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Врз основа на член 33 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за заштита на населението 
од заразните болести што ја загрозуваат целата зем-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78), Законодавно-
-правната комисија на Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ, на IV седница од 22 септември^ 1978 го-
дина, го утврди пречистениот текст на Законот за 
заштита на населението од .заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја. 

Пречистениот текст на Законот за заштита на 
населението од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја ги опфаќа: Законот за заштита на на-
селението од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74) и 
Законот за измени и дополненија на Законот за за-
штита на населението од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист иа СФРЈ" 
бр. 5 78), во кои е означен денот на влегувањето во 
сила на тие закони. 

АС бр. 499/9 
22 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, 

д-р Миодраг Зечевиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ-
ТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Во смисла на овој закон, под заразни болеста 
што ја загрозуваат целата земја се подразбираат: 

1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa), 
2) беснило (Lyssa), 
3) Бриловата болест (Morbius Brill), 
4) вирусен менингитис (Meningitis virosa) 
5) вирусни хеморагични трески (Febris haemora-

gicae virosae), 
6) голема кашлица (Pertussis), 
,7) големи сипаници (Variola vera) 
8) гонореја (Gonorrhoea), 
9) грип (Influenza), 
10) детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta), 
11) дизентерија (Dysenteria — bacillaris) 
12} дифтерија (Diphteria), 
13) жолта треска (Febris flava), 
14) заразен пролив (Enterocolitis). 

15) заразна жолтица (Hepatitis virosa A, Hepati-
tis virosa В и Hepaiitis virosa), 

16) заразно вкочанување на вратот (Meningitis 
epidemica), 

17) заразно труење со храна предизвикано од 
салмонели (Toxiinfectio alimentaris), 

18) колера (Cholera asiatica), 
19) маларија (Malaria), 
20) Мали сипаници (Morbilli), 
21) паратифус (Paratyphus А и В), 
22) пегав тифус (Typhus exanthematicus), 
23) повратна треса (Febris recurrens) 
24) сифилис (Syphilis), 
25) тетанус (Tetanus), 
26) Q треска (Q febris), 
27) цревен тифус (Typhus abdominalis), 
28) чума (Pestis). 
Ако се појави опасност од други заразни. боле-

сти што можат да ја загрозат целата земја, за за-
штита. на населението од таквите болести Сојузни-
от извршен совет може да определи да се приме-
нуваат сите или одделни k мерки предвидени со овој 
закон. 

Член 2 
Заштитата од заразните -болести што ја загро-

зуваат целата земја (во натамошниот текст: заразните 
болести) е должност на општествено-политичките за-
едници и на нивните органи, на заедниците на 
здравственото осигурување, на здравствените и 
другите организации на здружен труд и на граѓа-
ните, а се состои во организирање на служба, во 
преземање на мерки и во обезбедување на матери-
јални .средства за спречување и отстранување на 
заразните болести. 

Мерките -за спречување и отстранување на за-
разните болести непосредно ги спроведуваат здрав-
ствените организации на здружен труд (во натамо-
шниот текст: здравствените организации) и здрав-
ствените работници, ако со законот не е определе-
но поинаку. Спроведувањето на таквите мерки има 
првенство во однос на другите мерки за здравстве-
на заштита. 

Член 3 
Како епидемија на заразна болест, во смисла 

на овој закон, се смета порастот на заболувањето . 
од заразна болест, невообичаен по бројот на случа-
ите, времето, местото и зафатеното население, ка -
ко и невообичаено^ зголемување на бројот на за-
болувањата со компликации или со смртен »исход. 

Како епидемија на заразна болест се смета f и 
појавата на две или повеќе меѓусебно поврзани за-
болувања од заразна болест која никогаш или која 
повеќе години не се појавувала на едно подрачје, 
како и појавата на поголем број заболувања чиј 
причинител е непознат а ги придружува фебрилна 
состојба. 

Како заразено подрачје^ се смета подрачјето на 
кое постојат еден или повеќе извори на зараза и 
на кое постојат услови за ширење на заразата. 
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Како загрозено подрачје се смета подрачјето 
на кое може да се пренесе заразна болест од зара-
зеното подрачје и на кое постојат услови за шире-
ње на заразата. 

Појавата на епидемија на заразна болест во 
републиката односно *во автономната покраина ја 
прогласува и заразеното односно загрозеното по-
драчје го определува органот определен со^репуб-
лички односно покраински пропис, а појавата на 
епидемија на заразна болест што загрозува две 
или повеќе републики, ја прогласува и заразеното 
односно загрозеното подрачје го определува сојуз-
ниот орган -на управата надлежен за работи на 
здравството. 

II. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВА-
Њ Е НА ЗАРАЗНИТЕ ВОДЕСТИ 

Член 4 
Заштитата од заразните болести задолжително 

се спроведува со општи и посебни мерки. 
Општи мерки за заштиуа од заразните' болес-

ти се: 
1) обезбедување на хигиенски исправна 'вода за 

риење, како и санитарна заштита на извориштата 
№на објектите за јавно снабдување со вода за 
пиење; 

2) отстранување на отпадните води и на други-
те отпадни материи на начин и под у с л о в ц ^ ш т о 
ббезбедуваат заштита од загадување на водите и 
на земјиштата, како и заштита од размножување 
на. инсекти и гледачи-; 

3) одржување на санитарно-хигиенски услови 
во јавните згради, во средствата на јавниот сообра-
ќ а ј и на јавните места; 

4) обезбедување на здравствена исправност на 
животните намирници и на санитарно-хигпенските 
услови за нивното производство и промет; 

5) вршење на превентивна дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација во населените места, на 
јавните површини, во средствата на јавниот соо-
браќај, во објектите за производство и промет на 
животни намирници и ЕО другите јавни објекти. 

Заради спроведување на општите мерки за за-
штита од заразните болести, општествено-политич-
јките заедници, во рамките на своите права и дол-
жности, донесуваат краткорочни и долгорочни про-
грами во кои се утврдуваат мерките, се определу-
ваат извршителите на програхмите и роковите за 
извршување на програмите. 

Посебни мерки за спречување и отстранување 
на заразните болести се: рано откривање на изво-
рите на заразата; пријавување; изолација, превоз и 
Лекување на заболените лица; дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација; здравствено просвету-
вање на населението; здравствен надзор над вра-
ботените и над други лица и над бациолоносители-
те; имунизација, серопрофилакса и хемиопрофил-
акса; карантини други санитарно-хигиенски мерки 
определени со закон. 

1. Рано откривање на изворите на заразата 

Член 5 
Заради рано откривање на изворите на зараза-

та задолжително се вршат: 
1) епидемиолошко извидување и набљудување 

на теренот; 
2) епидемиолошко испитување при појава или 

при опасност од појава на колера, чу мр или големи 
сипаници; при појава на туберкулоза, вирусни хе-
морагични трески, беснило, маларија, заразно вко-
чанување на вратот, Q треска, цревен тифус, пара-

тифус А и В, пегав тифус, повратна треска, детска 
парализа, дифтерија, гонореја и сифилис, како и 
при појава или при опасност од појава на епидеми-
ја на други" заразни болести; 

3) здравствени прегледи на лицата кои пребо-
леле цревен тиф>с, паратифуе А и В, бациларна 
дизентерија или заразно труење со храна преди-
звикано од салмонела 

4) здравствени прегледи на лицата за кои се 
сомнева дека се заболени или дека носат бацили 
на заразните болести од точ. 1 до 3 на овој член 
или на други заразни болести. 

Член 6 
Лабораториско испитување на причинителите 

на одделни заразни болести заради утврдување на 
дијагноза вршат здравствените организации дгго ги 
исполнуваат условите за вршење на тие работи, 
утврдени со републички односно покраински про-
писи. 

Проверување на лабораториско испитување 
(идентификација) на причинител ите на одделни за-
разни болести заради\ утврдување на дијагноза вр-
шат здравствените организации кои располагаат со 
-соодветна опрема и кои имаат стручни работници 
за вршење на соодветни испитувања. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на - здравството со решение утврдува кои 
организации ги исполнуваат условите од став 2 на 
овој член. 

Член 7 
Здравствените организации од член 6 на овој 

закон водат податоци за лабораториските испиту-
вања и даваат известувања за прекршителите на 
одделни заразни болести под условите и на начи-
нот што се предвидени со пропис донесен врз осно- • 
ва на овој закон. 

2. Пријавување 

Член 8 
На задолжително пријавување подлежи: 
1) секое заболување или смрт од некоја зараз-

на болест наведена во член 1 на овој закон, или^ 
определена од органот овластен со овој закон; 

2) секое сомневање дека постои заболување од 
колера, чума, големи сипаници, жолта треска, пе-
гав тифус, вирусни хеморагични трески или цревен 
тифус; 

,3) секбја епидемија на некоја заразна болест 
од член 1 на овој закон; л 

4) секое лачење на бацили на цревен тифус, на 
паратифус А и В, ^на заразно труење со храна 
предизвикано од салмонели или на бациларна ди-
зентерија, како и секое носење на паразити — при-
чинители на маларија; 

5) секое повредување од бесно животно или од 
животно за кое се сомнева дека е бесно. 

Член 9 
Ако здравствената организација утврди заболу-

вање или смрт, епидемија, лачење на бацили или 
повредување од бесно' животно, што подлежат на 
пријавување или се сомнева дека постои заболу-
вање од некоја заразна болест од член 8 точка 2 
на овој закон, е должна тоа да го пријави веднаш. 

Ако заболувањето, сомневањето дека постои 
заболување, повредувањето или смртта ги утврди 
лекар или друг здравствен работник вон од врше-
њето на должноста во здравствената организација, 
тој е должен за тоа да ја извести веднаш најблис-
ката здравствена организација. 
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/ Член 10 
За секое заболување од беснило здравствената 

организација што ќе ја утврди болеста е должна 
да ја извести веднаш надлежната ветеринарска ор-
ганизација на здружен труд односни органот над-
лежен за работите на ветеринарството. 

Ветеринарната организација на здружен труд е 
должна да ја извести веднаш надлежната здрав-
ствена организација односно надлежниот орган - на 
управата за работите на здравството за секое утвр-
дено заболување или пцовисување на животно од 
беснило. 

Член 11 
Секоја ошџтествено-попитичка заедница орга-

низира следење на движењето наг заразните болес-
ти и водење на евиденција за појавата на болести 
на нејзината територија. 

3. Изолација, превоз и лекување 

Член 12 
Лицата за кои се сомнева или се утврди дека 

боледуваат од колера, од чума, големи сипаници 
или од вирусни хеморагични трески, задолжително 
се изолираат и се лекуваат во за тоа определени 
објекти на здравствените организации односно во 
други објекти. 

Објектите во кои можат да се изолираат да 
се лекуваат лицата од став 1 на овој член ги опре-
делува старешината на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работите на здравството. 

Лицата заболени од детска парализа, од диф-
терија, од пегав тифус, од повратна треска, од цре-
вен тифус или од паратифус А и В задолжително 
се изолираат и се лекуваат во соодветните здрав-
ствени организации. 

Лицата заболени од други „заразни болести се 
изолираат' и се лекуваат во здравствена организа-
ција или во стан ако за тоа постојат услови. 

Ако лицата заболени од болестите од став 3 на 
овој член, кои се наоѓаат во установи за деца и 
младин^ (детски домови, интернати, летувалишта, 
одморалишта и др.) или на работилница за младина 
(младински населби и до.), не се изолираат и не се 
лекуваат во здравствена организација, мораат да се 
изолираат во за тоа определени простории на устано-
вата односно на работилиштеТо на кое се наоѓаат. 

