
863. 

Врз основа на член 36, во врска со член 39 
став 3 од Законот за девизно работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ДЕВИЗИТЕ 
ОД ЧЛЕН 39 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБО-
ТЕЊЕ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА УВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗАРАДИ 

ПРОДАЖБА ВО ЗЕМЈАТА ЗА ДИНАРИ 

Во Одлуката за организациите на здружениот 
труд што девизите од член 39 на Законот за девизно 
работење можат да ги користат за плаќање на уво-
зот на стоки и услуги заради продажба во земјата 
за динари („Службен лист СФРЈ", бр. 69/72) во то-
чка 4 зборовите: „од девизите" се заменуваат со 
зборот: „девизите", а процентот ,,50%" се брише. 

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

Р. п. бр. 310 
14 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

864. 

Врз основа на член 36, во врска со член 55 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за плаќањето на трошоците на 
претставништвата и делегатите на организациите на 
здружениот труд во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/72) точка 1 се менува и гласи: 

„1. Организациите на здружениот труд што из-
везуваат стоки и услуги во свое име и за своја 
сметка или во свое име и за туѓа сметка, како и 
овластените банки, трошоците на своите претстав-
ништва и делегати во странство можат да ги пла-
ќаат и со купување на девизи од овластените 
банки." 

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

Р. п. бр. 311 
14 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

865. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 55/69 и 13/73). во согласност со сојузниот 
секретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА 

ОД СТАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат техничките 

нормативи и мерки за заштита од статичен електри-
цитет што се појавува: 

1) на места загрозени од експлозивни смеси на 
гасови, пари или прав во воздухот; 

2) при работата со експлозивни материјали и 
муниција; 

3) во производствени процеси во кои не постои 
опасност од експлозивни смеси, но статичниот елек-
трицитет е потенцијален, извор на пожар, штети и 
пречки во производството. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се примену-

ваат во производствените, процеси во кои статичниот 
електрицитет индустриски се користи (на пример: 
за чистење на гасови, за разделување на ситнозр-

нести материјали, во електростатичните уреди за 
пренесување на премачкувања и сл.) а при тоа не 
постои опасност од експлозивни смеси. 

Член 3 
За заштита од статичен електрицитет што се 

појавува во вид на атмосферско празнење (гром) 
се применуваат одредбите на Правилникот за тех-
ничките прописи за громобрани („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/68). 

Член 4 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на оние експлозивни материјали и муниција, што 
се во употреба во Југословенската народна армија. 
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Член 5 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

во затворени простории и надвор од простории, во 
кои поради статичен електрицитет постои опасност 
од експлозивни смеси или од експлозивни матери-
јали и муниција. 

Член в 
Техничките нормативи предвидени со овој пра-

вилник се применуваат при проектирањето, изград-
бата, погонот и одржувањето на инсталации, уреди 
и опрема. 

Член 7 
Како количина на електрицитет (С) се подраз-

бира наелектрисувањето што сите електрони го 
имаат во вишок или кусок во едно тело, кое може 
да биде атом или молекул. 

Тело е наелектрисано негативно ако има елек-
трони во вишок, а позитивно е наелектрисано ако 
електроните се во кусок. 

Член 8 
Електростатично поле или електрично поле е 

просторот околу наелектрисано тело во кое се ма-
нифестира дејство на' електрична сила. Наелектри-
саното тело со своето поле сочинува материјален 
систем. Електричното дејство на полето е привлечно 
кога наелектрисувањата се разноимени, и одбивачко 
кога наелектрисувањата се истоимени. 

Јачината на електричното поле бројно е една-
ква на дејството на силата на единечно наелектри-
сување (1 С) -E = F/C, каде што: Е е јачина на 
полето, F електростатична сила и С количина на 
еле!ѕтрицитетот. 

Член 9 
Електричен потенцијал, бројно е еднаков на 

електростатичната потенцијална енергија што ја 
има единичната количина на електрицитетот. 

Член 10 
Електричен напон (разлика на потенцијалите) 

помеѓу две точки во полето бројно е еднаков на 
работата што треба да се изврши единицата на 
електрицитетот да се пренесе од една во друга то-
чка на полето. 

Член И 
^ Пробиена цврстина на некое тело е границата 

до која во диелектриците може да се зголеми ја-
чината на полето (V/m). 

Член 12 
Инфлуенца е процес со помош на кој се одде-

луваат наелектрисувањата на спротивните знакови 
во спроводниците што се во електричното поле. 

Член 13 
Електричната индукција, што се означува со 

буквата D, е сразмерна на јачината на електрич-
ното поле: D = Е - Е. Константата на пропорцио-
налноста ја претставува диелектричната константа 
на средината, што ја карактеризира диелектрич-
ната природа на материјалите. 

Член 14 
Електричен капацитет е електрична големина 

која бројно е еднаква на количината на електрици-
тетот што треба да се доведе на системот на спровод-
никот (кондензатор) за да се повиши напонот на 
единица. 

Член 15 
Работата во електричното поле се изразува со 

производот на напонот и со количината на елек-
трицитетот што се пренесува низ полето. 

Енергијата во електричното поле се јавува во 
потенцијален вид. 

' Член 16 
Искра е вид на електрично празнење која се 

состои од низа краткотрајни спонтани прескокну-
вања на наелектрисувањето од еден на друг спро-
водник под услов да постои соодветен напон. 

Член 17 
Најмала енергија на палење претставува онаа 

енергија што материјалот го загрева до темпера-
тура на палење под услов да се одржува темпера-
т у р и т е поле за ширење на пламенот во експло-
зивната смеса. Најмалата енергија за палење е мала 
и изнесува само неколку делови миливатсекунди. 

Член 18 
Како одведување на наелектрисување се под-

разбира постапката со која наелектрисувањето, што 
е собрано во опасна количина на одредено место, 
се одведува без појава на искра, при што наелек-
трисаното тело се доведува во неутрална состојба. 

Долна граница на експлозивност е најниската 
концентрација на запаливите гасови или пари во 
смеса со воздух, што мора да постои за да настане 
експлозија. Границата на експлозивиоста се мери во 
грами по кубен метар (g/m3). 

Член 19 
Експлозивна смеса е смеса на запалив гас, пара 

или прав во воздухот во која загревањето нагло се 
шири и доведува до експлозија. 

Член 20 
Јонизација е процес на одделување на електро-

ните од атомите или молекулите (позитивен јон), 
односно доведување на електроните до атомот или 
молекулот (негативен јон). 

Јонизатори што предизвикуваат јонизација се: 
рендгенови зраци, алфа честици, висока темпера-
тура, јако електрично поле и сл. 

Член 21 
Галванска врска е електрична врска помеѓу 

поодделни делови на постројка, и тоа како меѓусе-
бно така и помеѓу постројката и земјата (заземју-
вање). 

Член 22 
Отпорност на заземјување е "збир на отпорно-

ста на заземЈувачот и на отпорноста на земјОБОДОТ, 

Член 23 
Релативната влажност на воздухот ја каракте-

ризира степенот на влажноста што е дадена со ко-
личникот на апсолутната и максималната влажност. 
Релативната влажност се дава во проценти од О 
(целосно сув воздух) до 100% (воздух заситен, со 
водена пара). Максималната влажност на воздухот 

. ,зависи од температурата, Релативната влаж,ност се 
зголемува напоредно со порастот на температурата" 
на околината односно на воздухот. 

II. МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА ОД 
СТАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 

1. Општи мерки за заштита 

Член 24 
Опасност од статичен електрицитет настанува 

кога на едно место ќе се собере толку наелектрису-
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вање што да се празни преку искра и во грани-
ците не експлозивноста да може да ги запали екс-
плозивните смеси на гасови, пари и прав или експло-
зивните материјали. 

Член 25 
Статичниот електрицитет може и кога не е во 

прашање опасност од експлозија да предизвика 
штетни пречки во некои производствени процеси 
(во текстилната индустрија, во графичката инду-
стрија и сл.). 

Член 26 
Распоредувањето на запаливите гасови и пари 

во температурни класи и во експлозивни групи се 
врши според прописите за електричните постројки 
на надземни места загрозени од експлозивни смеси 
(Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67) кои 
се составен дел на Правилникот за електричните 
постројки на надземни места загрозени од експло-
зивни смеси („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67 
и 28/70). 

„ Член 27 
Класифицирани на запаливите гасови, пари и 

прав се врши според Техничките прописи за кон-
струкција. изработка и испитување на електрични-
те уреди за работа во атмосферата на експлозивни 
смеси кои се составен дел на Правилникот за кон-
струкција, изработка и испитување на електричните 
уреди за работа во атмосферата на експлозивни сме-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/68). 

Член 28 
По исклучок од одредбите на член 26 и глава 

III на овој правилник, кои ги утврдуваат -местата , 
загрозени од експлозивни смеси, при нови техно-
лошки постапки и при употреба на нови материјали 
треба да се испита дали постои опасност од стати-
чен електрицитет кога е во прашање постапка во 
атмосферата на експлозивни смеси. Ако се утврди 
дека постои опасност од статичен електрицитет тре-
ба да се преземат соодветните мерки за заштита. 

2. Посебни мерки за заштита 

Член 29 
Собирање на статичен електрицитет во произ-

водствените процеси се спречува: 
1) со заземјување; 
2) со одржување на соодветна влага во воз-

духот; 
3) со јонизација на воздухот; 
4) со антистатична препарација; 
5) со зголемување на спроводливоста на лошо 

спроводливи материјали; 
6) со одведување на статичниот електрицитет со 

инфлуенца. 

Член 30 
Заземјувањето мора да се применува на сите сп-

роводливи делови на машини, без оглед на тоа дали 
се употребуваат и други мерки за заштита од ста-
тичен електрицитет. 

Член 31 
Заземјувањето се изведува со галванско врзу-

вање на сите спроводливи делови на постројката на 
заземјувачот. 

Член 32" 
Пресекот на фиксно положениот бакарен спро-

водник, со оглед на механичката цврстина, не смее 

да биде помал од 4 mm2. Наместо бакарните спро-
водници може да се употреби челична поцинкувана 
лента со најмал пресек од 20 х 3 mm. За флексибил-
ните водови и СПОЈКИ треба да се користи бакарно 
Јаже со пресек од 10 mm2. 

Член 33 
Како заземјувачи можат да се користат сите 

типови заземЈувачи предвидени со одредбите на 
Правилникот за Техничките прописи за громобра-
ни, односно за приклучок на постројки на постоен 
систем на заштитно заземјување. 

Член 34 
Отпорноста на системот за заземјување за одве-

дување на статичниот електрицитет мора да биде 
во границите одредени во точ. 4.62 и 4.621 на Тех-
ничките прописи за громобрани кои се составен дел 
на Правилникот за Техничките прописи за громо-
брани, односно одредени во оддел 8 на Техничките 
прописи за изведување електроенергетски инстала-
ции во згради (Додаток на ,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/66) кои се составен дел на Правилникот за 
техничките мери и условите за изведување елек-
троенергетски инсталации во згради („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/66). 

Член 35 
Од местото на концентрацијата на статичниот 

електрицитет, постројката мора да се поврзе по 
најкраток пат на системот за заземјување. 

, Член 36 
Подвижните делови на постројката, преку ба-

карни, бронзени или јаглени четкички, се приклу-
чуваат на системот за заземјување. Четкичките мо-
раат да бидат вертикално и фиксно поставени врз 
ротирачката оска со притисок врз површината од 
ОД до 0,2 кр/'cm2 Обртните делови помеѓу лежиш-
тето и оската ка ј мал процеп и соодветниот назив, 
можат да ги исполнат условите во поглед на отпор-
носта на заземјувањето. 

Член 37 
Спроводливите подови што се користат во 

системот за " одведување на статичниот елек-
трицитет, мораат да имаат преодна отпорност 
помала од 106 о т а . Преодната отпорност на подо-
вите мора да се контролира во временските расто-
јанија што ги одредува соодветната стручна служба 
па организацијата на здружениот труд. 

