стипан-
чев Анте Драган, Тошић Радисава Дарко, Вјештица Рајка 
Горан, Вујиновић Милана Радован; 

воените службеници VIII класа: Петровић Добривоја 
Зоран, Спировски Голуба Пецо, Велковски Методија Ђо-
рђи; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Антић Божидара 
Милијана, Азировић Агуша Нусрет, Арсовски Стојана Во-
јислав, Бујић Василија Мирослава, Цакић Спире Петар, 
Дамјановић Војислава Тихомир, Ђорђевић Живојина Дра-
ган, Ђорђевић Властимира Здравко, Грујић Станимира Јо-
ван, Лазаревић Тугомира Јован, Миленковић Александра 
Љубомир, Миленковић Драгољуба Милован, Милић Ра-
досава Милован, Никетић Радула Милован, Николић Ду-
шана Оливера, Поповић Милорада Владимир, Пробојче-
вић Боривоја Мирослава, Славић Божидара Томислав, 
Стефановић Бошка Александар, Станојевић Миодрага Ду-
шан, Шћепановић Василија Милић, Виријевић Душана 
Ратка, Влајковић Владимира Љубинко; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
поручником Тривић Тоше Душко; 
постариот водник: Тадић Драгољуба Душко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Грујић Грујице Тихомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот: Балаћ Милана Рајко 
мајорите: Борски Васка Крум, Цестарић Јосипа Јо-

сип, Драговић Радивоја Велимир, Донев Крума Васил, Фе-
рић Ивана Звонко, Јазвић Боне Анте, Кричак Милојка Си-
ма, Костадиновски Стојка Јован, Лекић Милана Драган, 
Мићовић Радована Томислав, Новаковић Саве Милун, 
Паздријан Стјепана Стјепан, Радивојша Симе Драгомир, 
Радоњанин Власте Бранко, Сребренов Јордана Саздо, 
Стоичков Стамена Димитар, Тегелтија Станка Ранко; 

капетаните I класа: Андреески Ванча Драган, Михај-
ловић Исидора Жива, Златевски Стојка Благоје, Унгуро-
вић Жарка Душан; 

поручникот на боен брод Костовски Стефана Иван; 
заставници I класа: Ђорчев Аспаруха Благоја, Јанко-

вић Владимира Вељко, Миленковић Петра Стојко, Симов-
ски Коце Томе; 

заставникот Тешовић Миладина Милан 
воениот службеник IV класа Водеб Јулијуса Рихард; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Јовановић Вуке Благоје, Остојић Љу-
бомира Душан, Шуловић Миливоја Предраг; 

потполковниците: Георгиевски Гоце Милан, Фили-
повски Цветка Спиро, Јанчић Душана Тодор, Станковић 
Драгутина Сима; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Арсевски Страхила Радослав, Дмит-
ровић Десмира Драгиша, Колевски Веле Владо, Пандилов 
Стевана Живко, Перевски Илије Боце, Петковић Тодора 
Стојадин, Петрушев Трајана Ристо, Реревски Георгија Ме-
тоди, Раковић Андрије Мирко, Жунић Петра Душан; 

потполковниците: Цветковић Миленка Петар, Мака-
р е в с к и Јована Јанаћије, Радушки Драгомира Сретен, 
Златановић Благоја Миодраг, Живковић Милоша Мило-
ван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Марковић Саве Милан; 
мајори ге: Алексијевски Николе Драгољуб, Бојчовски 

Трајка Живко, Цветковић Јовице Слободан, Дамчевски 
Алексе Веселин, Ивановски Ангела Јонче, Петровић Ста-
ноја Видоје, Вучићевић Радивоја Слободан; 

капетаните I класа: Хинић Дане Божо, Јовић Атанаса 
Слободан, Пејић Јоже Анте, Шакић Боже Радош; 

капетанот Добривојевић Душана Жарко; 
заставниците I класа: Ђуровић Неђе Саво, Ерић Љу-

бомира Станоје, Лазаревић Вељана Пандо, Стефановски 
Ђорђе Вангел, Владимиров Стамена Ангел; 
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заставниците: Цветановић Блаже Наце, Марјановић 
Живка Миле, Марковић Андреје Петар, Згоњанин Илије 
Вељко; 

воениот службеник IV класа Јаневски Спире Благоје 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Мићић Душана Нићифор, Стаменко-, 