Член 13 
Лицата заболени од заразни болести можат да 

се превезуваат само под услови и на начин кои 
оневозможуваат ширење на заразата. 

Лицата што ќе се разболат или за кои се сом-
нева дека се разболени од колера, чума, големи си-
паници, вирусни хеморагични трески, цревен ти-
фус, детска парализа, дифтерија, пегав тифус, по-
вратна треска или беснило можат да се превезу-
ваат само со соодветно санитетско превозно сред-
ство. 

4. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

Член 14 
Задолжителна е дезинфекција на лачевините, 

на излачините, на личните и други предмети, на 
превозните средства и на станбените и други про-
стории во кои престојувало лице заболено од ко-
лера, од чума, од големи сипаници; вирусни хемо-
рагични трески, од дифтерија, од цревен тифус, од " 
паратифус, од детска парализа, од заразна жолти-
ца од дизентерија или од туберкулоза во заразен 
стадиум. 

Член 15 
Задолжителна е дезинсекција на лица и на ли-

чни предмети, на станбени и други простории и на 

превозни средства при појава на секој случај на 
заболување од пегав тифус, од повратна треска, од 
чума,, од жолта треска и од Бриловата болест, 
како и на населени места во случај на појава на 
маларија. 

Член 16 
Задолжителна е дератизација во населбите, во 

луките и пристаништата, на аеродромите, на бро-
довите и на другите средства на јавниот сообраќај 
и во складовите и другите работни простории, при 
појава или при опасност од појава на чума или на 
друга заразна болест што можат да ја пренесуваат 
гледачите. 

5. Здравствен надзор над вработените и над други 
лица и над бацилносителите 

Член 17 
Заради спречување на заразните болести, се 

ставаат под здравствен надзор: 
1) лица вработени во производството или во 

прометот на животни намирници или врз снабдување 
на населението со вода за пиење, кои на своите ра-
ботни места доаѓаат во непосреден допир со жи-
вотните намирници односно со водата за пиење; 

2) лица вработени во училишта и во други ус-
танови за деца и младина; 

3) лица кои во здравствени организации се за-
нимаваат со прегледи, лекување, нега и услужува-
њс на болни и лица кои работат врз производство, 
опремување и издавање на лекови, или на друг на-
чин во текот на работата доаѓаат во нѓепосреден до-
пир со лекови; 

4) лица што работат во установи и објекти за 
давање хигиенска нега на населението (јавна бања, 
берберница, козметички салон и/др.), како и лица 
што работат во производството или во прометот на 
козметички средства; 

5) лица што доаѓаат во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија од земји во кои 
има маларија. * 

Член 18 
Здравствениот надзор ги опфаќа здравствениот 

преглед на лицата пред почетокот на вршењето на 
определена дејност односно при влегувањето во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и здравствените прегледи во текот на врше-
њето на определени дејности. 

Здравствениот преглед на бацилоносителство на 
лицата од член 17 точка 1 на овој закон се врши 
секои шест месеци, а другите здравствени прегледи 
на тие лица еднаш годишно. Здравствени прегледи 
на тие лица се вршат и во случај на позава на за-
разни болести на работното место или во нивното 
домаќинство, како и кога за тоа постојат епидеми-
олошки индикации што ги утврдува надлежниот 
орган на санитарната инспекција. 

Здравствените прегледи на лицата од член 17 
точ. 2 до 4 на овој закон се вршат еднаш годишно. 

Член ,19 
Во производството и ' во прометот на животните 

намирници или врз снабдувањето на населението со 
вода за пиење не смеат да бидат вработени лица 
што боледуваат од заразни или паразитарни болес-
ти што можат да се пренесат со намирниците од-
носно со водата или од гнојни заболувања на ко-
жата, како ниту лица што излачуваат причините-
ли на цревен тифус, на парат^ифус А и В, на оацк-
ларна дизентерија или на заразно труење со хранам 
предизвикано од салмонели. 

Во училиштата и во други установи за деца и 
младина не смеат да бидат вработени лица што бо-
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ледуваат од активна туберколоза, а во претшкол-
ските установи за негување на деца — лица што 
боледуваат од активна туберкулоза или што изла-
чуваат причинители на цревни заразни болести. 

Во установите и објектите за давање хигиенска 
нега на населението не смеат да работат лица што 
боледуваат од активна туберкулоза или од гнојни 
или паразитарни заболувања на кожата. 

Лицата од член 17 точка 3 на овој закон не мо-
жат да работат врз определени работи, ако боледу-
ваат од активна туберкулоза. 

Член 20 
Лица кои преболеле цревен тифус, паратифус 

А и В, бацил арна дизентерија пјул заразно труење 
со храна предизвикано од салмонела како и лица 
за кои се сомнева дека носат заразни бацили на 
тие болести, подлежат на медицинска контрола до-
дека врз основа на лабораториски наод не се утвр-
ди- дека немаат заразни бацили. 

6. Имунизација, серепрофилакса и хемиопрофи-
лакса 

} Член 21 
Имунизацијата е задолжителна: 
1) против туберкулозата, дифтеријата, тетанусот, 

големата кашлица, детската парализа и малите 
сипаници — за сите лица од определена возраст; 

2) против беснило — за сите лица повредени од 
бесно животно или од животно за кое се сомнева 
дека е бесно;-

3) против кол ерата, големите сипаници и жол-
тата треска за сите лица кои патуваат во земјата 
во која постои некоја од тие болести или во земја-
та која бЅра имунизација против тие болести; 

4) против предниот тифус и другите заразни 
болести — за сите лица за кои постојат епидемио-

лошки индикации. 

Член 22 
Ако се појават* големи сипаници или колера, 

или ако постои опасност од. појава на таква болест, 
задолжителна е имунизацијата на лица кои по 
службена должност доаѓаат во допир со патници 
во меѓународниот сообраќај, како и на сите лица 
на заразеното и загрозеното подрачје. 

За задолжителна имунизација на лицата од 
став 1 на свој член одлучува старешината на соју-
зниот орган на управата надлежен за работите на 
здравството. Ако се појави некоја од болестите од 
став 1 на овој член, за задолжителната имуниза-
ција може да одлучи и надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Кога ќе се нареди имунизација против големи 
сипаници или колера, имунизацијата против дру-
гите заразни болести која е во тек — привремено 
се запира. 

Член 23 
Имунизацијата ја врши лекар по претходно 

извршениот преглед на секое лице кое треба да се 
имунизира. 

Имунизација можат да вршат и здравствени 
работници со виша или средна медицинска подго-
товка, но само во присуство и под надзор на лекар. 

Член 24 -
Заштитата со имун серум (серопрофилакса) е 

задолжителна за лица изложени на зараза од бес-
нило и за лица изложени на, зараза од тетанус ако 
не се вакцинирани против таа болест во последни-
те десет години. i 

Заштитата со лекови (хемиопрофилакса) е за-
должителна за сите лица" што се изложени на за-
раза од колера, од туберкулоза, од базиларна ди-
зентерија или од маларија. 

За воени лица и граѓански лица на служба во 
Југословенската народна армија, кои се изложени 
на зараза од заразно вкочанување на вратот, за-
должителна е химопрофилакса и против таа болест. 

7. Карантин 

Член 25 
Лицата за кои ќе се утврди или сомнева дека 

биле во непосреден допир со заболени лица или со 
лица за кои постои сомневање дека се заболени од 
колера, чума, големи сипаници или вирусни хемо-
рагични трески се ставаат во карантин. Карантинот 
се состои- БО ограничување на слободата на движе-
њето и во здравствени прегледи за време на трае-
њето на карантинот. 

Лицата за кои ќе се утврди или сомнева дека 
биле во посреден допир со заболени лица или со 
лица за кои постои сомневање дека се заболени од 
колера, чума, големи сипаници или вирусни хемо-
рагични трески се ставаат под здравствен надзор. 

Лицата ставени под здравствен надзор мораат 
секојдневно да и се јавуваат на определена здрав-
ствена организација и да се подложуваат на пот-
ребни здравствени прегледи. 

За ставањето во карантин односно под здрав-
ствен надзор м за траењето на карантинот односно 
на здравствениот надзор на лица во меѓународниот 
сообраќај одлучува сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството За ставањето 
во карантин односно под здравствен надзор на дру-
ги лица одлучува надлежниот орган во република-
та односно во автономната покраина, кој е должен 
за тоа, да го извести веднаш сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на здравството. 

Спроведување на решенијата за ставање во ка-
рантин односно под здравствен надзор, што ги до-
несуваат органите од став 4 на овој член, го обез-
бедуваат надлежните општински органи ако со 
републички односно со покраински закон не е оп-
ределен друг орган. 

8. Други мерки за спречување и отстранување на 
заразните болести 

Член 26 1 
Во случај на поголема епидемија, како и во слу-

чај на елементарна несреќа (поплава, земјотрес, по-
жар, сообраќајна несреќа, несреќа во рудник или 
на друго работилиште и др.) која може да доведе 
до епидемија или до заболување од заразна болест 
на голем број граѓани, надлежните органи на опште-
ствено-политичките заедници се должни, по пот-
реба, да ги преземат и следните мерки заради спре-
чување и отстранување на заразните болести: 
мобилизација на здравствените работници и на дру-
гите граѓани; реквизиција на опрема, на лекови и 
на транспортни средства; привремено користење на 
деловни и други простории за давање здравствена 
заштита; изолација и лекување, како и определу-
вање посебни задачи на здравствените организации. 

Член 27 
Ископувањето и пренесувањето на умрени лица 

се врши на начин и под услови кои го оневозмо-
жуваат ширењето на заразата. 

Пренос на мртовци од странство во Сопи] а лис-
тичка Федеративна Република Југославија може да 
се врши само по одобрение од сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на здравството, кое 
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се издава во согласност со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на преносот на лица кои не умреле од заразна бо-
лест и кои не биле закопани ако во време на смр-
тта престојувале во странство со важечки патни 
Оправи на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 28 
Секое лице има право да ги користи мерките 

за заштита од заразни болести предвидени со овој 
закон, а лицата заболени од заразни болести имаат 
право и должност да се лекуваат. 

Секое лице и секоја организација на здружен 
труд и друга организација се должни да ги презе-
маат и да ги спроведуваат пропишаните и наредени-
те мерки за заштита од заразните болести. 

Член 29 
ЈГице заболено од заразна болест е должно да 

се придржува кен пропишаните мерки и упатства 
на здравствената организација која му укажува 
медицинска помош, особено во поглед на заштита-
та на неговата околина од зараза. 

Посебна должност на лицето кое постојано или 
повремено излачува бацили на некоја заразна бо-
лест е да се придржува кон определените мерки и 
упатства што ќе ги определи здравствената органи-
зација или здравствен работник. 

Член 30 
Лице кое патува во земја во која постојат ко-

лера, чума. големи сипаници, вирусни хеморагични 
трески или жолта треска, или се враќа од земја 
во Koia постои некоја од тие болести, е должно, 
покрај мерките и обврските пропишани со овој за-
кон, да исполни и посебни санитарни и други усло-
ви што ќе ги определи сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството. 

Трошоците што ќе настанат во врска со испол-
нувањето на посебните санитарни и други услови 
ги поднесува лицето од став 1 на овој член. 

Член 31 
Секоја здравствена организација и секој здрав-

ствен работник што во вршењето на својата редов-
на дејност ќе откријат заразна болест, се должни 
да ги преземат пропишаните мерки за спречување 
и отстранување на натамошното ширење на зара-
зата и најнужните санитаоно-хигиенскц мерки што 
ги палата природата на болеста, а исто така и да 
ги поучат заболените лица и другите лица од нив-
ната околина за начинот на заштита од таа за-
раза. 