Материјалите за изработка на спроводливи по-
дови и нивната преодна отпорност се дадени во сле-
дната таблица: 

Материјал Измерен отпор 
во omi 

Плочички 107 - 109 

Штици за бродски по/ 106 —1010 

Линолеум 106 - 1010 

Спроводна гума 102 

Печени плочички 107 — 1010 

Вештачки камен — неспроводеи 1011 

Обичен бетон со дебелина 3 cm 105 

Специјален бетон со дебелина 5 cm 102 , 
Спроведен пенлив под ' 102 

Терацо 105 - 107 

Спроведлив терацо 103 

Асфалт ' 1010 

Член 38 
Влажното како средство за отстранување на 

опасноста од статичен електрицитет може да се 
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примени само доколку тоа го допушта технолош-
ката постапка и својствата ма материјалот што се 
обработува. 

Член 39 
Дозирањето на релативната влага се врши со 

помош на вентилациони клима-уреди, или пара се 
доведува со помош на распрскувач (парен млаз) кој 
се поставува во близината на најголемата концен-
трација на статичниот електрицитет. Пуштањето на 
парата низ цевките и прскалката може во нив да 
го собере статичниот електрицитет, па поради тоа 
цевките мораат галвански да се поврзат на системот 
за заземјување кој со влажење го отстранува ста-
тичниот електрицитет. 

Член 40 
При релативна влажност на воздухот од 701% не 

се појавува опасност од наелектрисување. Релатив-
ната влажност' на воздухот може да се намали и 
под 40% ка ј поодделни технолошки процеси при кои 
мораат да се применуваат пропишаните средства и 
методи наведени во глава III на овој правилник. 

Со мерење мора да се утврди дека при пониска 
влажност на воздухот не се појавува статичен елек-
трицитет кој предизвикува пречки и штети а не е 
опасен во атмосферата на експлозивните смеси. 

Член 41 
Контрола на релативната влажност на воздухот 

мора да се врши во одредени временски растоја-
нија со помош на хигрометар односно постојано со 
помош на хигрограф. 

Член 42 
Со антистатична препарати ја се подобрува од-

ведувањето на статичниот електрицитет. Заради 
тоа е потребно површината на материјалот да се 
премачка или да се попрска со тенок слој на спро-
водливи материи или материјалот да се потопи во 
анти статив:. 

Член 43 
Средствата на антистатичната препарација мо-

раат да бидат такви што да не влијаат штетно врз 
својствата па препарираниот материјал и да не пре-
дизвикуваат корозија на машините и на нивните 
делови. Ка ј текстилните материјали антистатичната 

препарација мора да биде постојана во перење. 

Член 44 
Во текот на технолошката постапка треба, по 

потреба, да се повтори антистатичиата препарација. 

Член 45 
Металните одводници во вид на заземјени чет-

кичка% чешли, боцкави одводници и колектори, тре-
ба да се постават што поблиску до материјалот од 
кој треба да се отстрани статичниот електрицитет, 
но на толкава оддалеченост што да не го допираат 
материјалот (околу 15 mm над материјалот). Тие од-
водници треба да се постават на околу 100 mm пред 
точката од која материјалот се одделува од метал-
ните валјаци на машината. 

Член 48 
На деловите на машини, што во текот на техно-

лошката постапка се вртат односно од кои се одде-
лува текстилот или фолискиот материјал, над мес-
тото на најјакото наелектрисување мора да се пос-
тави заземјена месингена прачка на која во расто-
јанија од 50 mm се прицврстени мееингени син-
џиричиња. За време на движењето на материјалот 
синџирчињата допираат до неговата површина и со 
лизгање од него го одведуваат статичниот елек-
трицитет. 

Член 47 
Ако одведувањето на статичниот електрицитет 

со инфлуенца не дава задоволителен резултат, тре-
ба да се контролира, а по потреба бројот на местата 
за одведување со инфлуенца да се зголеми. 

Ако примената на методата од став 1 на овој 
член не задоволува, треба да се дополни со други 
методи за одведување на статичниот електрицитет, 

Член 48 
За да се постигне подобра спроводливост на не-

спроведлив материјал на природна или синтетичка 
гума мора да се додаде колоидален графит. Како 
додатоци можат да се користат и метални оксиди. 

Член 49 
Спроводливоста на течност и на раствор се зго-

лемува со додавање на етилен алкохол. 

Член 50 
Наместо зголемување на спроводливоста на ма-

теријалот често е доволно да се зголеми само повр-
шинската спроводливост. За таа цел површината на 
материјалот се премачкува со колоидален графит, 
со саѓи или со глицерин. Тие премачкувања треба 
повремено да се обновуваат. 

Член 51 
Спроводливоста на неспроводливи материјали 

задоволува само тогаш ако специфичната отпор-
ност се намали така што вкупната отпорност спре-
ма земјата да не биде поголема од еден мегаом. 

Член 52 
Заради неутрализирање на електростатичните 

појави на материјалите ка ј кои се потребни мерки 
за заштита од штети и од пречки од статичен елек-
трицитет, се употребуваат високонапонски или ра-
диоактивни елиминатори, што се поставуваат во 
близината на местата на кои се собира статичниот 
електрицитет. Елиминаторите се поставуваат според 
член 45 на овој правилник. 

3. Додатни мерки за заштита 

Член 53 
При производството и работата со експлозивни 

материјали и муниција, покрај мерките предвидени 
во одделите 1 и 2 на оваа глава, треба да се при-
менуваат додатните мерки за заштита што се од-
несуваат на облеката и обувките на работниците. 

Член 54 
Работниците можат да бидат наелектрисувани 

и да станат пренесители на статичен електрицитет. 
Ако лице наелектрисано со статичен електрицитет 
се приближи на некој заземјен предмет, доаѓа во 
елеќтростатично празнење чија искра може да пре-
дизвика експлозија на материјалот и муницијата. 

Член 55 
Облеката на работниците не смее да биде изра-

ботена од свила, ниту смее да содржи влакна од 
синтетичен материјал. Таа треба да биде од паму-
чни влакна, за да би се спречило работникот да 
биде носител на статичен електрицитет 

Член 56 
Пиротехничките обувки на работниците мораат 

да бидат од кожа или од спроводлива гума. Во ѓоно-
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вите мораат да се вградат месингени плочички за-
ради воспоставување на постојана галванска врска 
помеѓу работникот и земјата. Електричната отпор-
ност помеѓу внатрешната и надворешната страна 
на обувките мора да изнесува најмалку 107 оша. 

Член 57 
Работниците вработени во производството и на 

работа со експлозивни материјали и муниција не 
смеат да носат прстени, нараквици и други метални 
предмети. 

Член 58 
Подовите во просториите за производство и ра-

бота со експлозивни материјали и муниција мораат 
да ги исполнуваат условите од член 37 на овој пра-
вилник. Сите рачички, кваки, брави и сл. треба 
да се поврзани на системот за заземјување. 

III. МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА ОД 
СТАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЦИТЕТ ЗАВИСНО ОД ВИДОТ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РАБОТАТА СО 
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ И МУНИЦИЈА 

1. Производство на стопански експлозиви во прав 

Член 59 
Сите постројки за производство на стопански 

експлозиви во прав мораат да бидат заштитени од 
статичен електрицитет со заземјување согласно со 
чл. 30 до 36 на овој правилник. 

Член 60 
За да се спречи полнењето со статичен елек-

трицитет дното на дробилката и подвижните обр-
тни валјаци мораат да бидат направени од тврдо 
дрво кое е обложено со спроводлива гума; заради 
постојано одведување на статичниот електрицитет. 

Член 61 
Сите автоматски или полуавтоматски машини 

за изработка на патрони мораат да бидат заземјени. 
Трансмисионите ленти мораат да бидат од спровод-
лива гума и заземјени. 

Член 62 
Во просториите во кои постои опасност од екс-

плозија мора да се одбере директен погон, а не 
преку ременици. Ако погонот со ременици не може 
да се избегне, мораат да се применат мерките 
за' заштита според член 36 на овој правилник. 

2. Производство на пластични стопански експлозиви 

Член '63 
При производството на пластични стопански 

експлозиви мораат да бидат заземјени сите машини, 
и тоа: 

1) месингените сита; 
2) сите рамки на етажните; 
3) мешалките; 
4) уредите за патронирање; 
5) подвижните маси и транспортните ленти. 

3. Производство на нитроцелулозен барут 

Член 64 
Хидрауличната преса во која се произведува 

нитроцелулозен барут, коморите во кои се сушат 

барутните ленти и уредите за сечење и просејување 
на барутот мораат да се поврзат на системот за за-
земјување според чл. 30 до 36 на овој правилник. 

Парите од коморите во кои се суши барутната 
лента и воздухот се одведуваат со системот за вен-
тилација. Вентилаторите мораат да се заземјат пре-
ку вртливи оски. 

Заради одбегнување полнење на барутните зрна 
со статичен електрицитет при истресување, сите 
рамки мораат да бидат заземјени а истовремено 
треба да се одржува релативна влажност на возду-
хот во сушилницата. 

Член 65 
Заради спречување акумулација на статичен 

електрицитет во барутот при сушењето, сите етажи 
и рамки во сушилницата мораат да бидат поврзани 
на системот за заземјување. 

Тапанот во кој се врши полевање на барутот, 
мешалката и вибрационите сита мораат да бидат 
заземјени. 

Член бб 
Сите садови за време на полнењето со барут 

мораат да се наоѓаат на спроведлив под односно на 
заземјена маса која е покриена со спроводлива 
гума. 

4. Производство на црн барут 

Член 67 
Железните цилиндри што се вртат околу сво-

јата хоризонтална оска, вибрационото сито што се 
наоѓа директно под цилиндарот, дрвените сита 
во кои барутот се просејува и сушилниците за су-
шење на барутот, мораат да бидат заземјени. 

Дробилката се заземјува преку дното или преку 
подвижните валјаци. 

Член 68 
Низ тапанот мора да се постави спроводник за 

заземјување за да се одведе статичниот електрици-
тет што може да се насобере поради меѓусебното 
триење на барутните зрнца. 

5. Производство на иницијални експлозиви 

Член 69 
При производството на живин фулминат во 

процесот на сушењето може да се појави статичен 
електрицитет. Живиниот фулминат по цедењето со-
држи 10% влага, која се одведува во сушилниците 
со топол воздух со температура до 350С. 

Сушилниците во кои се суши живиниот фул-
минат мораат да бидат заземјени според чл. 30 до 
36 на овој правилник. 

Сите рамки на металната сушилница мораат да 
бидат поврзани на системот за заземјување. Подо-
вите на сушилницата мораат да ' бидат изработени 
од спроводлива гума, според член 37 на ОВОЈ правил-
ник. Пред почетокот на празнењето на. сушилница-
та во просторијата мора да се воведе влажен воз-
дух според член 40 на овој правилник. 

Член 70 
Уредите за просејување на азид олово мораат 

да бидат поврзани на системот за заземјување. 
Подовите во просторијата мораат да бидат од спро-
водлива гума. 

Контролата на сите заземјувања мора да се 
врши секои 7 денови. 
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6. Производство на детонатори 

Член 71 
Пресите за производство на детонатори мораат 

да бидат заземјеии така што од кошулката да се 
дразни статичниот електрицитет. 

При производството на детонатори, едната 
електрода мора да биде споена со ѕидот на кошул-
а т а за да се отстрани статичниот електрицитет. 
Подлогите за детонаторот мораат да бидат поврза-
ни на системот за заземјување. 

Член 72 
При производството на запалки со мост мораат 

да се заземјат сите уреди. 

7. Производство на ловечка муниција 

Член 73 1 

Мешачот на компоненти на ловечка муниција, 
како и инката на автоматот за дозирање и хидра-
уличната преса, мораат да се заземјат. 