вић Аранђела Лазар; 
потполковниците: Ћопић Петра Недељко, Ерцеговић 

Митра Илија, Илић Милоша Бранислав, Јевтић Панте 
Илија, Кочоски Димка Цветан, Милановић Милорада Ми-
лорад, Милошевић Рада Павле, Милованчев Милана Ми-
лован, Мирковић Петра Никола, Накић Серафима Божин, 
Пековић Радоице Иван, Симовић Радојице Драгић, Тодо-
ров Бориса Димитар; 

мајорите: Димовски Јордана Томислав, Николић Ни-
коле Јован, Вујановић Јована Мирољуб; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Чаушевски Трајана Наум; 
мајорите: Андревски Минета Јован, Џуклески Петра 

Ристо, Јовчевски Стојка Александар, Костадинов Кирила 
Стоимен, Мирчевски Стојана Јован, Пекевски Љубомира 
Славче, Пешић Аранђела Тихомир, Петровић Стојана 
Владимир, Перовић Мехмеда Исмет, Роквић Станка Бран-
ко, Стоименов Глигора Стоимен, Стојчевски Боре Велико, 
Тасев Костадина Тодор, Штурбек Стеве Стјепан, Шундек 
Радоша Војко, Василев Туше Никола, Вујиновић Милути-
на Ратко; 

капетаните I класа: Атанасов Ставре Тома, Бошевски 
Ристе Јосић, Двојаковски Димитра Јане, Јашовић Милије 
Иван, Јефрић Косте Душан, Косески Ангела Владимир, 
Марковски Ђорђа Илија, Мицов Драге Раче, Милановић 
Костадина Чедомир, Милосављевић Радослава Бранис-
лав, Митевски Санде Благоја, Наумовски Стојана Блаже, 
Патчев Драгољуба Ратко, Поповић Илије Јован, Пресечки 
Ивана Јосип, Ристовски Томе Бранко; 

капетаните: Блажевски Бориса Мите, Борис Мане Пе-
тар, Гаданец Људевита Винко, Глишић Петра Андреј, Ин-
ђић Милана Миланко, Милиновић Бранка Ранко, Савић 
Станка Јован, Станић Милутина Војин, Трајановски Сан-
де Миле, Зорић Стане Милорад; 

поручникот Ергић Мирка Милан 
заставниците I класа: Цветковски Владе Стевко, Ди-, 

митријевић Радмила Томислав, Бркић Радета Радомир, 
Франић Јове Мирослав, Гроздановски Васила Живко, Ин-
ковски Стојана Димче, Јовановски Стоимена Коце, Јорда-
на Алберта Ненад, Карамарковић Јанка Стеван, Корунов-
ски Јована Михајло, Костић Милоја Војин, Козара Шавла 
Иван, Лончар Петра Бошко, Манчевски Трајка Илија, Ми-
јајловић Љубомира Видоје, Миленковић Раица Младен, 
Минић Секула Мијодраг, Младенов Ристе Младен, Нај-
довски Рампа Бошко, Најдевски Ванка Милан, Николић 
Добривоја Миленко, Николић Драгољуба Томислав, Ог-
њановић Милисава Јован, Пандов Вангела Никола, Пајо-
вић Драгише Милан, Петков Петра Слободан, Писевски 
Јована Тодор, Радевић Јована Миливоје, Софронијевски 
Серафима Љубо, Спасојевић Владислава ЖИВОЈИН, Стајић 
Миодрага Бранислав, Станковић Милана Петар, Стојко-
вић Драгутина Душан, Шпехар Јуре Јосип, Тасић Томе 
Станислав, Ташевски Зафира Бранко, Трајковић Стојана 
Крста, Тренчевски Раде Драгољуб, Тодоров Александра 
Бранко, Велковски Трајка Миле, Вујичић Милоша Миле, 
Вујовић Селимира Вељко, Здравковић Велимира Војис-
лав, Живановски Трајка Русомир; 

заставниците: Аранђеловић Стојана Станимир, Баев-
ски Неше Бранко, Бијук Петра Бранко, Бугарски Душана 
Марко, Паковић Рафаила Милан, Чеваровић Карла Ан-
тун, Целајлија Теодора Младен, Ђорђијовски Михајла 
Цветан, Иваноски Целе Јонце, Карабеговић Сафета Мир-
сад, Катић Николе Мата, Клобучанич Фрање Фрањо, Ма-
девски Аралампија Васил, Малић Ивана Драгутин, Мана-
сиев Стоилка Методи, Нелоски Војислава Спасоје, Нико-
лић Рајка Војислав, Николовски Ивана Драган, Пандуре-
вић Павла Блашко, Пезер Стојана Данилко, Рељин Влади-
мира Анђелко, Савковић Петра Боривоје, Стаменковић 