Секоја здравствена организација е должна да 
обезбедува санитарно-технички и други услови и 
да спроведува соодветни санитарно-хигиенски. ор-
ганизациони и други мреки за заштита од ширење-
то на инфекција внатре во организацијата (куќна 
инфекција). 

Член 32 
Секој граѓанин, организација на здружен труд 

и друга организација се должни да им овозможат 
на надлежните органи на управата, на здравстени-
те организации и на здравствените работници да ги 
вршат пропишаните пдравствени прегледи на лица, 
прегледи на згради и производи, да земаат потре-
бен материјал за прегледи и да ги преземаат други-
те пропишани односно определени мерки за спре-
чување или за отстранување на заразните болести. 

III. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЗАШ-
ТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БО-

ЛЕСТИ 

Член 33 
Заради заштита на земјата од внесување на 

колера, чума, големи силници, вирусни хеморагич-
ни трески, жолта треска и други заразни болести, 
се преземаат мерките предвидени со овој закон и 
со меѓународните санитарни конвенции и други ме-
ѓународни договори. 

Заради спречување на внесувањето во земја и 
на ширењето и заради отстранување на колерата, 
чумата, големите сипаници, вирусните хеморагични 
трески и жолтата треска, со пропис на старешина-' 
та на сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на здравството можат да се наредат по-
себни вонредни мерки за заштита од тие болести, 
и тоа: 

1) забрана на патување во земјата во која вла-
дее епидемија на некоја од тие болести; 

2) забрана на движење на населението односно 
ограничување на движењето во заразените или не-
посредно загрозените подрачја; 

3) ограничување или забрана на прометот на 
одделни видови стоки и производи; 

4) задолжително учество на здравствените ор-
ганизации на другите организации и на граѓаните 
во отстранувањето па болестите и користење на об-
јекти. опрема и превозни средства заради отстра-
нување на заразните болести. 

За учеството во спроведувањето на мерките од 
став 2 точка 4 ЕШ овој член, на здравствените ор-
ганизации и другите организации односио на гра-
ѓаните им припаѓа надомест. 

Член 34 
Заради заштита на земјата од внесување на 

заразните болести, се организира и се врши сани-
тарен надзор над патниците и нивните предмети 
и над средствата во меѓународниот сообраќај што 
се врши преку државната граница. 

Санитарниот надзор на границата го врши со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на здравството преку граничните санитарни инс-
пектори. 

Член 35 
Во спроведувањето на санитарниот надзор на 

државната граница, органот од член 34 на овој 
закон има право и должност: 

1) да нареди здравствен преглед на лицата и 
материјалите заради утврдување на заразни бо-
лести; 

2) да го забрани движењето- на лицата за кои 
ќе се утврди или ќе се сомнева дека можеле да се 
заразат од колера, чума, големи сипаници, вирусни 
хеморагични трески или со жолта треска и да на-
реди нивно издвојување; 

3) да нареди преземање на други пропишани 
санитарно-хигиенски мерки против заразни болес-
ти, согласно со овој закон и со обврските според 
меѓународните санитарни конвенции и други меѓу-
народни договори. 

Член 36 
Во спроведувањето на надзорот над спречува-

њето и отстранувањето на заразните болести над-
лежните органи во републиките и во автономните 
покраини, покрај мерките наведени во член 35 на 
овој закон што можат да ги преземаат во рамките 
на својата надлежност, имаат право и должност: 

1) на лицата заболени од определени заразни 
болести и на излачувачите на бацили на тие болес-
ти (бацилоносители) да им ја забранат работата на 
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определени работни места односно работи на кои 
тие можат да го загрозат здравјето на други лица; 

2) да го забранат движењето на лицата за кои 
ќе се утврди или се сомнева дека боледуваат од 
определени заразни болести и да наредат нивно 
издвојување; 

3) да го забранат собирањето на лица во учи-
лишта, кина, јавни локали и на други јавни места 
додека не мине опасноста од епидемијата; 

4) да наредат дезинфекција, дезинсекција или де-
ратизација заради уништување на причиЕтителите 
на заразата; 

5) да наредат изолација на лицата заболени од 
определени заразни болести и нивно лекување; 

6) да наредат преземање на други пропишани 
општи или посебни санитарно-хигиенски мерки. 

Член 37 
Мерките од чл. 35 и 36 на овој закон спрема 

поединци, организации на здружен труд и други 
организации се наредуваат со решение во управ-
ната постапка. Жалбата против ова решение не 
го задржува неговото извршување. 

IV. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 38 

у Покрај правата и должностите определени во 
чл. 33. 34 и 35 на овој закон, сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на здравството: 

1) го следи движењето на заразните болести во 
земјата и во странство; 

2) донесува програма и определува мерки за 
спречување и отстранување на колерс.та, чумата, 
големите сипаници, вирусните хеморагични трески 
и жолтата треска; 

3) ја координира работата на републичките и 
покраинските органи врз покорену Е ањето (еради-
кација) на одделни заразни болести и врз спрове-
дувањето на мерките за заштита од заразни болести 
— Ео случај на епидемија што загрозува две или по-
веќе републики односно автономни покраини. 

Член 39 
Во рамките на заштитата на населението од ко-

лерата, чумата, големите сипаници, вирусните хемо-
рагични трески, жолтата треска и заразните болести 
чиј причинител е непознат, федерацијата гко со 
оној закон не е определено поинаку, обезбедува ма-
тери ј алии средства: 

1) за вршење на санитарен надзор ка државна-
та граница и за спроведување на мерки во Ерска со 
вршењето на тој надзор; 

2) за намирување на трошоците ' за изолација, 
испитување и лекување на заболените "ица и на ли-
пата за кои се сомнева дека боледуваат од некоја 
од тие болести; 

3) за намирување на трошоците на карантинот 
и ка здравствениот надзор на лицата што биле во 
допир со заболени лица или со лица за кои се 
сомнева дека боледуваат од некоја од тие болести; 

4) за обезбедување на потребни резерви на вак-
цина и други средства за спречување на ширењето 
на тие болести; 

5) за имунизација на населението и за спроведу-
вање на други мерки за отстранување на тие болести 
— когз тоа ќе го нареди старешината на сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството ; 

6) за надомест на трошоците за учество во спро-
ведувањето на мерките од член 33 став 2 точка 4 
на овој закон. 

Член 40 
При вршењето на санитарниот надзор на др-

жавната гранвда, овластените работници на сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
здравството мораат да имаат посебна легитимација 
со која се утврдува нивното службено својство. -

Легитимацијата од стаз 1 па овој член ја издава 
старешината на сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на здравството. 

Член 41 
Органите на внатрешните работи, во рамките 

на својата надлежност, се должни на надлежниот 
орган за работите на здравството односно на сани-
тарниот инспектор, на неговото барање, да му ука-
жат помош, ако при спроведувањето на санитарно-
-хигиенските и другите мерки пропишани или на-
редени според овој закон наиде на отпор или спро-
тивставување, или таков отпор односно спротив-
ставување основано може да се очекува. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствена организација: 
1) ако во определениот рок не поднесе пршава 

за заболување или смрт од заразна болест, за епи-
демија, за лачење на бацили на определена зараз-
на болест, за повредување од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно, или ако 
не поднесе пријава кога се сомнева дека постои за-
болување од определена заразна болест (член 9 
став 1); 

2) ако не ја извести надлежната ветеринарска 
организација на здружен труд односно органот над-
лежен за работите на ветеринарството за постоењето 
на заболување од определена заразна болест (член 10 
став 1); 

3) ако не изврши имунизација, серопрофилакса 
или хемиопрофилакса, или ако не ја изврши на 
начин предвиден со закон и со други прописи доне-
сени врз основа па закон (чл. 21, 22, 23 и 24); 

4) ако не ги преземе пропишаните мерки за 
спречување и отстранување на натамошното шире-
ње на заразата или најнужните санитаоно-хегиен-
ски мерки што ги бара природата на болеста, или ако 
не обезбеди услови и не спроведува соодветни са-
нитарно-хигиенски мерки за заштита од куќни ин-
фекции (член 31). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одго-
ворното лице во здравствената организација. 

Член 43 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако не ја спроведе општата мерка за заштита 
од заразна болест кога за тоа е должна според про-
грамата на надлежната општествено-политичка за-
едница или кога не ќе ја спроведе во рокот опреде-
лен со таа програма (член 4 ст. 2 и 3).; 

2) ако лицето што е заболено од определена за-
разна болест, а не се наога на лекување во здрав-
ствена организација* не го изолира во за тоа опре-
делени простории (член 12 став 5); 

3) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција 
или дератизација кога е должна да ја изврши (чл. 
14, 15 и 16); 



Петок, 27 октомври 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 2Ѕ5Ѕ 

4) ако пршти на работа односно задржи на ра-
бота лице за кое е утврдено дека е заболено од оп-
ределена заразна болест или дека лачи бацили на 
таква болест, или ако не обезбеди повремени здрав-
ствени прегледи на вработените лица во текот на 
вршењето на определени дејности (чл. 17, 18 и 19); 

5) ако не му овозможи на надлежниот орган на 
управата, на здравствена организација или на 
здравствен работник да ги врши пропишаните прег-
леди, да зема материјал за прегледи или да презе-
ма други мерки за спречување или отстранување 
на заразните болести (член 32); 

6) ако не постапи по извршно решение на над-
лежниот орган за работите на санитарниот надзор 
со кое е наредено преземање на определени мерки 
за заштита од заразни болести (чл. 35 и 36). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 10.009 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд односно во друго правно лице. 

Чтген 44 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок ветеринарска организација на 
здружен труд ако не ја извести веднаш надлежна-
та здравствена организација -односно надлежниот 
орган на управата за работите на здравството — за 
секое утврдено заболување или пцовисување на жи-
вотно од беснило (член 10 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одго-
ворното лице во ветеринарската организација на 
здружен труд. 

Член 45 
Со парична казна од 2,000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако одбие да се изолира во за тоа определени 

здравствени организации односно објекти кога ќе 
заболи од определена заразна болест (член 12); 

2) ако не обезбеди вршење на дезинфекција, де-
зинсекцита или дератизација кога е обврзан на тоа 
(ил. 14, 15 и 16); 

3) ако прими на работа односно задржи на ра-
бота лице за кое е утврдено дека е заболено од оп-
ределена заразна болест или дека лачи бацили на 
таква болест, или ако не обезбеди повремени здрав-
ствени прегледи на лицата што вршат определени 
дејности (чл. 17, 18 и 19); 

4) ако за време на траењето на здравствениот 
надзор секојдневно не и се јавува на определена 
здравствена организација или одбие да се подложи 
на потребните здравствени прегледи (член 25 став 3): 

5) ако ископување или пренос на умрено лице 
не изврши на начин предвиден со закон и со други 
прописи донесени врз основа на закон или ако из-
врши пренос без одобрение од надлежниот орган 
(член 27); 

6) ако не ги исполни санитарните и други ус-
лови определени со закон и со други прописи на 
надлежниот орган во врска со заминување во земји 
во кои постојат колера, чума, големи сипаници или 
жолта треска или по враќањето од тие земји (член 
30); 

7) ако не му овозможи на надлежниот орган 
на управата, на здравствена организација или на 
здравствен работник да ги врши пропишаните прег-
леди, да зема материјал за прегледи или да презе-
ма други мерки за спречување или отстранување 
на заразни болести (член 32); 

8) ако не постапи по извршно решение на над-
лежниот орган за работите на санитарниот надзор, 
со кое е наредено преземање на определени мерки 
за заштита од заразни болести (чл. 35 и 36). 