Член 74 
При префрлувањето на плочичките на иницијал-

ната смеса од сушилницата до чашичката, целата 
лента мора да биде поврзана на заземјувањето. По-
дот на просториите мора да биде покривен со спро-
водлива гума. Во просторијата мора да се одржува^ 
релативната влажност според член 40 на овој пра-
вилник. 

8. Производство на спортска муниција (малокали-
барска и за пушки) 

Член 75 
Автоматската машина за дозирање што ги пол-

ни гилзите мора да биде заземјена бидејќи постои 
можност од создавање на статичен електрицитет 
при струењето на^барутот низ уредот. 

9, Манипулација со стопански експлозиви, со спорт-
ска и ловечка муниција; 'превоз и складирање на 

такви експлозиви и муниција 

Член 76 
Местата во кои се користат експлозиви, како 

што се: рудници, каменоломи, патишта, мостови, 
тунели и местата во кои се вршат разни минирања 
при геолошки истражувања и сл., мораат да имаат 

постојани уреди или привремени складови за 
експлозивни материјали. 

Член 77 
Работниците мораат да имаат облека и обувки 

што ги исполнуваат условите од чл. 55 и 56 на овој 
правилник. 

Член 78 
Вреќите што се користат за превоз на експло-

зиви мораат да бидат изработени од спроводливи 
материјали односно со вградени метални ленти во 
ткаенина. 

Член 79 
При пакувањето на ловечката и спортската му-

ниција и на стопанскиот експлозив, масите, столо-
вите, вентилаторите и сл., мораат да бидат заземје-
ни. Мора да се одржува и потребната релативна 
влажност на воздухот во просториите според член 
40 на овој правилник. 

Член 80 
Превозот на стопански експлозиви и на ловечка 

и спортска муниција со железница создава незна-
,чителна опасност од статичен електрицитет, но се-
пак вагоните при влегувањето во опасната зона или 
во кругот на складот мораат да се заземјат со по-
мош на стегалки кои се споени со земјоводните 
спроводници и со ситемот за заземјување. 

Член 81 
Превозот со возила со гумена пневматика созда-

ва мошне поволни услови за појавување на стати-
чен електрицитет. 

При превозот со возила на течни експлозивни 
материјали можат да се појават искри. Заради спре-
,чување појавување на статичен електрицитет во-
зилата мораат да бидат заземјени според член 85 
на овој правилник. 

Член 82 
Превозот со воздухоплов може да биде извор 

на статичен електрицитет при тркалањето на гу-
мената пневматика по површината на аеродромот, 
при судир со водени капки на дожд или со снежни 
кристали кои на себе носат статичен електрицитет. 
При летањето може да дојде до електростатична 
индукција или до удир на гром низ лунави облаци. 
Заштитата на воздухоплови се изведува со галван-
ско поврзувале на целиот систем на воздухопловот 
и со употреба на електростатични спроводливи гу-
мени пневматици. 

Член 83 
Во складовите на стопански експлозиви подо-

вите мораат да бидат изведени од спроводлива гума. 
Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 

на складовите на спортска и ловечка муниција. 

10. Запаливи и лошо сиров одливи течности 

Член 84 
Запаливите и лошо спроводливите течности при 

движење во садови, односно при протокот низ цев-
ките или при преточување, произведуваат статичен 
електрицитет. Појавата на статичен електрицитет 
може да создаде мошне висока потенцијална разли-
ка помеѓу самата течност и ѕидовите на садот или 
цевките. 

Запаливите и лошо спроводливите течности се 
наведени во точка 15.4 на Прописите за електрич-
ните постројки на надземните места загрозени од 
експлозивни смеси, кои се составен дел на Правил-
никот за електричните постројки на надземните 
места загрозени од експлозивни смеси. 

Член 85 
Авто-цистерните со челичен резервоар и со че-

лична конструкција а со гумени пневматици мораат 
да бидат поврзани на заземјувањето од крајната 
оска со помош на спроводлива вплетена лента во 
гума, која за време на превозот постојано се влече 
по површината на патот и на тој начин врши улога 
на помошен заземјувач. Сите метални делови на 
авто-цистерните мораат меѓусебно да бидат галван-
ски поврзани во еднопотенцијален систем. 

Член 86 
Заради спречување собирање на статичен 

електрицитет при полнењето односно празнењето на 
цистерна, доводните цевки мораат да се заземјат 
според чљ 30 до 36 и член 85 на овој правилник. На 
крајот на кабелот што служи за заземјување мора 
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да се постави изолирана рачичка со вграден преки-
нувач, чиј неподвижен дел се спојува со подвижни-
от дел дури откако кабелот ќе се приклучи на цис-
терната. 

Прекинувачот и штекерот за кабелот од став I 
на ОВОЈ аден мораат да бидат во „Ѕ" изведба, и тоа 
од типот (St) II А т а 

Член 87 
Ако спојниците на цевките не гарантираат си-

гурност на галванската врска, мораат да се премес-
тат со кабелски стапки и со свитливо бакарно јаже 
чиј пресек е најмалку 10 mm2. 

Член 88 
Сите врски и споеви треба претходно да се пре-

гледаат и дури ако тие правилно се вклучени и за-
земјени може да се пристапи кон полнење односно 
празнење на цистерната. Цевката за полнење треба 
да се потопи во цистерната така што таа да биде 
најмалку 50 mm оддалечена од дното на цистерната. 

Член 89 
На почетокот на полнењето инсталацијата за 

празнење на статичкиот електрицитет мора да биде 
поставена и изведена така што да обезбедува праз-
нење без опасност од создавање на искра. Брзината 
на струењето на течноста низ цевката мора да се 
сведе на што помала мера. Во текот на понатамош-
ните постапки, брзината на струењето на течноста 
не смее да преминува еден метар во секунда. \ 

Член 90 
На превозот на запаливи и лошо спроводливи 

течности со цистерни со резервоар од пластичен ма-
теријал (армиран полиестер), чија површинска 
отпорност е од редот 1014 oma/cm односно специфич-
ниот преоден отпор до 1015 огна, мора, покрај про-
пишаните заштитни мерки за цистерните со челичен 
резервоар, да се примени и една од следните додат-
ни заштитни мерки: 

1) да се зголеми спроводливоста на пластична-
та маса со вградба на мрежа од месингена жица во 
внатрешноста на ѕидот на резервоарот со тоа што 
вкупната отпорност на заземјувањето да биде во 
границите 106 с т а ; 

2) да се зголеми спроводливоста на пластична-
та маса со антистатични средства, со тоа што отпор-
носта на резервоарот да биде во границите предви-
дени во точка 1 на овој член; 

3) да се обложи цистерната од внатрешната 
страна со алуминиумски фолии; , 

4) цистерните со резервоари од пластични ма-
теријали што се во употреба а на кои не е приме-
нета заштитната мерка од точка 1 на овој член, 
можат и понатаму да се користат за превоз на теч-
ности под услов на уредите за полнење односно за 
празнење да се постави цевка од бакарна или ме-
сиигена жица или од перфориран лим со отвори од 
3 mm. Цевката треба да се потопи до дното на ци-
стерната и галвански да се поврзе со спроводливи-
те делови на цистерната. Цевката за налевање на 
гориво што е галвански поврзана со цистерната мо-
ра да биде директно поврзана и со перфорираната 
цевка така што таа да биде оддалечена од дното 
на цистерната најмалку 50 mm. 

Член 91 
Течноста во цистерна со резервоар од пласти-

чен. материјал,, поради движењето ,го собира ста-
тичниот електрицитет за кој, по галванското 'повр-
зуваше и заземјување, треба да се овозможи праз-
нење. 

Од моментот на вклучувањето на системот за 
заземјување мора да се чека најмалку 15 минути 

Пред почетокот на празнењето или на полнењето на 

цистерната, односно да се обезбеди брзо празнење 
на цистерната со инсталација со повеќе приклучоци 
за празнење. 

Член 92 
На вагонските цистерни, покрај предвидените 

заштитни мерки пропишани за авто-цистерните 
(член 86), при полнењето односно празнењето мо-
раат да се поврзат и тркалата на вагонските цистер-
ни на системот за заземјување. Железничките ши-
ни мораат додатно да се заземјат. Додатното зазем-
јување важи особено за електрифицираните пруги 
кои на станицата за полнење или празнење, треба 
електрични да се изолираат од главната пруга. 

Член 93 
Преносните садови и буриња со запалива и ло-

шо спроводлива течност мораат главански да се 
поврзат и да се заземјат на местото на полнењето 
или на празнењето заедно со садовите што се пол-
нат со течноста или се празнат. 

Член 94 
Садовите со запалива и лошо спроводлива теч-

ност, а особено металните и автоклавите, мораат 
меѓусебно да се поврзат и со цевки галвански да се 
СПОЈат на системот за заземјување. 

11. Суво чистење со машини 

Член 95 
Машините за суво чистење мораат да бидат кон-

струирани така што со целосно затворен и непро-
пустлив систем да се оневозможи пристап на воз.-
дух. По завршената технолошка постапка течноста 
се испушта а текстилот се суши, пред што маши-
ната ќе се отвори и испразни. 

Сите спроводливи делови на машини: пумпи, 
цевки и резервоари што служат за течноста со ко-
ја се чисти, мораат да бидат меѓусебно галвански 
поврзани во еден систем за заземјување. Вкупната 
отпорност мора да е помала од 20 о т а . 

Во просторијата во која се врши суво чистење 
мора да се одржува пропишаната влажност на воз-
духот според член 40 на овој правилник. 

Член" 96 
При чистењето со бензин и со други лесно за-

паливи течности се применуваат заштитните мер-
ки од член 95 на овој правилник. 

Суви чистења можат да се вршат и без посебни 
заштитни мерки само ако се користат во процесот 
на чистење со незапалива течност или во запаливи 
течности се додадат антистатични средства. 

12. Испуштање на компримиран воздух, гасови и 
пари, како и прскање со разни средства 

Член 97 
Статичниот електрицитет се јавува и на повр-

шината на телото на кое удира млаз на комприми-
ран воздух, гас или пара.' Статичниот електрицитет 
се создава и при испуштање на гасови од резервоа-
рот и цевките. 

Со прскање со боја, лак и со слични средства 
се произведува помала количина на статичен елек-
трицитет, но сепак мора да се примени галванско 
поврзување на сите метални делови на системот за 
заземјување, доколку во околната атмосфера можат 
да се појават експлозивни смеси. 
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13. Текстилна индустрија 

Член 98 
За спречување на штети, пречки и опасности 

што можат да настанат од статичен електрицитет во 
текстилната индустрија, мораат да се применат мер-
ките предвидени во член 29 на ОВОЈ правилник. 

Ако материјалот што се преработува тоа го 
дозволува, се применуваат и антистатични сред-
ства. 

Во текстилната индустрија најчесто не постои 
опасност од експлозивни смеси, гласови и пари со 
воздухот, па како мерка на заштита може да се 
примени и јонизација на воздухот. Сите уреди мо-
раат да бидат поврзани на системот "на зазем-јување. 

Член 99 
Во погоните во кои се врши чистење на текстил-

ци материјали со разни запаливи течности како 
што се бензин, ацетон и сл., како мерка на заштита 
мора да се примени сувото чистење според член 95 
на овој правилник. 

14. Индустрија на хартија 

Член 100 
Во последната фаза на производството на хар-

тија, сувата хартија како лош спроводник се полни 
со статичен електрицитет при движењето низ воз-
духот, како и при триењето по површината на ма-
шината односно меѓусебно. 

Кога електростатичниот потенцијал ќе нарасне 
толку што да доаѓа до прескокнувања, искрата мо-
же да предизвика палење односно експлозија на 
наслоените честици и прав. 