Благоја Реља, Станковић Станоја Петар, Стојанов Васила 
Ђорђи, Стојанов Цветка Симеон, Шкрбић Јована Гојко, 
Таневски Ивана Филип, Вељановски Вељана Благоје, Во^ 
јиновић Максима Раденко; 

постарите водници I класа: Арсенијевић Радише Ми-
лош, Буха Анђелка Радован, Бранда Матилде Владимир, 
Кнапић Мије Звонко, Лазић Рајка Митар, Величковић 
Драгише Милан; 

воениот службеник IV класа Милошевић Милинка 
Драгутин 

воените службеници V класа: Мицевски Ђорђа То-
мислав, Стојков Николе Киро; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

погполковниците: Ацовић Драгутина Љубиша, Беј-
ков Илије Томе, Бојаџиевски Јована Димитар, Ђорђевић 
Русима Радослав, Карапеев Ристе Димитар, Лунева Стева-
на Божидар, Машовић Младена Милорад, Митковски Бо-
риса Предраг, Мутавџић Мирка Александар, Николић 
Крсте Ђоко, Новичић Миодрага Здравко, Петровски Ан-
дреја Петар, Поп-Христов Кирила Христо, Прегов Шпире 
Стефан, Ристовски Петра Риеш, Станек Фрање Иван, Шо-
лаја Ђуре Милан, Банковски Мане Аврам; 

мајорите: Чорбић Радосава Милош, Стерјев Анаста-
са Коста, Станојковски Богдана Гене, Стоименов Николе 
Митко, Стојанов Стојмена Тодор, Терповски Панде Вла-
димир, Тодорић Николе Јован, Трифковић Милоша Ан-
ђелко, Живић Градимира Славко; 

капетанот I класа Николовски Тоде Димче; 
заставниците I класа: Александрић Александра Хра-

нислав, Церовски Стоимена Александар, Кушевски Нико-
лина Радомир, Лекић Милана Здравко, Ристески Аксени-
ја Соломан; 

заставникот Пауновић Михаила Мирослав; 
воениот службеник II класа Дудић Драгутина Живо-

мир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Бошков Бориса Миле, Дугалић Маријана 
Круно., Еленски Ивана Димитар, Јангелов Гаве Гојко, То-
доровић Новице Божидар, Зејноски Бафтира Мемедалија; 

капетаните I класа: Антић Радивоја Боривоје, Благо-
јевић Антонија Владимир, Бојић Радисава Велисав, Дербо-
госијан Милана Богосав, Димовски Блажа Мендо, Гашпа-
ровић Стјепана Ивица, Георгиевски Васиљка Вечеслав, 
Гвозденовић Ранђела Доброслав, Ивошевић Пере Симо 
Јаначковски Ђурка Страхил, Мартињаш Мартина Јосип 
Миленковић Драгољуба Обрад, Милетић Радослава Ми 
лоје, Николовски Гроздана Блаже, Простран Јована Дра 
тан, Ристевски Милутина Темелко, Созовски Спире Кочо 
Станковић Станка Божидар, Василевски Јована Андон 
Војводић Јакова Зоран, Живковић Уроша Радосав; 

поручникот Миловановић Милоја Томислав; 
заставниците I класа: Маринковић Миодрага Милан 

Марковић Марка Душан, Настески Димка Тодор, Смилев 
ски Славе Станоје; 

заставниците: Цицовић Уроша Милован, Милићево 
Михаила Душан, Радићевић Миленка Милосав, Стипане 
вић Боже Анте, Шупица Николе Раде, Тепић Милана Ми 
ливоје, Вукадиновић Вељка Славко; 

постарите водници I класа: Благојевић Добросав 
Ратко,, Цветановски Велка Цане, Дурмиши Мејдина ЗудхЈ 

ја, Ђорђевић Миодрага Властимир, Ђозев Димитр 
Крстин, Јанев Тодора Јаћим, Костов Ванче Јордан, Ма* 
рек Владимира Звонимир, Миленкоски Трендафил 
Божидар, Почуча Миле Бранко, Ристов Камче Трајан, Се 
вић Младена Милош, Спасов Блаже Стојчо, Спироск 
Јордана Јанче, Стефановски Добривоја Бранко, Новак А} 
густа Зоран; 
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постарите водници: Богићевић Јовице Добривоје, 
Петров Трајана Драган, Ристић Милорада Благоје; 