За дејствието од точка 1 на став 1 на овој член 
ќе се казни со паричната казна предвидена во тој 
став родителот односно старателот кога обврската 
се однесува на малолетник, ако ја пропуштил дол-
жноста да се грижи за малолетникот. 

Член 46 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако вр?ни определени дејности без претходен 

здравствен преглед, или ако одбие да се подложи 
на определени здравствени прегледи при влегување 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, или одбие да се подложи на повремен 
здравствен преглед во текот на вршењето на опре-
делена дејност (чл. 17 и 18); 

2) ако одбие имупизацша, серопрофилакса од-
носно хемиопрофилакса против определени заразни 
болести (чл. 21, 22, 23 и 24). 

За дејствието од точка 2 на став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна предвидена во тој 
став родителот односно старателот кога обврската 
се однесува на малолетник, ако ја пропуштил дол-
жноста да се грижи за малолетникот. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Члс-п 47 
Се овластува сојузниот орган на управата над-

лежен за работите на здравството да утврдува нор-
мативи и стандарди во областа на спречувањето 
и отстранувањето на заразните болести и да доне-
сува поблиски прописи: 

1) за мерките за заштита од внесување и за 
отстранување на колера, чума, големи сипаници, 
жолта треска и маларија и да ги пропише прекр-
шоците за позрела на тие прописи; 

2) за начинот на пријавување на заразните 
болести; 

3) за условите и начинот на вршење на задол-
жителна имунизација, серопргфилакса и хемио-
профилакса против заразните болести и за лицата 
што подлежат на таа обрг.ска; 

4) За условите и начинот на ископување и пре-
несување на мртовци преку границата или од те-
риторијата на една република односно автономна 
покраина на територијата на друга република од-
носно автономна покраина; 

5) за условите и начинот на водење податоци 
за лабораториски испитувања и за давање изве-
стувања за причинителите на одделни заразни бо-
лести и за прекршоците за повреда на тие прописи 
(член 6). 

Сојузниот секретар за- народна одбрана донесува 
поблиски прописи: 

1) за начинот на прегорување на заразните бо-
лести од страна на воените здравствени установи; 

2) за условите и начинот на вршење на задол-
жителна имунизација, серопоофилакса и.хемиопро-
филакса против заразните болести на воени лица, 
на ученици во воените гимназии и на граѓански 
лица на служба во Југословенската народна армија. 
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888. 

Врз основа на член 20 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за ревалоризација на ос-
новните средства и на средствата за заедничка пот-
рошувачка на корисниците на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), Законо-
давно-правната комисија на Сојузниот собор на 

.Собранието на СФРЈ, на IV седница од 22 септем-
в р и 1978 година го утврди пречистениот текст на 
Законот за реваторизација на основните средства 
и на средствата за заедничка потрошувачка на ко-
рисниците на општествени средства. 

Пречистениот текст на Законот за ревалориза-
ција на основните средства и на средствата за за-
едничка потрошувачка на корисниците на опште-
ствени средства ги опфаќа: Законот за ревалориза-
ција на основните средства и на средствата за за-
едничка потрошувачка ка корисниците на опште-

! .стнени средства (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/75), Законот за дополнение на Законот за ревало-
ризација на основните средства и на средствата за 
заедничка потрошувачка ка корисниците на опште-
ствени средства (..Службе:: лист на СФРЈ'', бр. 60/751, 
и Законот за измени и дополненија на Законот за 
р е Е а л о р п з а ц л ј а ка ©стигнете сродства РХ на сред-
ствата за заедничка п е т р о в рачка на корисниците 
на општествени средсва (. С^уж^сн лист на СФРЈ", 
бр. 22/78), БО ком е означен денот на влегувањето 
БО сила на тие закони. 

АС бр. 579/9 
22 септември 1978 год*::-а 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-прав-
ната комисија на 

Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 

д р Миодраг Зечевиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕК АЛ ОРИЗ АДИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТ-
РОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

(Пречистен текст) 

I. Општи одредби 

Член 1 
^валоризација та е усогласување на вредноста на 

предметите што претставуваат основни средства и 
на предметите што претставуваат средства за заед-
ничка порошувачка, искажани во книговодството 
на корисникот на општествени средства, со просеч-
ните пазарни цени на тие предмети во годината за 
која се врши ревалоризацијата (во натамошниот 
текст: ревалоризацпја). 

Со предметите што претставуваат основни сред-
ства од став 1 на ОБОЈ член се изедначуваат, во 
смисла на ОБОЈ закон, недвижните и подвижните 
предмети што претставуваат средства на опрема ка ј 
органите и организациите на општествено-лолитлч-
ките заедници и други државни' органи, опште-
ствено-политичкиге организации, и други опште-

ствени и самоуправни организации и заедници, а со 
предметите што претставуваат средства за заедничка 
потрошувачка се изедначуваат недвижните и под-
вижните предмети на општествениот стандард за 
потребите на работните заедници во тие органи, 
организации и заедници. 

Според одредбите на овој закон ревалоризаци-
јата се врши за предметите од став 1 на овој член 

што се користат за вршење на дејноста на тери-
торијата на странска држава,, со тоа што на обврс-
ката за ревалоризација подлежи динарската вред-
ност на тие предмети и што обврската за ревалори-
зација ја извршува корисникот на општествени 
средства во чијшто состав се наоѓа организацијата 
односно работната единица која предметите ги ко-
ристи за вршење на дејноста на територијата на 
странска држава. 

Член 2 
Ревалоризацијата ја спроведуваат корисниците 

на општествени средства, и тоа: 
1) основните и други организации на здружен 

труд, нивните заедници и други форми на здружување 
на организациите на здружен труд, земјоделските 
и други задруги, заедниците на осигурување на 
имоти и лица, банките и други финансиски органи-
зации; 

2) самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници и нивните 
здруженија, стопанските комори и службите на оп-
штественото книговодство; 

3) работните заедници во организациите на 
здружен труд што вршат работи за повеќе основни 
или други организации на здружен труд во нивниот 
состав и во земјоделските и други задруги, работ-
ните заедници во организации на деловно здружу-
вање, работните заедници во банки и други фанан-
сиски организации, работните заедници во заедни-
ци на осигурување н& имоти и лица и работните 
заедници што вршат работи за самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организации 
и заедници и нивни здруженија; 

4) органите и организациите на општествено-
-полигичките заедници и други државни органи, 
како и општествено-политичките организации и 
други општествени организации. 

Член 3 
Договорните организации на здружен труд вр-

шат ревалоризација на основните средства и на 
средствата за заедничка потрошувачка што се во 

.општествена сопственост. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства во основа-

ње врши ревалоризација само на предметите што 
се оспособени за вршење на функцијата за која се 
наменети. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства спрема 

кого се спроведува постапка за ликвидација или 
стечај не врши ревалоризација според овој закон. 

Член 6 
За предметите што се водат како заеднички ос-

новни средства или средства за заедничка потрошу-
вачка, ревалоризација врши корисникот на опште-
ствени средства ка ј кого се наоѓаат такви предмети. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
на градежните објекти и на предметите на опремата 
прибавени од парични и други средства здружени 
во организација на здружен труд, како и на градеж-
ните објекти и предметите на опремата прибавени 
од парични и други средства што странски лица ги 
вложиле во домашна основна или друга организа-
ција на здружен труд. 

II. Предмет на ревалсркзацијата 

Член 7 
Како основни средства, односно средства за за* 

едничка потрошувачка, на обврската за ревалори-
зација, според овој закон, подлежат: градежните 
објекти, предметите на опремата, долгогодишните 
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насади, плантажите на дрвја, основните стада, шу-
мите и земјиштата. 

Предметите од став 1 на овој член во изградба 
односно во подигање, во доградба или реконструк-
ција, не подлежат на обврската за ревалоризација-
за времето додека трае нивната изградба односно 
подигање, доградба или реконструкција. 

Во смисла ла осој закон, .се смета дека изград-
бата односно, подигањето, доградбата или рекон-
струкцијата е завршена кога предметите се оспособе-
ни за вршете на функцијата за која се нахменети. 

Член 8 
Од обврската за ревалоризација се изземаат: 
1) рудни наоѓалишта и експлоатациони подрачја 

на руди и други материјали; 
2) споменици на културата; 
3) книги и предмети на архивска граѓа; 
4) предмети од музејска вредност, слики, скулп-

тури и други дела од ликовната уметност, како и 
предметите што-како природни реткости или други 
вредности се ставени под посебна општествена заш-
тита ; 

5) предмети наменети за потребите на народната 
одбрана цивилната заштита, јавната и државната 
безебедност; 

6) вложувања за прибавување право на патент, 
право на лиценца, право на модел, право на мостра, 
право на жиг, право на користење на производстве-
но-техничка документација, право на располагање 
со основни средства односно со средства за заеднич-
ка потрошувачка што му припаѓаат на друг корис-
ник на општествени средства, како и вложувања / 
што служат за стекнување вредност на иновации и 
други потрајни унапредувања на условите на трудот 
и на производството (студии, анализи, проектр! и 
ел.); 

7) основачки вложувања. 

Член 9 
Согласно со самоуправен општ акт односно со 

општ акт на корисникот на општествени средства, 
од обврската за ревалоризанија можат да се иззе-
мат: 

1) предмети чијшто век на траење, определен 
со примена на стапката на амортизација утврдена 
со сојузен закон, истекол во целост; 

2) предмети што, поради физичката дотраеност 
или техничката застареност, се расходувани односно 
по основ на расходу вање се ставени трајно вон од 
употреба. 

Член 10 
На обврската за ревалоризација според овој 

закон подлежат и шуми, станбени згради и станови 
во општествена сопственост, ако со републички од-
носно со покраински закон не е определено поинаку. 

III. Постапка за ревалоризира 

Член 11 
Ревалоризацијата се спроведува со состојбата на 

31 декември во годината во која се исполнети ус-
ловите предвидени со овој закон. 

По исклучок од одредбата" на став 1 од овој член, 
резалоризација на основните средства и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка чијашто изградба 
односно подигање, доградба или реконструкција тра-
ела подолго од две години, се врши во годината во 
кота тие средства се ставени во употреба односно во 
која тие средства се оспособени за вршење на функ-
цијата за која се наменети. 

Член 12 
Основица за ревалоризација на средствата прет-

ставува набавната и отпишаната вредност на предме-

тите што претставуваат основни средства или сред-
ства за заедничка потрошувачка, искажана во кни-
говодството на корисникот на општествени средства, 
со состојбата на 31 декември во годината за која 
се врши ревалоризацијата. Основица за ревалори-
зацпјата на земјиште претставува просечната про-
метна цена на земјиштето искажана во книговод-
ството на корисникот на општествени средства на 
31 декември на онаа година за која се врши рева-
лорнзацијата. 

Ако предметите што претставуваат основни сред-
ства односно средства за заедничка потрошувачка 
се ревалоризарани во поранешните години, основица 
за ревалоризација иа набавната вредност претс-
тавува нивната вредност утврдена со претходната 
рева лоризација. 

За предметите што претставуваат основни сред-
ства и средства за заедничка потрошувачка што се 
произведени во сопствена режија, како и за пред-
метите што како основни средства или како сред-
ства за заедничка потрошувачка се преземени без 
надомест или со делумен надомест, основица за 
ревалоризација на набавната вредност претставува 
вредноста утврдена со процена според пазарните 
цени за исти или слични предмети во годината во 
која предметите се стечени односно прибавени. 