За отстранување на штета, пречки и опасности 
мораат да се применат мерките наведени во член 
98 на овој правилник. 

15. Печатење и литографија 

Член 101 
Печатарските бои што испаруваат споро не се 

опасни во поглед на создавањето на статичен елек-
трицитет. Опасни се оние печатарски бои што се 
сушат брзо и бараат брза работа на ротационите ма-
шини. Заради тоа мораат да се применат мерките на 
заштита предвидени за манипулирање со запаливи 
течности. 

Садовите за печатарските бои мораат галван-
ски да се поврзат со металната конструкција на 
печатарската машина. 

Спроводливоста на печатарските бои може да 
се наголеми со антистатични средства. 

Член 102 
Опасноста од експлозивни пари мора да се от-

страни со одведување на парите од местата на кои 
тие се создаваат. 

Член 103 
Статичниот електрицитет се појавува особено 

помеѓу хартијата и печатарската машина, а посебно 
доаѓа до израз ка ј ротационите машини поради 
брзото движење на хартијата. 

При галванското поврзување на системот за 
заземјување кај печатарските машини мораат да 
се поврзат и вртливите делови односно сите под-
вижни делови на машините. 

Член 104 
Во просториите на печатница ,мора да се одржу- , 

ва релативна влажност на воздухот од 70% соглас-
но со член 40 на ОВОЈ правилник. 

16. Индустрија на природна и синтетичка гума 

Член 105 
Статичниот електрицитет се создава во м е т а л -

ната за приготвување на гумена маса, при мешање 
на каучукот и растворот во мешалката и слободниот 
пат на гумената маса во лимените садови, како и 
при разделувањето на гумената смеса. Статичниот 
електрицитет се појавува и при меѓусебно одвоју-
вање на слоевите на платното и на гумираното плат-
но, како и Kaj валјаците поради триење и свитку-
вање на гуменото платно. 

Член 106 
Покрај мерките од член 29 на овој правилник, 

мораат да се преземат и следните заштитни мерки: 
1) да се поврзат галвански и да се заземјат не 

само костурот на машината туку и сите помошни 
валјаци и мешалници, како и садот за приготвува-
ње на гумена смеса; 

2) да се одведува статичниот електрицитет со 
помош на заземјени боцќави одводници односно ба-
карни синџирчиња прицврстени на растојанија од 
по 50 mm на заземјените бакарни прачки; 

3) да се зголеми спроводливоста на гумениот 
материјал доколку тоа го допуштаат техничките 
својства на производот, а тоа се постигнува на при-
мер со додавање 3% етилен алкохол или 0,1% 
оцетна киселина или 0,01% магиезиски олеат. 

17. Лакирници 

Член 107 
Технолошката постапка во лакирници сама по 

себе во помала мерка е извор на статичен електри-
цитет, но поради големата опасност од експлозија 
мораат да се применат мерките на заштита од ста-
тичен електрицитет според чл. 29 и 37 на овој пра-
вилник. 

Член 108 
Во лакирници искри од статичен електрицитет 

можат да се појават во кабините за прскање со рас-
прскувач, потоа поради брусење, стружење Или уди-
рање, како и на ресенските преноси. 

Член 109 
Кабините за прскање со распркувач мораат да 

имаат уреди за одведување на запаливите пари и 
за доведување на свеж воздух, како и уреди за соз-
давање на водена завеса. 

Член 110 
Брусењето, стружењето и удирањето можат да 

ја запалат експлозивната смеса, та технолошката 
постапка не смее да се врши внатре во зоната на 
опасност од запаливи смеси на пара што се одре-
дени во чл. 40 и 64 на ОВОЈ правилник. 

Член 111 
Заради заштита од статичен електрицитет, во 

согласност со член 30 на ,овој правилник, цевките, 
прскалките и предметот што се прска (ако е с про-
водлив треба галвански да се поврзат меѓусебно и 
со системот за заземјување на целата постројка. 

Член 112 
Во поглед на отстранувањето на опасноста од 

статичен електрицитет на ременските преноси ва-
жат одредбите на ,член 36 од овој правилник. 
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18. Трансмисии 

Член 113 
При преносот на задвижување со ремени се соз-

дава4 статичен електрицитет поради меѓусебното 
триење, свиткување и триење со воздухот. 

Член 114 
На одведувањето на статичниот електрицитет 

од ременот на трансмисиите треба да се применат 
следните мерки: 

1) да се поврзат галвански и да се заземјат си-
те метални делови на трансмисијата; 

2) да се одведува статичниот електрицитет со 
инфлуенца со тоа што заштитните мерки поради 
евентуално искрење на металните шилци на чеш-
лите или боцкавите одводници не смеат да се при-
менат во простории во кои може да се појави екс-
плозивна смеса; 

3) да се препарираат површините на ременот 
со антистатични средства заради зголемување на 
површинската спроводливост; 

4) да се зголеми специфичната спроводливост на 
неспроводливите ремени со додавање на спроводли-
ви материјали. 

19. Машини за мелење; преносни и разни други 
постројки 

Член 115 
Машините за мелење и дробење на одредени су-

ровини што поради тоа примаат својства на нес-
проведлив материјал и со тоа стануваат носители 
на статичен електрицитет, мораат да бидат зазем-
јени согласно со чл. 30 до 36 на овој правилник. 

Член 116 
Заради одведување на статичниот електрици-

тет, мерките предвидени во чл. 30 до 36 на овој пра- . 
вилник мораат да се применат и на транспортот, 
елеваторите и сите други машини и постројки ка ј 
кои начинот на употребата, односно материјалот 
што го пренесуваат, поради појава на статичен 
електрицитет може да предизвика штети, пречки, 
па и експлозија. 

Член 117 
Како заштитни мерки треба да се применат, 

покрај галванското спојување на сите спроводливи 
делови и нивното заедничко заземјување и одржу-
вањето на релативната влажност на воздухот од 
70%, согласно со чл. 30 до 36 и член 40 на овој пра-
вилник. 

При превозот на хигроскопен материјал не по-
стои, по правило, опасност од статичен електрици-
тет. Поради тоа треба, зависно од брзината на дви-
жењето на правливите честици, на почетокот на 
производството да се испита дали се потребни мер-
ките на заштита од статичен електрицитет. Една од 
мерките за спречување на појава на статичен елек-
трицитет ка ј правливи материи е намалената брзи-
на на движењето. 

20. Статичен електрицитет на човечкото тело и на 4 

облеките и обувките 

Член 118 
На сите лица кои би можеле да соберат од кој 

и да било дел на телото статичен електрицитет тре-
ба да им се забрани влегување во погони во кои 
постои опасност од експлозивни смеси, експлозив-
ни материјали и муниција, ако не се претходно 
ослободени од статичен електрицитет. Тоа може да 
се постигне со задолжително празнење со помош 
на заземјени врати пред влегувањето во загрозе-
ната просторија. 

Член 119 
Носењето на' рубелина од свила, синтетични ма-

т е р и ј а л и или волна треба да се забрани во сите 
'погони во кои статичниот електрицитет може да 
предизвика опасност од експлозивни смеси, експло-
зивни материјали и муниција. 

Член 120 
Чевли со ѓонови од неспроводлива гума или од 

друг неспроведлив материјал не смеат да се носат 
во погони во кои постои опасност од експлозивни 
смеси,, експлозивни материјали и муниција. 

IV. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СТА-
ТИЧЕН ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 

Член 121 
Инструментите за испитување на статичен 

електрицитет се делат во три групи, и тоа: 
1) индикатори и детектори на статичен електри-

цитет — со помош на кои само се утврдува дека на 
поодделни места постои статичен електрицитет; 

2) електрометри — со кои се мери статичниот 
електрицитет. Се употребуваат кога треба да се ут-
врди не само присутноста туку и количината на 
статичен електрицитет; 

3) регистрирачки инструменти — кои ја реги-
стрираат количината на статичниот електрицитет. 
Се употребуваат кога треба постојано и непреки-
нато да се следи количината на статичниот елек-
трицитет на поодделни места. 

Член 122 
Инструментите з а ' испитување, па статичниот 

електрицитет можат, по потреба, да имаат уреди 
кои акустички или оптички ја сигнализираат опа-
сната количина на статичен електрицитет, односно 

, соодветни шеми на спојот и уредите за прекину-
вање на погонот кои спречуваат создавање на таква 
количина на статичен електрицитет која може да 
биде опасна за околината. 

V. ПОГОНСКИ НАДЗОР. ПОВРЕМЕНИ 
ИСПИТУВАЊА И МЕРЕЊА 

Член 123 
Техничката служба на организацијата на здру-

жениот труд за секој погон во кој можат да се 
појават пречки или опасност од статичен електри-
цитет со свој интерен акт, зависно од видот на по-
гонот и од технолошкиот процес, го утврдува на-
чинот на погонската контрола и роковите за повре-
мено испитување. 

- Член 124 
Вршењето на погонскиот надзор во поглед на 

статичниот електрицитет го врши стручното лице 
кое за тоа ќе го одреди организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 125 
Испитувањето на влажноста на воздухот во по-

гоните, во кои релативната влажност се користи 
како заштитна мерка од статичен електрицитет, 
треба да се врши секој час со хигроскоп или со 
хигрограф. 

Член 126 
На местата загрозени од експлозивни смеси и 

од електростатични празнења треба при секоја про-
мена во технолошкиот процес со експлозиметар да 
се испита концентрацијата на експлозивните смеси, 



Член 127 
Мерењето на отпорноста на системот за зазем-

јување треба да се врши најмалку двапати годиш-
но; а контролното мерење — при секое чистење од-
носно ремонт на постројката. 

Член 128 
) 

Резултатите на испитувањата и на сите мерења 
мораат да се внесуваат во контролната книга на 
статичниот електрицитет. Таа книга треба да ги 
содржи следните податоци: 

— датум на испитувањето односно на мерењето; 
— место на испитувањето односно на мерењето; 
— инструменти што се употребени; 
— начин и резултати на испитувањето односно 

на мерењето; 
— оцена иа резултатите; 
— име, презиме, звање и потпис на стручното 

лице. 

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 129 
Постојните ПОСТРОЈКИ, уреди, машини и прево-

зни средства, што се наведени во овој правилник, 
во поглед на заштитата' од статичен електрицитет 
мораат да се доведат во согласност со одредбите на 
овој правилник во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 130 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

10 Бр. 2733/1 
30 октомври 1973 година 

. Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

866. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредува-
ње на стоките за кои стоковните контингенти и де-
визните контингенти ги утврдува Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, а по претходно при-
бавеното мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1973 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73, 39/73, 43/73 и 
59/73) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали, 
во редниот број 24 во колона 4 зборовите: „54.390 то-
ни" се заменуваат со зборовите: „62.840 тони", а во 
редниот број 25 во колона 4 зборовите: „438.000 тони" 

со зборовите: „458.000 тони". 

,Четврток, 22 ноември 1973 

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

П. бр. 12023 
16 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, с, р. 

867. 

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

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

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Corriere della ѕега" бр. 
243 од 20 октомври 1973 година, кој излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/116 
8 ноември 19/3 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, с. р. 

868. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр.-16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ 

И ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Алат за фаќање и стегање: 
— Клешти. Технички услови за 

изработка и испорака — — — — 
— Клешти са сечење. Технички 

услови за изработка и испорака — 
— Клешти, ковачки — — — 
— Клешти за испитување на ко-

— Клешти налбатски, со нос — 
— Клешти за симнување потко-

вици ' — — — — — — — — 
— Клешти за горилници — — 
— Клешти, комбинуваии — — 
— Клешти, плоскаести — — — 
— Клешти плоскаести, со долг 

нос — — — — — — — — — 
— Клешти, тркалезни - — — 
— Клешти тркалезни, со долги 

челусти — — — — — — — 
— Клешти, полутркалезни — 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

JUS K.G1.010 

JUS K.G1.011 
JUS K.G1.021 

JUS K.G1.033 
JUS K.G1.034 

JUS K.G1.035 
JUS K.G1.045 
JUS K.G1.050 
JUS K.G1.060 

JUS K.G1.061 
JUS K.G1.062 

JUS K.G1.063 
JUS K.G1.064 
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— Клешти за приспособување — JUS К.G 1.065 
— Клешти за ускокници, надво-

решни - - - - - - - - JUS K.G1.066 
— Клешти за ускокници, вна-

трешни - - - - - - - - JUS K.G1.067 
— Клешти за телеграфисти — JUS K.G1.-080 
— Клешти со челно сечило — — JUS K.G1.100 
— Клешти со сечило од страна JUS К G1.102 
— Клешти со сечило по средина JUS K.G 1.103 
— Клешти со челно сечило и со 

долг врат - - - - - - - JUS К G1.104 
— Клешти за сечење, со пренос JUS К G1.105 
— Клешти, столарски — — — JUS К G1.120 
— Клешти за возила — — — JUS K.G1.125 
— Клешти со поместувачки зглоб JUS K.G1.145 
— Клешти за гасни цевки - — JUS K.G1.147 
— Клешти за бетонска арматура JUS K.G1.220 
— Паралелни менгели со право- ' 

агална спроводница или со спровод- . 
ница во форма на ластовичина 
опашка - - - - - - - - JUS K.G2.011 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1974 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Паралелни менгели со правоа-
гална воѓица или со воѓица во форма 
на ластовичина опашка — — — JUS K.G2.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за меигели и рачни стегачи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/55): 

— Клешти ковачки назабени — JUS K.G1.021 
— Клешти за испитување копито JUS K.G1 033 
— Клешти потковувачки со нос JUS K.G1.034 
— Клешти за симнување пет-

ковки - - - - - - - - JUS K.G1.035 
— Клешти за горани — — — JUS K.G1.045 
— Клешти комбинувани — — JUS K.G1.050 
— Клешти плоснети — — — JUS K.G1.060 
— Клешти плоснети со долги че-

лусти - - - - - - - - JUS K.G1.061 
— Клешти тркалести — — — JUS K.G1.062 
— Клешти т р к а л е с т со долги 

челусти - - - - - - - - JUS K.G1.063 
— Клешти ,за телеграфист — JUS K.G1.080 
— Клешти за сечење за прецизна 

механика — — — — — — — JUS K.G1.100 
— Клешти за странично сечење 

на тврд тел - - - - - - - JUS K.G1.102 
— Клешти за странично сечење 

на мек тел - — — - - — — JUS K.G1.103 
— Клешти столарски — — - JUS K.G1.120 
— Клешти за моторни возила — JUS K.G1.125 
— Клешти универзални — —' JUS K.G1.145 
— Клешти за гасни ^евки — — JUJ5? К G1.147 
— Клешти за бетонска арматура JUS K.G1.220 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за клешти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/57V 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 март 1974 
година. 

Бр. 14-5403 
30 октомври 1973 година 

Ј Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

869. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Методи за испитување на Јаглен и 
кокс. Одредување - на механичката 
цврстина на коксот со големина до 
60 mm - - - - - - - - JUS В Н8.355 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ап-
рил 1974 година. 

Бр. 03-5404 
30 октомври 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

870. 

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

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

ГРАНУЛАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 јули 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУС гранулати, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продаж-
ни цени за - наведените производи, во просек за 
23,2%, при постојните услови на продажбата, а спо-
ред Ценовникот кој е составен'дел на спогодбава. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 580/1 од 9 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Каџггел Шуќурац, „Винил-пластика" — За-
дар, „Југопластика" — Сплит, „Пластика" — 
Дувно, ,.Виолета" — Скопје, и „Слободан. Прин-
цип-СеЈБо" — Витез. 
Претстаници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
готон" - Загреб, „Дискос" — Александровац, 
„Елка" — Загреб, „Моша Пијаде" ^ Светоза-
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рево, „Југопластика" — Сплит, „Фем" — Него-
тино „Шампионка" — Ронче, „Новкабел" — Но-
ви Сад, ,,Кемо" — Лзубљана, „Борово" — Боро-
во, Фабрика обуќе Београда — Белград, ,,Ела-
стика - - Титоград, „Бродмеркур" — Сплит, „Јо-
же Керенџиќ" — Ормож, „Елмос" — Сзетоза-
рево и-,,Астра" — Љубљана. 

871. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕ-
НО ТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ВОЗИЛАТА ОД 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА „ЦРВЕНА ЗАСТАВА" -

КРАГУЕВАЦ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите на 3 октомври 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гумено-технички производи за 
возилата од производството на „Црвена застава" — 
Крагуевац, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени во просек за 14,7%, 
според Ценовникот кој е составен дел на спогодбава 
и под условите на продажбата од спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвиден^ во спогодбава 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 439/1 од 9 ноември 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Борово" — 
Борово. 
Претставник на купувачите — потрошувачи: 
Заводи „Црвена застава'4 — Крагуевац. 

872. 

Врз основа ца ^ден 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

НИЧКИ ЛАМИНАТИ 

1. Предавникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 јуни 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за технички ламинати, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, за наведените производи во просек 
за 18% при постојните услови на продажбата, а 
според Ценовникот кој е составен дел на спогодба-
ва, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора 
на Југославија. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 472/2 од 5 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Донит" -1-
Медводе. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: .,Ас-
тра" — Љубљана, „Југоелектро" — Белград, 
„Лесонит" — Илирска Бистрица, ЕИ — Ниш, 
„Кемо" — Љубљана, „Електроопскрба" — За-
греб, „Технохемија" — Белград. „Југотехника" 
— Љубљана, „Фероелектро" — Сараево, „Елек-
тротехна" — Љубљана, „Меламин" .— Кочевје 
и „Искра" - Крањ.' 

873. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА МО-

НОХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

1.ѕ Претставникот на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите на 27 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за монохлороцетна киселина, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата затечена продажна 
цена4 при постојните услови на продажбата, така 
што највисоката продажна цена да изнесува 7,00 
динари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка' 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 629/1 од 14 ноември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Охис" — 
Скопје. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: „Ми-
лан Благојевиќ" — Лучани. 

874. 

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

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

ТЕПИСИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 зули 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за теписи, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат: 

1) за машински ткаени — класични те-
писи до 16% 

2) за тафтинг-теписи до 8% 
3) за рачно изработени теписи јазли-

рани со рака до 16% 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1500/2 од 14 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Пролетер" 
-— Зрењанин, Индустрија тепиха — Ивањица, „Јован 
Микић" — Суботица, Ткаеница ќилима — Сараево— 
Илиџа, ,, Билеќанка" — Билеќа, „Новост" — Дебар, 
„Македонски фолклор" — Скопје, „Текстилни ком-
бинат — Гњилане и Индустриски комбинат — Банка 
Паланка. 

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Слога" —Загреб, „Вема" — Марибор, „Велетекстил" 
— Љубљана, ,,Текстил'4 — Љубљана, „Меркур-Им-
порт" — Скопје, „Наматекст" — Суботица, „Прогрес" 
— Зеница, „Ниш-промет" — Ниш, „Атекс" — Бел-
град, „Ангротекстил" - Нови Сад, „Текстил" — 
Белград, Предузеќе робних куќа — Белград, „Тек-
стил-промет" — Нови Сад, „Стандард" — Нови Сад 
и „Текстил-промет" — Загреб. 

875. 

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

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

ФОРМАЛДЕХИДНИ ЛЕПИЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за уреа-формалдехидни лепила, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени за наведените производи, при постојни-
те услови на продажбата, најмногу до 17%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогрдба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 674/2 од 9 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: ИНА - Лон-
дева, „Идол" — Нови Сад и „Азот" — Горажде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Стјепан Секулиќ" — Нова Градишка, „Романи-

. ја" — Соколац, ,,Напредак" — Сента, „Криваја" 
— Завидовиќи, ,,Назарје" Назарје, „Борис 
Кидрич" — Иѓош, „Лик" — Кочевје, „Мебло" — 
Нова Горица, „Вулкан-Крушчиќ" — Мојковац, 
ШИК „Велимир Јакиќ" — Пљевље, Дрвни ком-
бинат — Сремска Ми^рођица, Шипад - Зада р, 
„Уеа" — Боса,нска Крупа, „Соколина" — Кладањ 
и „Мостар" — Мостар. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за про-
пишување и издавање на лекови и за водење еви-
денција, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/73, се поткраднале долунаведените грешки,, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕН-

ЦИЈА 

Во член 16 на крајот на точка 21 наместо точка 
треба да стои точка и запирка, а по тоа зборовите: 
„22) мепробамати.". 

Во член 19 во точка 2 на крајот треба да стојат 
запирка и зборовите: „како супстанции". 

Од Сојузниот секретаријат за труд и социјална 
политика, Белград, 13 ноември 1973 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
формирање Стопански совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-

НОВИ НА СТОПАНСКИ СОВЕТ 

Во Решението за именување претседател, пот-
претседател и членови на Стопанскиот совет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 53/73) во точка 13 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додаваат седум нови точки, кои гласат: 

„14) д-р Владимир Бакариќ, член на Претседа-
телството на СКЈ; 

15) Едвард Кардељ, член на Претседателството 
на СКЈ; 

16) Веселин Ѓурановиќ, претседател на ЦКСК 
на Црна Гора; 

17) Милутин Балтиќ, претседател на Комисијата 
на Претседателството на СКЈ за општествено-еко-
номски односи; 

18) Сергеј Крајгер, претседател на Собранието 
на СР Словенија; 

19) Бранко Микулиќ. претседател на ЦКСК на 
Б о ш а и Херцеговина; 
, 20) д-р Тихомир Влашкалиќ, претседател^ на 

ЦКСК на Србија." 
Б. бр. 82/2 

31 октомврр! 1973 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 27 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ , 

За советник на секретарот за законодавни И 
правни работи на Сојузниот извршен совет се наз-
начува д-р Иван Бауер, самостоен советник во Се-
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кретаријатот на Сојузниот извршен совет за зако-
нодавни и правни работи. 

Б. бр. 87 
31 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕНШИ РА-

БОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се назначува Новак Прибиќе-
виќ, член на Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска. 

Б. бр. 89 
31 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биједиќ, с. р. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ФУНКЦИОНЕР КОЈ ЌЕ ВРШИ 
ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО 

БИРО ЗА РАБОТИТЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Јосип Франиќ, помошник сојузен секретар за 
тpyд и социјална политика, се одредува за вршител 

на должноста па директор на Сојузното биро за ра-
ботите на вработувањето. 