водникот I класа Спирковски Вукашина Томислав; 
воените службеници V класа: Ивановски Стсјмира 

Трајан, Ристер Јосипа Славко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Кошевски Зенка 

Томислав, Тодоровски Александра Ратко, Василеска Ни-
коле Елеонора; 

- за залагање и постигнати успеси во работа 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
капетаните I класа: Михајловић Душана Србољуб, 

Пантић Бранка Радослав, Станковић Радомира Иван, Ви-
деновић Арсенија Синиша; 

капетаните: Димитровски Славе Пано, Ђоровић Мо-
мира Момчило, Николовски Атанаса Коста, Спасковски 
Коце Симо; 

заставникот I класа Стевановски Мице Илија 
заставниците: Ђорђевић Милентија Радисав, Јовано-

вић Ђорђа Новица, Митрев Тиме Васил, Петревски Боге 
Борис, Шахиновић Ферида Сулејман; 

постарите водници I класа: Бјелајац Уроша Драго-
љуб, Димитријевић Војина Никола, Јојкић Станимира Ђо-
ка, Катаранин Драге Братислав, Маневски Ђорђа Живко, 
Мехмета Марка Пренд, Маљковић Душана Васо, Митић 
Александра Владимир, Митковски Ангела Милорад, 
Првуловић Богољуба Добрица, Савески Нове Мирко, 
Томшић Ђуре Ђуро, Вукашиновић Станимира Петар, Зел-
нички Манче Благоје; 

постариот водник Јосев Здраве Павле 
водникот I класа Никић Радојка Јовица 
воениот службеник V класа Јанковиић Феликса Иван 
воениот службеник VI класа Јарчевски Тодора Јосиф; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Атанасовски Ђо-

рђија Митре, Цветковски Стојана Љубомир, Димитровски 
Васе Тоде, Георгиевска Бориса Слободанка, Иванов Пене-
та Иван, Јаневска Бошка Мирјана, Јовчевски Петка Бран-
ко, Јовић Војислава Јован, Копанецски Димитрија Катери-
на, Љушев Петра Спасе, Милков Стојана Милан, Никоче-
вић Авдула Мустафа, Петров Мане Боро, Станојковић 
Ристе Чедомир, Стефановски Станојка Петар, Сидовски 
Димитрија Цветан, Стојановски Методија Виктор, Шет-
ловски Ђорђа Боривоје, Теновски Диме Стојан, Трпевски 
Трпета Трајан; 

- за примерна работа на развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Ђорђијевски Стојка Митре, Јова-

новски Драгана Круме, Костадинов Методија Радомир, 
Милановић Миломира Зоран, Стојановски Синадина Сан-
де; 

капетаните: Барлов Вукашина Недељко, Борисавље-
вић Милије Срећко, Босец Валентина Маријан, Цветковић 
Душана Мирослав, Давчевски Николе Миле, Димитрије-
вић Синише Раденко, Ђурчески Илије Диме, Галић Чедо-
мира Драган, Хасани Расима Џевдет, Илчевски Здравка 
Пеце, Илић Ђурађа Драган, Јовановски Ристе Ацо, Кова-
чевић Милорада Драган, Лемез Остоје Неђо, Левков Ан-
дона Панче, Ловреновић Андрије Дарко, Миљуш Дане 
Стеван, Мурселовић Мухарема Мидхат, Нешковић Мила-
на Слободан, Николић Василија Перица, Пејковић Мила-
дина Рајко, Пелемиш Милана Ђорђе, Попадић Витомира 
Драго, Сабо Јана Јосип, Савић Лазара Звонимир, Стојано-
вић Ђорђа Зоран, Стојановски Благоја Илија, Такач Гезе 
Емил, Тодоровски Милоша Трифун, Владимиров Стојан-
ча Ванче, Вујисић Велислава Вукоица, Вукосављевић Мо-
мира Раде, Вуличевић Сибина Верољуб, Зафиров Богдана 
Киро, Живковић Василија Зоран; 

норучниците: Благојевић Душана Томислав, Ђорђе-
вић Душана Дејан, Голубовић Србислава Негован, Кесе-
ровић Славка Драгомир, Кнежевић Слободна Раде, Крљев 
Ристе Мирчо, Крупа Стјепана Стево, Кубик Павле Ивица, 