По исклучок од одредбите на ст. ! до 3 од овој 
член, основица за ревалоризација на градежните 
објекти, вклучувајќи ги и станбените згради и на 
долгогодишните насади вклучувајќи ги и планта-
ж и ^ на дрвја, претставуваат вредностите од став 1 
на овој член, намалени за трошоците на прибавува-
њето и за трошоците за уредување на земјиштето 
на кое се наоѓаат тие објекти, односно насади — ако 
овие трошоци се содржани во вредностите на тие 
објекти односно насади. 

Основица за ревалоризација на основните сред-
ства и на средствата за заедничка потрошувачка 
чиешто прибавување е финансирано од странски 
кредит претставуваат вредностите од став 1 на овој 
член, намалени за износот на курсната разлика ут-
вредна со пресметување на обврските по странскиот 
кредит врз основа на прописите за" промена на кур-
сот на динарот — ако такви курсни разлики се 
содржани во тие вредности. 

Член 13 
Ревалоризација на предмети на опрема и на 

градежни објекти, како и на станбени згради и 
станови во општествена сопственост за коишто со 
републички односно покраински закон не е опре-
делено поинаку се врши со примена на коефициен-
тите определени според индексите на цените што 
ги утврдува Сојузниот завод за статистика, а рева-
лоризација на другите основни средства (основни ' 
стада, долгогодишни насади, шуми и земјишта) — 
врз основа на податоците за пените од документа-
цијата со која располага корисникот на општествени 
средства или документација што му е достапна на 
корисникот на општествени средства. 

' Под документација што, во смисла на став 1 
од овој член, се користи за утврдување на подато- 4 

ците за цените се подразбираат: фактури за набав-
ка на предметите од тој стаз, купопродажни и други 
договори склучени по повод тие предмети, ценовни-' 
ци \на производителите и на испорачувачите на 
тие предмети, како и пресметковните ситуации на 
изведувачите на работиве. 

Член 14 
Сојузниот завод за статистика ги утврдува го-

дишните индекси на цените за предметите на оп-
рема и за градежните објекти според групи во кои 
се распоредени предметите на опрема и градежните 
објекти. 

Годишните индекси на цените од став 1 на овој 
член се утврдуваат за периодот од 1 јули на прет-
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кодната до 30 јуни на тековната година во однос 
на претходните 12 месеци, а се објавуваат во „Служ-
бен лист на СФРЈ", најдоцна до 15 ноември на те-
ковната година. 

Сојузниот извршен совет ќе ги определи групите 
на опреми и на градежни објекти за утврдување на 
индексите ка цените од став 1 на овој член. 

Член 15 
Предметите на опрема и градежните објекти што 

не се распоредени во ниедна од посебните групи 
за ревалоризација, а чија ревалоризација не може 
да се изврши врз основа на податоците за цените 
од документацијата на корисникот на општествени 
средства се ревалоризираат со примена на индексот 
на цените утврден за групата во која се распоредени 
слични предмети. 

Сличноста на предметите се определува според 
видот на материјалот од кој се произведени пред-
метите и намената за која служат. 

Член 16 
Ревалоризација на основни стада, на долгого-

дишни насади и на плантажи на дрвја се врши 
според просечната пазарна цека на тие средства на 
подрачјето на кое се наоѓаат. 

Ако со републичкиот односно со покраинскиот 
закон не е определено поинаку, ревалоризација на 
вредноста на шумите се врши врз основа на кое-
фициентите утврдени според податоците за просеч-
ната прометна цена на дрвната маса што ја содржи 
шумата, зголемена за прирастот остварен од шумата 
односно од последната ревалоризација до крајот на 
годината за која се врши ревалоризацијата и за 
износот на други користи што се остваруваат од 
шумата. 

Количеството на дрвната маса што го содржи 
шумата, старосната и друга структура на дрвната 
маса во шумата од значење за нејзината прометна 
цена, како и прирастот на шумата и друга корист 
што се остварува од шумата, се утврдува според кри-
териумите содржани во шумско-стопанската основа 
односно во одлуката со која се заменува шумско-сто-
панската основа. 

Член 17 
Ревалоризација на земјиште во општествена 

сопственост се врши според просечната прометна 
цена за исто или за сличио земјиште на подрачјето 
на кое се наоѓа земјиштето остварена во годината за 
која се врши ревалоризацијата. 

Просечната прометна цена на градежно зем-
јиште се утврдува според критериумите врз основа 
на кои во општината на чијашто. територија« ср 
(наоѓа земјиштето, се определува височината на 
надоместот за таквото земјиште согласно со про-
писите за експропријацијата односно со прописите 

.за ограничувањето или за одземањето на правото 
на располагање со таквото земјиште. 

Просечната прометна цена на земјоделско зем-
јиште, како и просечната прометна цена на друго 
земјиште, се утврдува според критериумите врз 
основа на кои надлежниот орган на управата ја 
утврдува основицата за наплата на данокот на про-
мет за исто или за слично земјиште во годината за 
која се врши ревалоризацијата. 

Како градежно земјиште, во смисла на овој за-
кон, се смета земјиште во градови и населби од град-
ски карактер, како и земјиште вон од градовите и 
населбите од градски карактер на кое се наоѓаат 
градежни објекти во изградба во општествена соп-
ственост. 

Како земјоделско земјиште, во смисла на овој 
закон, се смета земјиште што наменски служи за 
вршење полјоделско, градинарско, лозарско, овош-
тароко и сточарско производство* 

Како друго земјиште, во смисла на овој закон, 
се смета земјиште што не е обработлив©, земјиште 
што служи- за лов и риболов, земјиште што намен-
ски служи за подигање на шуми и плантажи на 
дрвја, како и земјиште за спортско-рекреативни-
цели вон од градови и населби од градски карактер. 

Член 18 
Рударски работи и други специфични - објекти 

во рударството се ревалоризираат на начинот утвр-
ден со самоуправен општ акт односно со општ акт 
на корисникот на општествени средства. 

Член 19 
Ревалоризација на средствата според ОБОЈ закон 

задолжително се спроведува кога ќе се утврди дека 
помеѓу вредноста на предметите што претставуваат 
основни средства или средства за заедничка потро-
шувачка, искажана во книговодството на корисникот 
на општествени средства и просечните пазарни 

цени за исти или слични средства постои разлика 
поголема од 10°/о. 

За градежните објекти и за предметите на оп-
рема, разликата од став 1 на овој член се утврдува 
врз основа на годишните индекси на цените што за 
соодветни групи ги утврдил Сојузниот завод за ста-
тистика, а за други основни средства (основни стада, 
долгогодишни насади, шуми и земјишта) — врз 
основа на податоците за цените од документацијата 
со која корисникот на општествени средства распо-
лага или од документацијата што е достапна за 
корисникот на општествени средства. 

За градежните објекти и ^предметите на опрема, 
ако разликата поголема од 10% се остварува во 

.. период од две или повеќе години, .вкупниот износ 
на разликата што служи за спроведување на задол-
жителна рсвалоризација се утврдува со множење на 
годишните индекси на цените на соодветната група 
што ги утврдил Сојузниот завод за статистика за 
сите изминати години, почнувајќи од годината во 
која набавката (прибавувањето) односно последната 
ревалоризација е извршена до крајот на годината 
за која се врши ревалоризацијата. 

Член 20 . 
Ако вредноста на предметите што'претставуваат 

основни средства или средства за заедничка пот-
рошувачка не е искажана во книговодството, ко-
рисникот . на општествени средства јја утврдува 

вредноста на таквите предмети според просечните 
пазарни цени за исти или слични предмети на 31 
декември во годината за која се врши ревалориза-
ција и таа вредност ја искажува во своето книго-
водство. 

Член 21 
Корисникот на општествени средства може да 

врши речалоризација и кога разликата помеѓу вред-
носта по која предметите што претставуваат основни 
средства и средства за заедничка потрошувачка се 
водат во неговото книговодство и просечните пазар-
ни цени на таквите предмети е 10% или помалку 
од тоа.. 

IV. Резултати од ревалоризацијата , 

Член 22 
Вредноста на предметите што претставуваат ос-

новни средства и средства за заедничка потро-
шувачка, утврдена со ревалоризација се искажува 
во книговодството на корисникот на општествени 
средства под 31 декември во годината за која се 
врши ревалоризапија (во натамошниот, текст: резул-
тат од ревалоригацијата). 

Правата и обврските што произлегуваат од ре-
зултатот од ревалоризацијата течат од I јануари! 
наредната година. 
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Член 23 
Во книговодството на корисникот на општествени 

средства, во рокот предвиден за донесување на за-
вршната сметка, резултатот од ревалоризацијата се 
искажува според видовите, категориите и "групите 
предмети врз кои е остварен, со тоа што посебно се 
искажува резултатот од ревалоризацијата за пред-
метите што претставуваат основни средства а по-
себно за предметите што претставуваат средства за 
заедничка потрошувачка. 

Износот на резултатот од ревалоризацијата ос-
тварен за група предмети како целина — корисникот 
на општествени средства го распоредува на одделни 
предмети од истата група, на начинот утврден со 
неговиот самоуправен општ акт односно општ акт. 

Член 24 
Износот на резултатот (од ревалоризацијата ос-

тварен за предметите што претставуваат основни 
средства се внесува во сопствени извори на деловни 
средства односно на соодветни извори на средства 
ка ј органите, организациите и заедниците од член 1 
-став 2 на овој закон, а износот на~ резултатот од 
ревалоризацијата остварен за предметите што прет-
ставуваат средства за заедничка потрошувачка — се 
внесува во сопствени извори на средства за заед-
ничка потрошувачка. 

Член 25 
• Корисникот на општествени средства, заедно 

со завршната сметка доставува до Службата на оп-
штествено книговодство податоци за резултатот од 
^евалоризацијата остварен за одделни видови, ка-
тегории и групи предмети што претставуваат ос-
новни -средства односно средства за заедничка пот-
рошувачка, како и податоци за внесување на изно-
сот на резултатот од ревалоризацијата во сопствени 
извори на деловни средства односно на соодветни 
извори на средства ка ј органите, организациите и 
заедниците од член 1 став 2 на овој закон, и сопстве-
ни извори на средства за заедничка потрошувачка. 

Член 26 
Ако Службата на општественото книговодство ут-

врди^ дека ревалоризацијата не е извршена според 
^ одредбите на овој закон, со решение ќе воспостави 
законита односно исправна состојба на ревалориза-
цијата во смисла на одредбите од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство. 

V. Казнени одредби 
Член 27 

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе 
се казни за стопански престап корисникот на опште-
ствени средства, освен општествено-политичка за-
едница, и државен орган, ако не ја спроведе ревало-
ризацијата во случаите од чл. 19 и 20 на овој закон. 

,3а дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански прескап и одговорило лице на корис-
никот на општествени средства со парична казна 
од 2.000 до 20.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествеко-политичка заедница или во дрзгг 
државен орган со парична казна од 2.000 до 20.000 
динари; 

Член 28 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се- казни за стопански престап корисникот на 
општествени средства, освен општествено-политичка 
заедница и државен орган: 

1) ако не спроведе ревалоризација врз предме-
тите што подлежат на обврската за ревалоризација 
(чл. 7 и 10); 

2) ако постапката за ревалоризација не ја спро-
веде на начинот пропишан со овој закон (чл. 11 до 
13 и чл. 15 до 13); 

3) ако резултатите од резалоризациј ата не ги 
утврди или не ги искаже на начинот пропишан со 
овој закон или ако податоците за ревалоризација не 
ги достави до Службата на општественото книго-
водство (чл. 22 до 25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице на корис-
никот на општествени средства со парична казна 
од 1.000 до 10.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествено-политичка заедница или во друг 
државен орган со парична казна од 1.000 до 10.000 
динари. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Предметите на опрема и градежните објекти 

стечени до 31 декември 1975 година се ревалоризи-
раат со состојбата на 31 декември 1975 година. 