В. бр. 92 
'8 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. p., 

О Д - Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
ните одлучува да се одликуваат: 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

. СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Гошовић Блажа Радован, Вељић Михаила Р а -
дуле, Влаховић Перише Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адровић Авда Мехо, Баховић Шабана Хамо, Јо-
вановић Стојана Трајко, Марковић Паја Вуко, Пе-
шић Стевана Вуксан, Пулетић Тодора Милосав, Ву-
јотић Машана Милутин; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Челебић Сава Слободан, Фетаховић Абаза Хам-
дија, Јовановић Стевана Миладин, Јовановић Ж и в -
ка Вукадин, Кецојевић Перка Душан, Кнежевић 
Стевана Ђорђије, Кнежевић Николе Михаило, Косо-
вић Ћ,етка Јован, Курпејовић Незира Омер, Павло-
вић Стојана Љубан, Пејаковић Риста Душан, Реџо-
вић Рама Амир, Станишић Божа Обрен, Стоја,новић 
Радомира Боривоје, Вујошевић Томаша Мирко, Ву-
ка диновић Николе Ратко, Зекић Веселина Драгоје, 
Живковић Милоша Саво; 

СО ОРДЕН ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Агић Салиха Ахмет, Аземовић Репка Заим, 
Бошковић Вука Бранко, Челебић-Џуверовић Ника 
Златана, Ћосовић Мирка Богдан, Дедвукај Коље 
Мартин, Докнић Луке Јован, Драшковић Радуна Ра-
доје, Ђуришић Радула Драгољуб, Ђуровић Радосава 
Михајило, Филиповић Нова Настадин, Грбић Ми-
хаила Милорад, Халиловић Ћерима Асим, Ивановић1  

Пере Новица, Јовановић Милутина Данило, Калезић 
Гаврила Крсто, Личина Рашита Рафет, Машановић 
Митра Милутин, Михаљевић Николе Секула, Мија-
новић Дамјана Божидар, Милић Тохме Милорад, Ми-
лић Марка Никола, Миљанић Крста Никола, Муго-
ша Божа Блажо; 

Павићевић Миливоја Јагош, Павличић Милије 
Томаш, Перић Милутина Андрија, Радовић Петра 
Илија, Раичевић Зарије Војислав, Распоповић Пав-^ 
ла Веселин, Рогановић Милоша Велиша, Соколовић 
Ра је Радомир, Спахић Ећрема Енвер, Стругар Ника 
Иван. Шаковић Новака Светозар, Шофранац Нико-
ле Ђоко, Тадић Мила Обрад, Усенагић Омера Цано, 
Вековић Милоша Радислав, Вратница Глига Бранко, 
Вучковић Ива Томо, Вуликић Милосава Крсто, Зец 
Рада Блажо; 

— за примерно" залагање и постигнати успеси 
во работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бабић Вула Рајко, Биџур Суље Мустафа, Бо-
гојевић Јована Драгутин, Ћетковић Радоја Мирко, 

\ 
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Дацић Абаза Расим, Дармановић Димитрија Вуко, 
Драгојевић Блажа Божидар, Драгојевић Новака 
Вељко. ДрлЈевић Милисава Обрад, Ђукановић Пав-
ла Јован, Ђуришић Мила Божо, Ђуровић Божа Ми-
лан, Филиповић Милоша Драго, Головић Павла Јо-
т о , Гојнић Јова Душан, Ивезај Ђоке Ђељош. Ка-
лач Ћамиља Ислам, Каплановић Смаила Алил. Ке-
ровић Дервиша Ћазим. Крачковић Илије Гавро, 
Крушчић Јеврема Драгољуб; ћ 

Милић Веља Милорад, Павићевић Максима 
Милан, Павићевић Душана Новак, Павићевић Ж и -
вка Радојица, Пејовић Мила Вукашин, Пелевић 
Ђуре Батрић, Поповић Милисава Будимир, Радуно-
вић Петра Рајко, Шарановић Косте Владимир, Д о -
кмановић Видака Љубомир. Шутковић Хасана Ха ј -
ро, Терзић Андрије Радован, Вучинић Мирка Мио-
драг. Вујошевић Илије Војислав, Вујовић Петра 
Мирко, Вујовић Блажа Шпиро, Вуксановић Крста 
Слободан, Вулановић Марка Сретен, Зеј пелагић Ра-
сима Фадил; 

О д СР Х р в а т с к а , 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шарановић Саве Никола; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Каштропил Бранка Франко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јурић Антуна Антун, Кнез Стјепана Бењамин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брозовић Анте Звонимир, Цигленечки Стјепана 
Стјепан, Цветко Изидора Мијо, Цветановић - Јакова 
Бранко, Дасовић-Пехарец Филипа Милка, Иврлач 
Јурај а Катарина. Јалзон Ладислава Драго. Килиа-
новић Стевана Золтан, Коркут Стојана Драган, Кра-
љек Ђуре Душко, Лазић Ивана Срећко, Матешић 
Ивана Марица, Невркла-Босанац Милана Марија, 
Рачки-Мековец Моника Марија, Рожа Људевита Јо-
сип, Ручевић Аугуста Драго, Загорац-Јуреша Вили-
ма Љубица; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Шарић Јосе Миле. 

Бр. 59 
16 мај 1973 година 

Белград ' 

Претседател 
на Републиката^ 

Јосип Броз Тито, с. р, 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за особени заглуги на 
унапредувањето на економските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Johanji-Baptist Schollhorn, претседател на 
покраинската банка во Kiel. 

Бр. 60 
16 мај 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Будановић Милана Мирко, Дијан Шиме Аугус-
тин, Диклић Ивана Алојзије, Кањер Ивана Франко, 
Ловровић Замарија Јосип. Никпаљ Јосе Анте, Ни-
жић Маријана Шиме. Петани Ивана Андрија, То-
мас Ивана Крсто, Вукота-Демо Јакова Ика; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Б а ј л о Мира Твид о, Цолић Милана Анђелка. Ј е -
ленковић Јосипа Станко. Кошта Светка Шиме, Ко-
тлар Мате ^Станислав. Мариновић Стјепана Јеро-
лим, Марелић Фабијана Радослав. Мазија Крсте 
Анђелко Мазија Николе Мате. Мустаћ. Иве Ма-
рија. Обратов Петра Шиме, Пеша Милана Иве, Ле-
тани Рудолфа Јосип. Станић Томе Стипе, Шаре Ми-
јата Пашко; 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковић-Шаренац Владимира Лепосава. 

Бр . 61 
17 мај 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивање-
то на соработката и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Царството Јапонија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Sesumu Nakagawa, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Царството Јапонија во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бебић-Бујић Јелица, Дрешковић Мија Мијо, 
Хорн-Мирић Николе Дана, Илић Косте др Иван, 
Кадић Миха Катица, Каруза Јосипа Јосип, Нежић 
Јанка др Мирко, Нол-Југо Јосипа Фрањица, Рудић 
Дмитра Раде, Швалба Анте Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Боровчак Ладислава Бранко, Bortolazzi Armanda 
Etta, Цецић Марина Фелицијо, Дабо Јосипа Туго-
мил, Драгојевић Крста др Валдо Главан Јосипа Ан-
ђелко, Јелачић Антуна Драгутин, Карлић Мате Ми-
ће, Каушић Блажа Ружа, Милавић-Леварт Петра 
Вјекица, Мис јак Франца Франц, Мрмак Ђуре Ан-
дрија, Неуманн Ивана Фрањо; 

Перак Мате Драго, Перић-Шуран Стјепана Ан-
тица, Пест Јосипа Јулије, Плишић Ивана Фрањо, 
Почуча Петра Миле, Поповић Филипа Милутин, 
Preiss Енгелберта Фрањо, Сцарпа Еторе Анте, Су-
мић Јуре Вито, Сурла Стеве Божица, Тројнар-Лин-
стер Едмунда Илза, . Вински-Мајер Ивана Дора, 
Влахов Андрије Анте; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алфиревић Стипе Мато, Андричевић-Аитиче-
,вић Вицка Славка, Античевић-Сантица Ника Ма-

рија, Бачић Мате Анте, Балетић-Пешић Ивана Ма-
рија. Баричић-Лалић Николе Неда, Бенић Стјепана 
Анте, Биберчић-Станић Јована Даринка, Бу јас Ива 
Анте, Бујић Јове Драгица, Црвелћн Мартина Куз-
ма. Ђановић-Крајновић Миле Невенка, Фошкуло 
Ника Иво, Франковић Јосипа Ст јело, Фриц-Кен-
ђер Мије Барбара, Глумац Николе Валдо, Јакир-
-Бабић Маријана, Јосиповић-Рибаровић Јуре Доме, 
Јурин Светина Иво, Кириђија Ива Живко, Комади-
на-Кодрић Грета. Ковачић Вицка Кармен. Кроња-
-Марковић Анте Франка, Куничић Рина, Курбелаш-
вили Шпира Славко; 

Марчић-Ковачевић Мике Мандица, Мрковић-
-Фалак ЈБубица, Милошевић Јоза Ивица, Младинић 
Петра Никола,. Негодић-Господнетић Ивана Лорен-
цина. Нобило Ивана Анте, Обрадовић Стј епа Паво, 
Перовић Мата Мато, Петковић Антуна Јеро, По-
љанић Анта Анто, Пољанић Стјепа Вељко, Приш-
лић Стјепана Анто, Пулић Петра Фране, Пушић 
Пера Перо, Радовић Балда Иво. Росо Луке Иван, 
Русмир Стеве инж. Љубомир, Стојан-Влах Фране 
Вјекослава, Шантек Ивана Евица, Ш о т и ћ Томе Иво, 
Толић Ивана Паво, В и д о т Луке Иво, Занцхи-Ма-
риани Јосипа Росанда, Жела ли ја Анте Никола; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Ловина Јосип, Алфиревић-Роје Јо-
спа Злата, Андри-Бодовић Ивана Паула, Андри 
Фрање Стјепан, Бајић Мије Јозо, Бајић Вицка Не-
ђељко, Барац Мартина Славко, Бартуловић Ивана 
Блаж, Блажевић-Костањевац Ивана Марта, Богу-
новић-Спаин Мате Марица, Борчић-Фазлагић Оме-
ра Алмаса, Босанац Цвијана Милан, Брнелић Ми-
лана Драгутин. Врозичевић Стјепана Божо, Бубало 
Фране Вјера, Бунчић Ђуре Петар, Церановић 
Николе Мирко, Цетина Боже Јосип, Чубела Боже 
Иван, Чулић-Варна Изирода Зденка,. Домазет Анте 
Фрањо, Домшић Јанка Славко, Дражић Станка 
Живко, Дворник Марка Дује; 

Фрањак Винка Мате, Ферић-Газде Марка Иван-
ка, Фистрић Јосипа Драго, Фодор Мартина Розали-
ја, Гамулин-Бунчуга Ленка, Гргурић Антона Стан-
ко, Гужвањ Ђерђе Имре, Херцигоња Мије Вјекослав, 
Хески-Кумпар Валентина Бјанка, Хлебец Фрање 
Антун. Homayr-Алберта Алберт, Хреља Ивана Дин-
ко, Јандроковић Јосипа Иван, Јерчиновић Мате 
Данко, Јукић-Чачић Јосипа Анка, Јукић Андрије 
Пашко, Јурић Јосипа Анка, Јурковић Томе Нада, 
Керн Јосипа Јосип, Киш Ивана Иван, Киш Томе 
Иван, Кљаић Стојана Стево, Elf Јежевић Крсте Шиме, 
Кожић Николе Тито, Крезновић Ивана Фрањо, Кри-
стапчић Франца Цветко, Кривокућа Симе Даница, 
Кужилек Албина Славко; 

Лајполд Јосипа Драгутин, Лулић Мате Ћирил, 
Мајор Шандора Олодар, Манец-Гргурић Антона 
Јулка, Марић-Куштер Вјекослава Ката, Маркиш-
-Шубић Ивана Драгица, Марушић-Лолић Анте Јо-
зица, Марушић Јурај а Мартин, Маврић Шимуна 
Иван, Месарић Фрање Фрањо, Микуландра-Јахић 
Анте Ивка, Мустапић Јакова Бруно, Новак-Ладић 
Андрије Магда, Одељан-Хајдињак Драгутина Ма-
рија, Пашалић Марка Мате, Павловић-Млакар 
Павла Марија, Печанић-Жиц Бернарда Марица, 
Перашин Јелке Ервин, Пилиповић-Сабо Фрање 
Ђурђа, Пилиповић Јована Михајло, Пишковић До-
ре Јосип; 

Радетић Балтазара Антон, Радић Фране 
Матија, Радош-Феља Мартина Марија, Ропац 
Павла Иван, Росо Николе Анте, Сарафимов-
ски Стој мана Младен, Секулић Јове Прерад, 
Скробић Марка Јово, Стипић Марка Милан, 
Стјепановић Илрхје Раде, Супина-Зринушић Ивана 
Луција, Шепић Антона Томо, Шимић Ивана Иван, 
Шимунец-Јанеш Вјекослава Албина, Шитин-Томић 
Николе Николина, Шкунца Ивана Дубравко, Шку-