Ловре Остоје Вељко, Мерсоски Гезе Гафур, Митев Васила 
Михаил, Мукаетов Васила Кирил, Раденковић Милка 
Спаса, Рашић Рамадана Енер, Шест Андрија Драгутин, 
Таштаноски Стојана Милисав, Васић Дамјана Драгослав; 

заставникот Петковић Милуна Бранислав; 
постарите водници I класа: Мелник Петра Никола, 

Николовски Живка Борис, Оперта Ахме Рефик, Робели 
Бајрама Мурат, Велимировић Живорада Драгомир, Видо-
јевић Борисава Радосав; 

постарите водници: Богески Сп^се Божидар, Чуљак 
Луке Зденко, Јовановић Јована Божа, Јовановић Милора-
да Часлав, баткоски Кирил Љубомир, Маџгаљ Ђорђија 
Милан, Младеновић Десимира Слободан, Огненоски Љу-
бе Нове, Петровић Милића Јован, Рајкоски Николе Рајко, 
Ристески Ђут>е Душан, Ристески Китана Пецо, Стојанов-
ски Васила Димче, Везенковски Јордана Бранко; 

Болниците I класа: Ајановић Тахира Мулага, Андрић 
Милојка Милан, Данев Блаже Николче, Давков Лазе Пан-
че, Исенај Мухарема Сејдија, Јорданов Михајла Ласте, 
Карабеговић Мехе Мирхат, Кнежевић Мирка Небојша, 
Митић Радована Зоран, Мулалић Мехмедалије Неђад, Пе-
рић Илије Дамир, Пинтар Богомира Недељко, Соколар 
Јосипа Звонко; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ангеловска Трпе 
Љубица, Анђелова Ђорђа Хрисула, Андоновска Гоге Па-
ра, Батев Томе Димитрије, Богданов Александра Радим-
ла, Цвијановић Косте Ратка, Димигровски Васка Дими-
тар, ДоЈЧИновска Томе Васка, Ђоковић Насе Верка, Геор-
гијева Петра Вера, Грамбозова Петра Биљана, Хорвато-
вић Николе Љуба, Илиевски Милана Димитар, Ивковић 
Ангела Славјанка, Јаневски Бориса Симеон, Јовев Трајка 
Владо, Јовановски Атанаса Ангел, Куђан Јордана Даница, 
Кузмановска Мите Гора, Кировски Дамјана Владо, Кење-
реш Алкесандра Јелисавета, Крстев Трајана Крсто, Мат-
ковић Луке Владимир, Маневски Стојана Љупчо, Михај-
л о в е ^ Спире Благоје, Миречевски Бориса Станоја, На-
новски Ташка Александар, Нановски Стевана Милан, На-
ставни Пере Раде, Наумовска Ђоке Даница, Николовски 
Тофила Благоје, Николовски Дуке Димче, Панчевски Ни-
коле Душан, Пашоски Крсте Сандре, Поевска Андона Љу-
бица, Петковски Ивана Симеон, Петковски Павле Пеце, 
Попгошева Бошка Зорица, Радевски Тоше Мите, Спасова 
Стефана Павлина, Спасовска Николе Елизабета, Спасов-
ска Петра Верка, Станковић Јордана Стана, Станковски 
Николе Крсте, Стојановски Петка Гордана, Стешевска 
Трпе Даница, Стрезовски Ристе Наум, Трајков Јана Ристо, 
Трајковска Љубомира Нада, Трајковић Чедомира Горда-
на, Чанев Арсе Миле, Здравески Тихомира Лазе, Шумино-
ски Драгана Сарифин; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

капетанот Јовчевски Трпе Киро; 
поручниците: Јовановски Спасе Милан, Машовић Је-

ле Здравко; 
постарите водници: Ђурђев Радислава Иван, Ковач 

Станислава Лазар, Лазаревски Миливоја Моме; 
водниците I класа: Аћимовић Милана Драгослав, 

Драшковић Николе Предраг, Драшковић Ивана Стјепан, 
Филиповић Станка Горан, Јанковић Јефтимија Зоран, 
Крњић Иве Нико, Милојевић Миливоја Бошко, Спасенов-
ски Јордана Глигур, Стефановић Драгоја Драган, Тасић 
Драгољуба Томислав, Трајановски Блаже Киро, Тодоров-
ски Јована Добре, Тодоровски Димитрија Слободан: 

водниког Антуновић Антона Ненад. 

Бр. 124 
22 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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