^валоризација на предметите на опрема и на 
градежните објекти од став 1 на овој член ќе се из-
врши со примена на коефициентите утврдени врз 
основа на податоците за движењето на цените спо-
ред годините на набавката. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди, најдоц-
на до 31 октомври 1975 година, и ќе ги објави во 
„Службен лист на СФРЈ", коефициентите за рева-
лоризација на предметите на опреме и на градеж-
ните објекти од став 1-на овој член. 

Член 30 
Основните стада, долгогодишните насади и земјиш-

тата во општествена сопственост како и шумите во 
општествена сопственост за кои со републички од-
носно со покраински закон не е определено поина-
ку, се ревалоризираат со состојбата на 31 декември 
1975 година, на начинот пропишан во чл. 16 и 17 од 
овој закон. 

Член 31 
Утврдување и искажување на резултатите од 

ревалоризацијата за средствата од чл. 29 и 30 на 
овој закон се врши на начинот определен во чл. 22 
до 25 на овој закон, со тоа што резултатите од рева-
лоризацијата се искажуваат ЕО деловните односно 
во други соодветни книги на корисникот на опште-
ствени средства под 31 декември 1975 година, а пра-
вата и обврските по основ на тие резултати течат 
од 1 јануари 1976 година. 

Член 32 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да го пропише начинот на утврдување, искажува-
ње и распоредување на резултатите од ревалориза-
цијата, како и начинот на доставување до Служ-
бата на општественото книговодство на податоците 
за спроведување на ревалоризацијата за потребите 
на општествената евиденција. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за ревалоризација на основните средства и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, на корисниците 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 32/75) престанува да важи член 4 од Законот 
за утврдувале и пресметување на вкупниот приход 
и доход во основните организации на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/72 и 22/75). 

Износот на амортизацијата по завршната смет-
ка за 1975 година, пресметан со примена на стап-
ките утврдени во член 28 од Законот за амортиза-' 
ција ,на -основните средства на основните организа-
ции на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/74), ќе се зголеми за остварениот просечен по-
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раст на цените на средствата за работа и на гра-
дежните услуги во 1975 година, што го утврдил и 
објавил Сојузниот завод за статистика. 

Органите нЅ управување на основните организа-' 
ции на здружен труд на електростопанството и на 
железничкиот сообраќај можат да одлучат одредба-
та од став 2 на овој член да не ја применуваат врз 
завршната сметка за 1975 година. 

889. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-

* МАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Во Одлуката за максималните цени на ја-
гленот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/78) по точ-
ка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 

„2а. Производителските организации на здру-
жен труд — производители на јаглен, покрај зголе-
мувањето на цените според точка 1 од оваа одлу-
ка, можат своите постојни продажни цени, 'при за-
држување на ПОСТОЈ пите услови на продажбата, да 
ги зголемат до 10%, и тоа само за следните видови 
и квалитети на јаглен: камен јаглен, мрк јаглен и 
лигнит над 2300 kcal. 

Зголемувањето на цените според одредбата од 
став 1 на оваа точка не може да биде основ за зго-

, лемување на цените според самоуправните спогод-
би склучени според точна 2 на оваа одлука." 

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

Е. п. бр. 810 
19 октомври 1078 година 

Белград 

Сигурен ѕ;ТЈШ^Н совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

890. 

Врз основа на член стив 1, во врска со член 
.13 од Законот за р г г - - - I и растурањето на 
странски средства за масовно- комуницирање и за 
странската инфо;);:мт-- дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бо. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни vp^ith донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВЕЈСУЛ? АЊРТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕОРШКОТ „ШЕ ZEfT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во̂  Ју-
гославија на весникот „Die Zeit" број 39 од 2,2 сеп-
тември 1973 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сој зина Република Германија. 

Бр. 650-1-22/743 
16 октомври 1978 година 

Белград 

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

891. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју -
гославија на весникот „Welt am sonntag" број 39 од 
24 септември 1978 година што излегува на герман-
ски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/749 
16 октомври 1978 година 

Белград 

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

892. 

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 
од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/77), во согласност со претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство, претсе-
дателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
соцшална заштита и со сојузниот секретар за па-
зар и општи стопански работи, директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА 

ВОДА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимал-

ните услови што во поглед на квалитетот мора да 
ги исполнува природна минерална вода, како и ми-
нималните услови^ за обезбедување и запазување 
на квалитетот и хигиенската исправност на при-
родна минерална вода во текот на производството и 
прометот. 

Член 2 
Под квалитет на природна минерална вода, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат физи-
чко-хемискиот состав и оргаполептичките особини 
на природна минерална вода. 

Под производство на природна минерална вода, 
во смисла на овој правилник се подразбираат сите 
дејствија што се применуваат во текот на добива-
њето, доведувањето до местото на полнењето, полне-
њето и пакувањето на природна минерална вода. 

Под пиомет на природна минерална вода, во 
смисла на овој правилник се подразбираат сите 
дејствија со природна минерална вода од моментот 
кога е завршено нејзиното полнење и пакување во 
пропишаната амбалажа па до продажбава на кра ј -
ниот потрошувач. 

Член 3 
Природна минерална вода може да се пушта во 

промет само во оригинално пакување. 
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/ Под оригинално пакување на природна мине-
рална вода, во смисла на овој правилник се под-
разбира пакување со кое се обезбедуваат нејзината 
оригиналност, квалитет, хигиенска исправност и 
декларираното нето количество до нејзината по-
трошувачка. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на прометот на природна минерална вода 
што се употребува како заштитно средство при ра-
ботата под отежнати услови, при лекување и ел. 

Член 4 
Поплодната минерална вода која се пушта во 

промет во оригинално пакување мора врз обвив-
ката, садот или етикетата да има декларација на 
јазиците и писмата^а народите на Југославија. 

Декларацијата од став 1 на ОВОЈ член содржи: 
1) назив на природна минерална • вода и тргов-

ско име. ако водата има име; 
2) фирма, односно назив и седиште на органи-

зацијата на здружен труд ко!ач произведува при-
родна минерална вода; 

3) м°сто и датум на полнењето; 
4) нето количество (маса, односно зафатнина) 

на ппгродна минерална вода; 
5) име на изворот ако изворот има име; 
6) карактеристични податоци добиени со хе-

миска анализа на природна минерална вода во 
mg'lit, податоци за вкупната миперализациЈа и ja-
глерод диоксид, како и датум на извршената ана-
лиза; 

7) податоци за дејството на природна минерал-
на вода врз човечкото здравје, а особено препора-
ка на природна минерална вода како средство кое 
има поволно дејство врз здравјето, како и датум и 
назив на овластената организација на здружен 
тру^ што го утврдила тоа. 

Декларацијата мора да биде лесно удчлива, ја-
сна и читлива. 

Декларацијата не смее да содржи ознаки (на-
зиви, слики, цртежи и ел) кои би можеле да го 
доведат во заблуда потрошувачот во поглед vitt по-
теклото и квалитетот на пријзоднаг "минерална вода. 

Член 5 
Од нето количеството на природна минерална 

вода декларирано во смисла на член 4 став 2 точ-
ка 4 на овој правилник, се дозволуваат отстапува-
ња (±\, и тоа: 

Просек од најмалку 10 пакувања на природна 
минерална вода мора да и одговара на декларира-
ната маса односно зафатнина. 

Член 6 
Одредбите од овој правилник се применуваат и 

врз увезените природни минерални води што се 
пуштаат во промет на4 домашниот пазар, како и 
врз природни минерални води што се извезуваат, 
ако со важечките прописи не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
Член, одредбите на овој правилник нема да се 
применуваат врз природна минерална вода наме-
нета за извоз, ако прописите на земјата увозничка 

или обичаите на странскиот пазар бараат отстапу-
вање од условите во поглед на квалитетите пропи-
шани со овој правилник. 

Член 7 
Како природна минерална вода може да се пу-

шта во промет вода од подземен СЛОЈ И Л И наоѓали-
ште, Koja блика на површина од еден или повеќе 
извори, кладенци, односно изворишта, природни 
или дупчени, КОЈ а се одликува со карактеристични 
огранолептички особини и физичко-хемиски сос-
тав и КОЈ а е бактериолошки исправна а има повол-
но дејство врз здравјето на човекот. 

.Природна минерална в'ода во еден литар содр-
жи најмалку 1000 mg цврсти растворени С О С Т О Ј К И . 

Содржината на' јаглерод диоксид (СО*) во при-
родна минерална вода не смее да биде поголема од 
4 g/lit. 

Член 8 
Дозволеното отстапување од физичко-хемиски-

от состав на природна минерална вода означено во 
декларацијата може да биде до ±15'3/о сметано врз 
вкупните состојки наведени во декларацијата. 

( Член 9 
Природна минерална вода може да има карак-

теристичен мирис и вкус кои потекуваат од нејзи-
ниот' физичко-хемиски состав. 

Член 10 
Дејството на минерална вода врз човековото 

здравје го утврдува овластената организација на 
Здружен труд. 

Член IV 
Природна минерална вода може да се подложи 

на постапки за сепарација на нестабилните еле-
менти, оксидација со воздух, кислород или озон, 
дегустација или филтрација, ако тавки постапки 
не доведуваат до промена на битните особини на 
природна минерална вода. 

- Од природна минерална вода можат со физич-
ка постапки целосно или делумно да се отстранат« 
растворените и ~с ло^О дни т е г асов и. 

На природна минерална вода т а да се дода-
ва Јаглород диоксид, кој " потекува од извор на 
природна минерална вода, односно кој има исти 
органолептички особини и. физичко-хемчски со-
став како и јаглерод диоксид од природна мине-
рална вода кон која се додава. 

Член 12 
Природна минерална вода која се пушта во 

промет во оригинално пакување, се доведува до 
местото на полнењето само со цевоводи. 

Цевоводите од став 1 на овој член и садовите, 
односно резервоарите за собирање природна мине-
рална вода, мораат да бидат изработени од мате-
ријал дозволен во прехранбената индустрија. -

Член 13 
Природна минерална вода се пакува во амбала-

жа чии карактеристики се утврдени со припиените 
за југословенските стандарди. 

Член 14 
Дозволено е мешање на природна минерална 

вода од повеќе извори на едно изворишно подрачје, 
со ист или сличен физичко-хемиски состав, во кој 
случај природната минерална вода има назив на 
еден од изворите, односно изворишното подрачје. 

Член 15 
Природна минерална вода се чува во темни и 

студени простории, v 
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Член 16 
Заради обезбедување на квалитетот и заштита 

на потрошувачите, најмалку еднаш во три години 
мора Да се изврши комплетна анализа на природна 
минерална вода од одделни извори. 

Анализата од став 1 на овој член се врши. во 
пократки временски интервали: 

1) ако се врши промена во каптажата на из-
ворот; 

2) ако се промени позначително режимот на 
користењето на изворот, односно извориштето, што 
има за последица промена на вкупниот хемиски 
состав, поголем од ±15; 

3) ако се утврди дека за тоа постојат други 
оправдани причини. 

Член 17 
Квалитетот на природна минерална вода. се 

утврдува со целосна анализа на минерална вода од 
определен извор, кладенец, односно извориште, ка-
ко и на самиот извор, кладенец, односно изво-
риште. 