Бр. 62 
18 мај 1973 грдина 

Белград 
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ница-Декаловић Јосипа Милка. Шодан Николе Ан-
те, Шодан Вицка, Иван, Шоурек Фрање Владимир, 
Штимац Антуна Фрањо, Шунде Цвитка Миливој, 
Тадић Јозе Анте, Томашић Николе Никола, Томић 
Милоша Вељко, Топличанец Мирка Стјепан, Урлић 
Анте Јурај, Варошанец-Флоријан Петра Агата Вез-
јак-Шпигел Фрање Бисерка, Водолија Франциска 
Рудолф, Волф Антуна Драго. Зоговић Марка Пе-
тар, Живчић Стјепана Владо, Жнидарић Фрање 
Антун; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Ивана Антун, Барбијери Бенедикта Мар-
цело, Батинић Јакова Миливој, Баутовић Антуна 
Анте, Бенуси Николе Луција. Брчић-Маријан Анте 
Марија, Букета-Чупец Ивана Ада, Црнић Јурај а 
Софија, Деспот Ивана Бранко. Дујмовић-Би линић 
Ивана Анка, Етеровић-Ружић Анте Милена. Фаб-
рис Хумберта Доситеј, Фрлекин Николе Јерко. Та-
нина Петра Мате Гарељић Јакова Миљенко. Ива-
ииш-Гркавац Ђуре Даница, Јарда с-Станковић Ру-
долфа Даница, Ловриновић Јуре Иво, Лукеж Ри-
карда Нада; 

Мардешић-Багат Стипе Винка, Маричић-Рихт-
маи Адолфа Бранка, Матетић-Куканић Јосипа Сла-
вица, Миличић Ивана Новица, Можина Антона Сла-
вица, Мравичић Маријана Клеме, Недељковић-По-
новић Томе Нада. Палчок Мила Текла, Петковић 
Кузме Мартин, Раделић-Алфиревић Вицка Манди-
ца, Рако Шимуна Милан, Рудељ Бонавентура Иван, 
Рупена Грге Славица, Север Фрање Цветка, Стипи-
шић Ивана Јуре, Шаљић Миливоја Радуле, Видак 
Стипе Мијо, Вучинић-Паповић Јакова Љубица, 
Зацх-Можина Антона Јелка, Зоро Карла Иво, Ж и -
дић Анте Божидар; 

— за рас лу ги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Целина Тривуна Бошко, Матов Дане Анте. Ми-
очевић Милана Анте, Пирак Марина Јосип, Рендић 
Фране Тонко, Шпехар Јосипа Марија, Витасовић 
Ивана Миљенко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрочец Павла Павао. Бајчић Јуре Никола, 
Балас Фабијана Иван, Бален Фрање Миле. Босанац 
Ђуре Саво, Божичковић Пере Андрија, Брнчић Ма-
те Бранко. Бутковић Фрање Томо. Бутковић Ру-
долфа Звонимир. Цмрк Марка Јосип. Чачић Јосипа 
Иван, Чубић Ивана Иван, Доброта Шиме Јадран, 
Гаговски Арсеније Иван, Голубић Јурај а Стјепан, 
Грабар Силвестра Антон, Грчић Никрле Јосип. Гр-
гинић Андрије Андрија, Хац Фрање А Л О Ј З . Јако-
минић Антона Маријо. Јерковић Ивана Грга, Јур-
мановић Мартина Иван; 

Капелото Мате Јосип, Киринчић Јосипа Стјепан, 
Кнежевић Душана Здравко. Ковић Омера Мехмед, 
Крањац Ивана Маријан, Криштофић Николе Иван, 
Кујавић Саве Стојан, Лицардо Антона Петар Маг-
дић Ивана Иван, Мандекић Николе Ивица. Мари-
чић Паваоа Ратко, Марушић Ивана Јосип, Маржић 
Јуре Анте, Мажар Стјепана Иван, Међимурец Ива-

на Вјекослав, Михаљевић Миће Крста. Михај лиј а 
Љубомира Никола. Мудрић Гавре Владо, Муртић 
Стјепана М И Ј О Новак Виде Данијел, Новосел Ивана 
Јосип; / 

Павелић Милана Мирко, Павлетић-Пургар Ми-
је Агнеза, Перхоћ Игнаца Иван, Петковић Гргура 
Стјепан, Преберина Ивана Виктор Радман Томе 
Иван, Рајковић-Вајсер Антуна Марија, Ранђеловић-
-Вукобратовић Николе Даница. Разум Стјепана Љу-
девит, Рупчић Ивана Петар. Сенфнер-Шишул Стје-
пана Палома, Синковић Ђуре Стјепан, Стрикић Ни-
коле Илија, Шарић Петра Фрањо, Шарић Мирка 
Стјепан Шестак Флоријана Андрија, Шикић Ива-
на Фрањо, Шнајдер Јуре Божидар Тодоровић Ан-
дрије Бранко, Топчагић Сулејмана Мехмед, Труп-
ковић Јурај а Иван, Тузлак Ивана Ђуро, Валечић 
Алојза Јосип, Вељачић Ивана Иво, Владиславић 
Стјепана Наполеон, Врањеш Бранка Рајко. Врбан 
Јосипа Никола, Жалер Алојза Вјекослав, Ж и д Ни-
коле Никола. 

Бр. 64 
,22 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ^ 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат за особени заслуги 
во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата 
соработка и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Цар-
ството Иран 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Abbas Ali Khalatbari, министер за надворешни 
работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ4 СО 
ЛЕНТА 

Hooshang Ansari, министер за економија; 
Homayuon Samii, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Неговото Царско Величество Шахиншаха 
Агуатећга во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; -

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Khosrow Akmal, церемонијал-мајстор на цар-
скиот двор; 

I radj Mpbascher, церемонијал-мајстор на царски-
от двор; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

А. А. Sanii. министер-советник, началник на II 
департман на Министерството за надворешни ра-
боти ; 

Kambiz Yazdan-Panah, генерален директор на 
царскиот двор за печат и информации; 
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д-р Parviz Zoleyn, министер-советник на Амба-
садата на Царството Иран во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ali Reza Arouzi, началник за надворешна трго-
вија во Министерството за стопанство; 

Anoushiravan Sadigh. личен секретар на минис-
терот за надворешни работи; 

д-р Amir Ali Zonouzi, советник на Амбасадата на 
Царството Иран во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
З Л А Т Н А ЅВЕЗДА 

В. Barzagrani , секретар на министерот за стопан-
ство; 

I r a d j Ghaffar i . трет секретар на Амбасадата на 
Царството Иран во Белград; 

Dara Niknam, трет секретар 'на Амбасадата на 
Царството Иран во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Mohammed Kar imi -Zand ш е ф на Канцелари ја 
на Амбасадата на Царството Иран во Белград; 

Nassiri-Far. ш е ф на Канцелари ја на Амбасадата 
на Царството Иран во Белград; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генералот-лајтмант Reza Zahedi, воен аѓутант; 

Четврток, 22 ноември 1973 

Љубомира Ра јко , Савић Марка Радомир, Сушић 
Петра Анте, Зимоњић Владимира Војислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ' 

Агановић Ибришима Исмет, А јановић Хамдије 
д-р Мустафа, Алић Ибрахима Енвер, Анђић Обрена 
Дане, Арнаутовић Ћамила Хивзија . Барбарић Ф р а -
ње Божидар Б и к а р Радосава Станоје. Чампара 
Алије Авдо Чосић Ивана инж. Влатко, Дангубић 
Душана Лука Деган Ђуре Анте, Добројевић Иве 
Иво, Драгашевић Спасоја Спасо, Џоја ,Мије Ивица, 
Габрић Матка Недел,ко, Газибеговић Едхема Алија, 
Гржета Винка Фердо Хаџисулејмановић Авдије 
Ђема л, Холетић Ивана Маријан Хота Расима Ха-
шим Хумо Ибрахима Салих Јањетовић Пере Вука-
шин, Јокановић Јована Петар, Јоксимовић-Стефа-
новић Крсте Милена, Јовановић Глише Цвијетин, 
Јовичић Анђелка инж. Андрија; 

Кадић Садика Абдулах, Кецман Драге 'Милан, 
К е ш е љ Алексе Миленко К н е ж и ћ Луке др Бори-
воје Куртовић Ћамила Азиз, Лукач Јандрије Саво, 
Маринчић Ивана Јосип Машић Рифета Мухамед, 
Матић Илије Милан. Михаiловић Пере Димитрије, 
Милош Антона др Стипе, Мухамедагић Ибрахима 
Хусеин. Мухаремагић Мухамеда Салим, Мулабего-
вић Ферхада Ибрахим Османовић Салка Изудин, 
Осто!ић Стеве Б о р и в о ј Остојић Јована Милинко, 
Половина Јове Р а ј к о Пузић Хусеина Мустафа Ри-
стић Васе Миленко, Родић Николе Никола Сава-
новић Па је Саво. Шапоњић Јеврема Бранко. Шехо-
вић Салиха Сафет. Шимунић Стјепана Даворин, 
Шпади јер Миха јла Новак, Тефтердарија Есада Ре -
шад. Томић Анте Иван, Устамујић Ибрахима Абду-
еелем. Зиројевић Радована Богдан, Зрелец Анђелка 
Петар, Ж у т и ћ Омера Ахмет; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Taidi. воен, поморски и воздухопло-
вен пратеник при Амбасадата на Царството Иран во 
Белград; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајорите: Djahanbini , Lotfi. 

Бр. 65 
25 мај 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII  
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Капић Омера Џемал, Крстић-Галеб Ђорђа Вера, 
Мурсел Сулејмана Енвер, Озмо Леона Исак, Пелеш 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Додиг Б л а ж е Бранко. Грачанин Танасија Бо-
шко, Гуслов Манојла В а с к р с л е . Јаблановић Ф р а њ е 
Владо. Лога Ибрахима Халил, Петровић Теодора 
Светозар, Тодоровић Павла Тоде, Тролић Николин 
Милан, Зрнчић-Марић Николе Лидија ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Ајановић Халида Изет. Анђић Тодора Трипо, 
Анђић Петра Вељко. Алић Мустафе Асим. Арапо-
в и ћ - Б л а ж а Иван, Авдић Хусеина Муслија, Бабић 
Миле Љубан, Балабан И л и ј е Обрад. Варош Николе 
Саво. Басарић Љубомира Михајло, Башић Михајла 
Михаела, Беча ј Антона Златко Бегановић Паше 
Енвер. Берковац Хасиба Асим. Бичо ,Ахмета Смајо, 
Благојевић Андрије Душан. Бошкаило Омера Салко, 
Божић Илије Анте, Бргуља Б а ј ре Ибришим, Бркић 
Стеве Ђуро. Брковић Раде Миладин, Бушатлић 
Атифа Мехо; 

Цвијетић Владе Благоје , Чабра ја Б о ж е Стје-
пан, Ч а ј ић Ибрахима Мустафа. Чанчар Данила Ми-
омир Чано Тахира Фадил, Чатовић Хасана Сафет, 
Чичић Мате Бранимир, Чолаковић Бартула Агата, 
Човић Јосипа Јуре. Ћ е х а ж ћ Ибрахиму Ћазим, Ђ е -
лић Винка Фрањо, Ћосић Дервиша Мустафа, Ћ у -
рић Х.усеина Едхем, Давидовић-Бркић Мате Веро-
ника, Делалић-Кадић Најма Арзија, Димић Симе 
Дојчин, Добријевић Дмитра Жарко . Драгичевић 
Цвијана Славко. Дујмовић Ивана Јуре, Циндо Дер-
виша Мујо Ђуричић Милана Војислав, Ђураковић 
Дујка Милорад; 

Филиповић Анте инж. Емил, Фрањић Мате Сти-
по, Глигорић Луке Стојан, Глуховић Јове Млађен, 
Грбавац Јозе Стјепан, Средичек Милана Мирко, Гу, 
ска Јове Урош, Ха јрић Смајо Салих, Хамзић Р а м а -
дана Ибрахим, Хасечић Ибрахима Фуад, Хећимо-
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вић Мустафе Мехо, ХркаЧ Ивана Бариша, Хујић-
-Дервишић Сенија, Ибралић Мехмеда Осман, Ија-
чић Саве Славко. Иконић Миладина Владимир, 
Илић Тодора ,Лука,/ Ивано,вић Вукајла Вукота; 

Јахић Мухамеда Азиз, Јакшић Анте Милорад, 
Јаслар Петра Јово, Јашаревић Мујка, Јашаревић 
Ферхата Незир, Јашаревић Назифа Суљо. Јегдић 
Љубе Гојко, Кабиљо Јакуба Јосип Камарић Иб-
риша Мујо. Капетановић Мехмеда Сифет, Караса-
лиховић Ибрахима Захид Кесић Милана Лазар, 
Клокић Ибре Ибро, Коцијан "В-ирила Марија, Кокот 
Омера Ибрахим, Коњхоџић Мустафе Адем, Кордић 
Ивана Иван, Ковачевић Мирка Вјекослав, Кратина 
Ибрахима Мухамед. Крлежа Паваоа Фрањо. Круљ 
Томе Десимир. Шукрић Мате Здравко. Купусовић 
Мустафе Јусуф, Кушљугић Абдурахман Осман, 
Кузмановић Николе Томе; 

Лалић Рајка Ратко, Лека Милана Сава, Лукић 
Шиме М И Ј О , Љево Хасана АлиЈа, Мандић ; Душана 
Драгоја, Мандрапа Јована Гојко, Мањгић Јахи је 
Сулејман, Маснопита ^Мз^ле Салих, Матић Пере 
Радослав, Мехмединовић Сејфе Адем, Мичић Ми-
лана Крсто, Мицић Абдулаха Мустафа, Михајловић 
Бошка Стево, Мијатовић Војислава Предраг, Мијић 
Гојка Ђу^а, Миличевић Марка Марко. Милојица 
Стојана Душан. Мирковић Милана Илија Митро-
вић- Дударевић Боривоја Митра, Мливић Ибре Хај -
ра, Мливић Смеје Јусуф, Мојсиловић Васе ЦвЈетко, 
Мрђа, Славка Обрад, Мрехић Мустафе Ешреф, Му-
фтић Хилмије Муниб, Мухић Мехе Јасим, Мујагић 
Мустафе Хазим, Мујић Суље Ахмет,'Мурко Јосипа 
Драгутин; 

Нинић Остоје Миленко, Новак Петра Стјепан/ 
Обрадовић Љубомира Мираш, Орашанин Ми-

лана Гојко, Пајић Митра Десимир, Пајовић Алексе 
Милан, Пакдуровић-Бубњевић Рувима Босиљка. Па-
пић Симуна Никола, Папрић Милана Миленко, Па-
шић Арифа Исмет, Печенковић Хасана Осман, Пе-
јић Љубе Ранќо, Петрид Стјепана Томислав, Ш т и -
ца "Банке Шахин, Пој е кић Османа Енес, Поповић 
Милутина Гојко. Продановић Богдана Вељко, Пу-
шењак Карла ^рањо к Рачић Фрање Мица. Раднич 
Матка Жарко, Радовановић Петка Александар. Ра-
влић Цвитака Марко, Репета Тахира Салко. Реза-
ковић Ибрахима Белкиса, Ристановић Милисава 
Славко, Родић Миле Славко; 

Сакота Сулејмана Алија, Салкић' Мује Муста-
фа, Смајић Фехима Салих, Смиљанић Остоје Лепо-
сава, Софић Мехе Захид, Соколовић Мухамеда 
Реуф, Спасојевић Спасоја Борислав, Станаревић 
Ђуре Борка.' Станишић Петра Љубомир Стевано-
вић Дви јетка Лазо, Стиверски Фрање Иван, Сто-
јановић Милана Влајко. Суботић Бошка Слободан, 
Сукара Јове Марко. Шахбеговић Асима Зијад, Ша-
рановић Сулејмана Ибрахим, Шатара Митра Ми-
лан, Шербић Мухамеда Јунуз. Шеремет Томе Ма-
рица, Шимрхћ Анте Петар, Шкарић Петра Милош, 
Шкоро Гојка Бранко Шкрбо Алије Омер; 

Тадић Реље Жерко. Тајшановић Петра Свети-
слав, Татар Ибре Хусни! а Тихић Бећира Мустафа, 
Трифковић Илије Петар, Ваван Милутина Петар, 
Векић Илије Милан. Велић Неџиба' Незир, Влачић-
^Атиас Јозефа Ната, Бокић Станка Бошко, Воло-
дер Ферхата Омер. Вучур Ристе Никола, Вуковић 
Јове Слободан. Хаџи-Зулфић Агана" Јусуф, Зуро-
вац Илије Ристо; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството, и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

- Буразоровић Мухамеда Џемал, Луцић Тадије фра 
Младен, Љуца Авде Енвер, Раич Мише Лазо, Зељ-

. ковић-Кецмановић Душана Марија; 

— за примерно залагање и постигнати успеси ео 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ' 

Дабранин-Омербашић Ибрахима ^атифа, Гора-
новић-Ковачевић Илије Госпава, Миљковић Боро, 
Трављанин-Смајлагић Мехмедалије Ђемила, Виш-
њевац Боже Милинко; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амулић Јосипа Ж И В О Ј И Н . Балаш Мује Сабрија, 
Бешић Суље Осман. Беус-Поша Марка Марија, 
БиЈељанин Јована Милутин. Бикић Илије Маријан, 
Билобрк-Скиба Фрање Францика, Чалкић Атије 
Салих, Чолак Марка Звонко Чурчић Шиме Перо, 
Делић Мирка Борко, Делкић Ибрахима Вахид Дус-
пер Влашке Маријан, Ђевахирић Муле Салко, Ђур-
ђић Милана Самој ко Ђурић Ристе Рајко. Бекић 
Томе Панто, Фрл.ак Авде Адем, Гаче Салка Зекира, 
Гаровић Алексе Радош Грбић Мехмеда Асим. Хи-
дић-Курјаковић Захида Захида, Хоџић^Фехима Зух-
дија, Хрњичић-Муфтић Мурада Фахра, Хрват Али-
је Махмут; 

Имамовић Хасана Салих. Јаковљевић Драгана 
Миле, Јаковљевић Слободана Велимир Јашаревић 
Фихима Едхем, Јефтић Мање Момир, Јерковић 
Марка Мирко, Кахримановић Алије Асим, К а р т а л о -
вић Марка Ново, Караматић Пеје Анто, Каран Дра-
гана РаЈко, Кикић Халила Авдија. Крвавац Јаша-
ра Атиф, Лелић Станоја Раде, Лемеш Мехмеда Еш-
реф, Лончина Душана Гојко, Ловаковић Фрање Ма-
то, Мартиновић-Тохољ Владе Милена Митић Ива-
на Владо, Михаљчић Цвијана Саво, Милановић 
Трифко Рајко Мујкић-Муминбашић Мехмеда Хе-
дија. Муратовић Хамида Мехмед. Недељковић Љу-
боја Васо. Ненадић Живка Славко. Нешковић Не-
ђе Војин, Никшић Салиха Хасиба ^ 

Омановић Алије Химзо Пајкић-Л алић Саве 
Анђелија. Радановић Михајла Остоја, Радовановић 
Петра Перо, Ра јак Пере Бошко, Салих ефендић Му-
хамеда Хазим. Самарџић Миленка Здравко. Савић 
Ристе ГОЈКО, Сентић Мате Жељко, Симић Симе Ста-
нимир, Сјекирица Анде Халил Смаилагић - Хасана 
Мухамед, Спајић Иве Перо. Срдановић-Ракановић 
Симе Ковиљка Ступар Боже Мило1п. Шекић Хаса-
на Асим. Тиквеша Myje Салко Толић-Матошевић 
Карла Драгица. Векић Јанка Ђуро, Владисављевић 
Бранка Никола Врбица Илите Јелисавета, Зе Јашо-
вић А Л И Ј е Мехо. Земанић Османа Сулејман. Злоу-
шић Марије Доминик; 

за особени заслуги во развивањето и реализи-
рањето на концепцијата на општонародната одбрана 
и за успеси во издигањето на воено-стручното зна-
ење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

МуЈКић Ахмета Хасим; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Божић Луке Рајко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Асентић Гојка Илија, Ђуричић Луке Миле, 
Кнежевић Ђорђа Чедо,, Ковачевић КјЅсте Благоје' 
Стајић Николе Лазар; 
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— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Башић Ибрахима Везув. Циловић Авдије Ек-
рем, Чустовић Хамдије Хаџо. Чустовић Јусуфа Тра ј -
ко, Ћеранић Мирка Раде Дервишић Ахмета Талиб, 
Драгишић Бошка Мирко. Дунђер Нике Петар, д е -
довић Хусеина Мухамед, Ђурић Јована Остоја. Гој-
ковић Новице Милорад. Хаћимић Саиба Хасан; 

Кицић Пашаге Музеир Клипа Пере Миле, Ком-
љеновић Ђерђа Јован Мандић Сава Милан, Михај-
ловић Вељка Дв Јетко Милојевић Ђуре Милан. Но-
ваковић Милана Перица Пехливановић Зарифа 
Мухарем, Поповић-Михајловић Младена Гордана, 
Преско Ениза Мирсад, Сарачевић Авде Рамиз, Ше-
рак Захира Рамо, Таловић Хаџе Исмет. 

Бр 66 
28 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во помагањето 
на Народноослободителната борба и давањето на 
материјална помош за изградба и развој на својот 
роден крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Луција Јурић — Богатић. 

Бр. 67 
30 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман X^XXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 

и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Народна Ре-
публика Полска 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковникот Witold Pastecki, аѓутант на првиот 
секретар на Централниот комитет на Обединетата 
Работничка партија на Полска. 

Бр. 68 
30 мај 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
863. Одлука за измена на Одлуката за орга-

низациите на здружениот труд што деви-
зите од член 39 на Законот ,за девизно ра-
ботење можат да ги користат за плаќање 
на увозот на стоки и услуги заради про-
дажба во земјата за динари — — — — 1777 

864. Одлука за измена на Одлуката за плаќа-
њето на трошоците на претставништвата 
и делегатите на организациите на здру-
жениот труд во странство — — — — 1777 

865. Правилник за "техничките нормативи за 
заштита од статичен електрицитет — — 1777 

866. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и на 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1973 година — — — — — — — 1786 

867. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — ^— — — — — — — — 1786 

868. Решение за југословенските стандарди 
за алат и прибор — — — — — — 1786' 

869. Решение за југословенскиот стандард за 
испитување на јаглен и кокс — — — 1787 

870. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС гранулати — — — — — — 1787 

871. Спогодба за промена на затечените цени 
за гумено-технички производи за вози-
лата од производството на „Црвена заста-
ва" — Крагуевац — — — — — — 1788 

872. Спогодба за промена на затечените цени 
за технички ламинати — — — — — 1788 

873. Спогодба за промена на затечената цена 
за монохлороцетна киселина — — — 1788 

874. Спогодба за промена на затечените цени 
за теписи — — — — — — — — 1788 

875. Спогодба за промена на затечените цени 
за уреа-формалдехидни лепила — — — 1789 

Исправка на Правилникот за пропишување и 
издавање на лекови и за водење евиден-
ција — — — — — — — — — 1789 

Назначувања и разрешувања — — — — 1789 
Одликувања — — — — — — 1790 

Меѓународни договори — — — — — — 349 