Целосната анализа од став 1 на овој чЛен оп-
фаќа: 

а) физички, хемиски и физичко-хемиски испи-
тувања, со кои се тврдувадд1: 

1) изобилноста на изворот; 
2) температурата на водата на местото на бли-

Кањето и температурата на средината; 
3) електричната спроводливост на температура 

од 20°С; 
4) специфичната тежина на температура од 

20°С; 
5) концентрацијата на јоните на водород (рН) 

на температура од 20°С; 
б) анјопите и кат]опите; 
7) нејонизираните елементи; 
8) радиоактивноста на местата на бликањето, 

односно полнењето; 
9) присуството на радиум (На) и радон (Лц) ако 

постои радиоактивност; 
6) микробиолошки испитувања со кои се утвр-

дува дали испитуваната минерална вода им одго-
вара на пропишаните бактериолошки услови за 
вода за пиење. 

Член 18 
Хемиската анализа на природна минерална вода 

го опфаќа определувањето на следните состојки: на-
триум, калиум, литиум, амониум, калциум, магнези-
ум, железо, алуминиум, манган, стронциум, јаглсрод-
на киселина, хлориди, сулфати, бромиди, јодиди фе-
нородиди, нитрати, фосфорна- киселина, метаборна 
киселина, силициумова киселина, јаглерод диок-
сид, водород сулфид и други карактеристични сос-
тојки ако се во прашање лековити минерални води. 

Со квалитативна анализа на природна мине-
рална вода која се врши заради испитување на 
присуството на олово, пинк, бакар, фенол и ел. 
мора да се определи токсичноста на тие состојки. 

Резултатите од испитувањата мораат да бидат 
изразени во mg/kg, mval/kg или mval/°/o. 

Член 19 
Организацијата на здружеа труд што произве-

дува природна минерална вода е должна пред пу-
штањето во промет да провери дали природната 
минерална вода им одговара на условите и бара-
њата пропишани со овој правилник. 

Член 20 
Контролата на квалитетот на природна мине-

рална- вода во прометот, се врши на ист начин ка-
ко и контролата на квалитетот на другите живот-
ни намирници. 

Член 21 
За земањето на мостри за контрола на квали-

тетот на природна минерална вода во промет св 
составува записник. 

Записникот за земање мостри мора да ги содр-
жи особено следните податоци: 

1) назив на природна минерална вода од која 
се земаат мостра; 

2) цел на земањето на мострите; 
3) фирма, односно назив на организацијата на-

здружен труд што се занимава со промет на при-
родна минера лн£г^ода; 

4) опис на природната минерална вода од која 
се земени мострите; 

5) начин на земањето на мострите; 
6) начин на складрфање* и чување на при-

родна минерална вода; 
7) назначување на други околности кои можат? 

да бидат од значење за квалитетот на природна 
минерална вода; 

8) датум и време на земањето на мострите; 
9) затечено количество на водата од која е зе-

мена мострата. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од чл, 
74, 74а, 75, 76, 81. 82 и 82а на Правилникот за ква-
литетот на алкохолните и безалкохолните пијала-
ци, мразот и оцетот (Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/63, 25;65, 45/71, 59/72, 41/73, 25/75, 18/77 и 53/78) 
чии одредби се применуваат како одредби на Пра-
вилникот за квалитетот на алкохолните и безалко-
холните пијалаци, мразот и оцетот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/78). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила по истекот -на 

/деведесет дена од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 

Бр 16-3238 
29 јyhv 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

893. 

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за дол-
горочна производствена кооперација, деловно-тех-
ничка соработка и за прибавување и отстапување 
материјално право на технологија помеѓу органи-
зациите на здружен труд и странски лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр.. 40/78) и член 7 став 2 на За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работен^ на народните банки на 
републиките и на народните банки.на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49'76), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОСЕБНА ЕВИДЕН-
ЦИЈА И КОНТРОЛА ВО ПОГЛЕД НА ДОЛЖЕЊА-
ТА И ПОБАРУВАЊАТА СПОРЕД ДОГОВОРИТЕ 
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРА-
ЦИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТЃУД И СТРАНСКИ ЛИЦА 

I. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина (во ната-
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мошниот текст: народната банка) на чие подрачје е 
седиштето на организацијата на здружен труд коза 
склучила договор за долгорочна производствена ко-
операција со странско лице (во натамошниот текст: 
домашен кооперант), води посебна евиденции и кон-
трола во поглед на должењата и побарувањата 
според секо) договор за долгорочна производстве-
на кооперација, КОЈ е одобрен и запишан вр посебен 
регистар КАЈ С О Ј У З Н И О Т комитет за енергетика и ин-
дустрии, на начинот пропишан со оваа одлука. 

Воениот сервис во состав на Народната банка на 
Југослава а води посебна евиденциЈа и контрола 
според договорите за долгорочна производствена 
кооперации кои се одобрени и запишани во посе-
бен регистар кај Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

2. Евиденциите од точка 1 на оваа одлука содр-
жат податоци за работите што ги опфаќаат догово-
рите за долгорочна производствена кооперација и 
овозможуваат увид и контрола на извршувањето на 
работите од тие договори. 

3. Евиденциите од точка 1 на оваа одлука се во-
дат на Образецот бр. 1 кој е напечатен кон оваа 
одлука и е нејзин составен дел. 

Податоците што се внесуваат во евиденциите се 
земаат од царинските декларации на извозот и увоз-
от на делови и производи и од месечните прегледи на 
вкупниот извоз и увоз на делови и производи. 

4. При приемот на пријавата за склучен договор 
за надвооешиотрговски промет што ја поднесува до-
машен кооперант, народната банка врши контрола 
дали деловите и производите што се увезуваат, . 
односно извезуваат се предмет на договор за долго-
рочна производствена кооперација склучен со стран-
ско лице. 

Контролата се врши врз основа на специфика-
цијата на стоките што е составен дел на договорот, 
како и согласноста што ја издава надлежниот орган 
истовремено со одобрувањето на д!зговорот. Ако до-
машен кооперант работите на извоз, односно увоз ги 
врши преку регистриран извозник, односно увозник, 
народната банка до која извозникот, односно увозни-
кот поднесува^пријава за склучен договор за надво-
решнотрговеки промет врши контрола врз основа на 
потврдата од народната банка надлежна за домаш-
ниот кооперант; ако народната банка надлежна за 
домашниот кооперант не е истовремено надлежна и 
за извозникот, односно увозникот. 

5 Народната банка ја утврдува спогодбено со до-
машниот кооперант височинава на износот до кој мо-
же да должи, односно да побарува -на контоко-
рентната сметка, и тоа пред истекот на календарска-
та година за наредната година. 

Првото барање за -утврдување на височината на 
Износот од став 1 на оваа точка го поднесува домаш-
ниот кооперант до народната банка заедно со испол-
нетиот Образец бр. 2, кој е напечатен кон оваа 
одлука р^е нејзин составен дел. 

При утврдувањето на височината на износот се 
земаат предвид податоци за: 

1) договорената вредност на извозот, односно 
увозот на делови и производи за наредната година 
по месеци, односно по тримесчја; 

2) должината на рокот потребен за производство 
и подготвување за извоз односно увоз на делови и 
производи. 

6. За наредните години домашниот кооперант 
поднесува барање за утврдување на височината на 

износот до кој може да должи односно побарува на 
кснтокорентната сметка, и тоа пред истекот на ка-
лендарската година за наредната година. 

Кон барањето за угодување на височината на 
износот од став 1 на оваа точка, домашниот коопе-
рант поднесува до народната банка и пополнет обра-
зец бр 2. 

При утврдувањето на височината на износот, по-
краЈ податоците од точка 5 на оваа одлука, се земаат 
предвид и пода! >ци за: 4 

1) извршениот извоз, односно увоз на делови и 
производи во тековната година — за единаесет ме-
сеци и за договорениот извоз, односно увоз — за де-
кември тековната година; 

2) салдото на крајот на секој месец. 
7. Домашен кооперант за секоја работа на извоз 

и увоз на делови и производи во рамките на догово-
рот за долгорочна производствена кооперација, што 
му ја доверува на регистриран извозник, односно 
увозник, поднесува барање до народната банка кај 
која е депониран договор за долгорочна производ-
ствена кооперација, да му издаде потврда на Обра-
зецот бр. 3, кој е напечатен кон оваа одлука и е неј-
зин составен дел. Врз основа на таа потврда, регис-
трираниот увозник односно извозник поднесува кај 
надлежната народна банка .пријава за склучен дого-
вор за надворешнотрговскиот промет. 

Со потврдата од став 1 на оваа точка се потеру-
ва и товарењето на правото на увоз на делови и про-
изводи врз основа на согласност од Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија. 

8. Правдањето и поврзувањето на наплатите и 
плаќањата извршени преку контоко^ентната сметка 
по пријавите за склучен договор за надворешнотр-
говскиот промет, народната банка ги врши врз осно-
ва на месечните прегледи на вкупниот извоз и увоз 
на делови и производи во претходниот месец. 

Правдање на извршениот извоз и увоз на дело-
ви и производи од договорот за долгорочна произ-
водствена кооперација преку регистриран извозник, 
односно увозник се врши врз основа на потврдата 
што ја издава надлежната народна банка за домаш-
ниот кооперант на Образецот бр. 4, кој е напечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Податоците што се запишуваат во потврдата од 
став 1 ка оваа точка се земаат од фактурите и дру-
гите документи врз основа на кои е спроведено кни-
жење врз контокорентната схметка, со тоа што исти-
те се срамнуваат и се споредуваат со другата доку-
ментација што домашниот кооперант ја доставу-
ва до надлежната народна банка. • 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 
водење евиденција и контрола на извршувањето на 
работите по договорите за долгорочна производстве-
на кооперација помеѓу организациите на здружен 
труд и странските лица („Службен лист на СФЃЈ", 
бр. 33/78). 

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

О бр, 58 
12 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
* д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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Образец бр. 1 

Договор за долгорочна производствана 
кооперација склучен помеѓу: 

Евиденционен број на договорот 

Решение на СКЕИ за регистрација на договорот 
бр. од 

(назив на домашниот кооперант) 
Согласност на СКЕИ за увоз и извоз на делови и 
производи бр. од : 

(назив на странскиот кооперант) 

Износ од едногодишната испорака 

(означен во девиза) 

Рок на траењето на договорот: 
од до • — 

Спогодбено утврден износ на должење односно 
побарувањето • 

(означен во девиза) 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А . 
ЗА ИЗВРШЕНИОТ ИЗВОЗ И УВОЗ НА ДЕЛОВИ И ПРОИЗВОДИ ВО РАМКИТЕ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА СО ПЛАЌАЊЕ ПРЕКУ КОНТОКОРЕН-

ТНА СМЕТКА 

И З В О З У В О З 

Образец бр. 2 

(назив и седиште на .организацијата на здрулсен 
, Труд) 

(назив и седиште на странскиот кооперант) 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ДОГОВОРЕНИОТ, ОДНОСНО ИЗВРШЕНИОТ ИЗВОЗ И УВОЗ 

(Валута ) 

М е с е ц 

Салдо од претходната година 
Јануари 
Февруари 
Март 
Април 
Мај 
Јуни 
Јули 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

В к у п н о : 

С а л д о . 
И з в о з У в о з 

долговно побарувачко 
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Забелешка: 
Во барањето се наведуваат и: 
— должината на рокот потребен за производство и подготовка за извоз, односно увоз, со образло-

жение; 
— предлог на организацијата на здружен труд за утврдување на височината на износот, до кој мо-

же да должи, односно да побарува на контокорсктната сметка. Износот се дава во валутата во која 
се водат контокорентните сметки, со образложение зошто се бара назначениот износ. 

Салдото од претходната година се внесува во овој преглед кога е во прашање продолжување на пла* 
ќањето и наплатата преку контокорентна сметка. 

(место и датум) (М П.) (потпис на овластеното лице) 

Образец бр. 3 

(назив на домашниот кооперант) (место и датум) 

НАРОДНА БАНКА 

(М е е т о) 

Ве молиме во рамките на договорот за долгороч а производствена кооперација кој заедно со 
спецификацијата е депониран кај вашата банка и евидентиран под бр. од , 
да издадете потврда за следното: 

дека ка ј вашата банка е депониран одобрениот и регистрираниот договор за долгорочна произ-
водствена кооперација, кој е склучен со странскиот кооперант 

(да се наведе називот, адресата и 

земјата на странскиот кооперант) 
Договорот е регистриран кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија под бр. 

од и за истиот е издадена согласност од тој комитет во спогодба со ССНТ под бр. 
од 

Потврдата се издава заради поднесување пријава за склучен договор за надворешнотрговски 
промет преку 

(извоз-увоз) (да се наведе полниот назив на регистрираниот извозник-увозник). 

Тарифен број и 
Трговски наименување на Режим на Земја на Вредност во странска валута 

назив на стоки- стоките од Ца- извозот-увозот извозот-увозот извоз увоз 
те оинската тарифа 

Плаќање според овој договор се врши преку контокорентна сметка. 

(М.П.) (потпис на подносителот на барањето 
— домашниот кооперант) 

За напредозначените делови и производи може да се поднесе пријава за склучен договор за на-
дворешнотрѓовски промет и истовремено е извршено товарење на правото 

(извоз-увоз) 
Брз основа на согласноста бр, од за износот на кој гласи оваа потврда. 

Потврда Ев. бр. 

Датум (М.П.)(потписи на овластените лица во народната банка) 

Забелешка: 
1) Оваа потврда се поднесува во три примероци: 

— првиот примерок (оригинал) се користи за поднесување пријава на склучен договор за надворе-
шнотрговски промет; 

— вториот примерок (копија) го задржува за свои потреби народната банка — издавач на по-
тврдата; 

— третиот примерок (копија) го задржува домашниот кооперант1 — подносител на барањето за 
свои потреби. 

2) Заверениот оригинал и третиот примерок (копија) народната банка му ги Браќа на подносителот на 
барањето. 



Образец бр. 4 

НАРОДНА БАНКА 

Врз основа на раснеложивата документација што е примена од домашниот кооперант по основ 
на извршениот извоз и увоз на делови и производи од договорот за долгорочна производствена коо-
перација склучен помеѓу: 

(назив и место на домашниот кооперант) и 

(назив и место на странскиот кооперант) 

се издава следната 

П О Т В Р Д А 

за тоа дека за извршениот ИЗВОЗ-УВОЗ (непотребното да се прецрта) преку 
(назив и место на ре-

— по заклучокот бр. може да се правда износот од 
гистрираниот извозник-увозник) 
— — , кој износ е прокнижен на контокорентната сметка по извршениот 
(износ и ознака на валутата) 
ИЗВОЗ-УВОЗ (непотребното да се прецрта) преку 

(назив и место на регистрираниот увозник-извозник) 

Потврда Ев. бр. 

(М П.) 
(место и датум) (потписи на овластените лица во народната банка) 

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа потврда се издава во два примерока: 
— првиот примерок (оригинал) се доставува до надлежната народна банка за регис-

трираниот извозник, односно увозник; 
— вториот примерок (копија) го задржува за свои потреби надлежната народна 

банка за домашниот кооперант и истиот го остава со фактурата, односно друг до-
кумент врз основа на кој е извршено книжењето. 

894. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини (..Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), во согласност со одредбите 'од Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и заедничките основи 
на кредитната политика во 1978 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/78), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗД 
СПРОВЕДУВАЊА НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кред итната политика во 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78) во точка 7 став 
1 бродот : ,,45" се заменува со бројот: „30". 

Во став 2 одредбата под 2 бројот: „10" се заме-
нува со бројот: „30". 

Во став 3 бројот: „7" се заменува со бројот: „10". 
2. Во точка 1 процентот* ,,50%" се заменува со 

процентот: „40%". 

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

О. бр 59 
18 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

895. ? 

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 производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НА ШИЈАЧКИ МАШИНИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 септември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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ка затечените цени за глави на шијачки машини, 
со тоа што производител ските организации на 
здружен труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, до 7% така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат, и тоа: 

За глави на шијачки машини од типот: 

Дин/парче 
1) „Јасна" 3 745 
2) „Зора" 4.173 
3) „Даница" 4.601 
4) „Весна" 3 531 
5) „Винка" 3.959 
6) „Вишња" 4.387 
7) „Јадранка нова" 1.658 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1222 од 12 октомври 
1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Владо Багат" 
— Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Агропромет" — Ниш, .Домија" — Приштина, 
„Истра" — Пула, „Метал" — Бања Лука, , ^ л а -
ва" — Петровац на ОД лава, „Меркатор" — Љу-
бљана, „На-Ма" — Загреб, „ПРК Београд" — 
Белград, „Славија" — Загреб, „Стотекс" — Но-
ви Сад, „Тргопродукт" — Панчево. ,Велепро-
мет" — Вуковар, „Минчета" — Дубровник и 
„Владо Багат" — ООУР Трговина — Задар. 

896. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите донесу-
ваат 

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

ТОПОЛ ПОД 

1. Претставниците на произг одите пите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 јули 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за PVC топол под, со тоа што про-
и з в о д и т е л и т е организации на здружен труд, со 
задржување на своите постојни продажни цени, да 
вршат усогласување заради премин врз малопро-
дажни цени, при условите на продажбата што се 
наведени во Спогодбата, а според ценовппците 
кои се составен дел на Спогодбата. 

Цените од Ценовникот важат камо цепи во про-
дажбата на мало, без данокот на промет. Во тие 
цени се вклучени трошоците за прометот на стоки-
те и тоа за покритие на трошоците во прометот па 
мало до 18%, за покритие на трошоците во проме-
тот на големо до 108/о. како и до 24'Vo вкупно за го-
лемите стоковни куќи, вклучз^вајќи ја и амбала-

жата и трошоците за транспорт, како и другите ус-
лови како што е наведено во Спогодбата. 

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

3.. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 4034 од 29 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производлтелите: „Јутекс" — 
Жалец и Индустриски комбинат — Бачка Па-
ланка. 
Претставници на купува^ите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

У К А З И 
т 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот наѕ^ 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
ГЕРМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

ГЕРМАНИЈА 

I 

Се отповикува 
Милош Меловски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска 
Република Германија. 

И 

Се назначува 
Гуро Јовиќ, амбасадор во Сојузниот секретари-

јат за надворешни работи, за извонреден и опотно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија БО Демократска Република 
Германија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
4 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на РепуГИтгѕата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
АВГАНИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

АВГАНИСТАН 

I 

Се отповикува 
Борислав Самоникле од должноста на извонре-

ден и ополпомоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Демократ-
ска Република Авганистан. 

II 

Се назначува 
Богдан Мал башиќ, ополномоштен министер во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Демократска Република Авганистан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
20 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ 

I 
Се отповикува 
Драги Стаменовиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Федератив-
на Република Бразил. 

II 

Се назначува 
Коле Чашуле, амбасадор во Сојузниот секрета-

ријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социј а листичка Федератив-
на Република Југославија во Федеративна Репуб-
лика Бразил. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
26 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕИ АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ФИНСКА 

I 
Се отповикува 
Сава Обрадовиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Финска. 

II 
Се назначува 
Осман Ѓикиќ, претседател на Советот за надво-

решно-политичка активност на Претседателството 
на Републичката конференција на Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Фин-
ска. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
27 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р* 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРА-
ЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

I 

Се ^отповикува 
Елхами Нимани од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Швајцарска Кон-
федерација. 

II 

Се назначува 
Милиќ Бугарчиќ, помошник-сојузен секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Швајцарска Конфеде-
рација. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни рабати ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
29 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на члЈен 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ЧЕХОСЛОВАЧКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
ИА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ЧЕХОСЛОВАЧКА 

Г 
Се отповикува 
Милан Венишник од должноста на извонреден 

и ополно^оштен амбасадор tia Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Социјалистич-
ка Република Чехословачка. 

II 

Се назначува 
Миодраг Влаховић секретар на Советот на Со-

јузот' на синдикатите на Југославија за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Социјалистич-
ка Република Чехословачка. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 18 
6 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОЈ£ ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
HITEH АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА КУБА 

I 

Се отповикува 
Алија Везагиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Куба. 

II 

Се назначува 
Живоин Јазиќ, началник на управа во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Куба. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
10 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛ-
СКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

I 

Се Отповикува 
Михајло Швабић, од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Полска. 

II 

Се назначува 
Мухидин Бегиќ, претседател на Комисијата за 

односи со странство на Собранието на Социјалисти-
чка Република Босна и Херцеговина, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Полска. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни1 работи ќе 
ро изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
11 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на члее 337 точка 4 од Уставот на 
Социј а листичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Томаншћ-Сапунџић Владе Зора; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Пудар Богдана Миленко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Тробуковић-Остојић Остоје Милка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Блажић Ђуре Божидар, Јурић Јуре Катарина, 
Радовић Илије Миланко, Со лак Велије Мехмед, 
Живковић Васе Јелисије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Босанчић Илије Славко, Никовић Фрање Еуген, 
Чаушевић Дервиша Химзо, Ћатић Хусе Мехо, Ћо-
сић Милована Радован, Ђафо Ибришима Мехмед, 
Ерцег Мате Иван, Говедарица Митра Јевто, Хаџимеј-
лић Рефика Сидик, Херцо Ибрахима Салко, Хушић 
Мехмеда Мехмед, Ибрахимовић Хамдије Недим, Јан-
ковић Петка Радослав, Каћуновић Мехе Селвер, 
Калас Боже Богдан. Касагић Николе Ђурађ, Коса-
новић Душана Саво, Манојловић-Павичић Илије 
Стана, Мухић Беге Салкан, Нефпћ Мехе Незир, 
Правица Јефте Милан, Радовић Тијанин Станко, 
Рахмановић Узеира Џемал. Рука вина Јакова Љубо-
мир, Сарајлић Мурадифа Фадил, Савић Саве Војо, 
Софраџија Мехе Авдо, Станић Николе Божо, Тано-
вић Насуфа Сабит. Тепић Ибре Фехим, Тркуља Симе 
Божо, Вујичић Павла Новак, Вујић Богдана Алек-
сандар, Зековић Лутве Јупо; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗЛ гДУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Адамозић Јована Или]а. Џемиџић Мустафе Ар-
слан. Хасанбеговић Омера Саф£т, Ламбић Вука 
Миленко, Пушоња Саве Љутомир, Тодоровић Ра-
дослава Миодраг; 

— за Залагање во социјалистичката изградба на ' 
земјата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Батинић Мане Мирослав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цвијановић-Косацовић Богдана Биљана, Дедић 
Салка Јакуб, Ђукић Велимира Богдан, Калас Бог-
дана Драго, Кренуо Стјепана Мирослав, Макијевић 
Које Иконија, Мл ивић Мехмеда Мустафа, Суботић 
Миладина Драго, Суботић Марка Митар, Заимовић 
Ибрахима Сакиб; 

— з1а заслуги и постигнати успеси во работата 
з а општонародната, одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бабић Лу ци јана Драго, Брнадић Стјепана Иван, 
Чворо Јована Видомир, "Бато Мехе Ферид, Џеба 
Бранка Мирко, Гал амић Ратка Здравко; 

Од СР* Ц р н а Г о р а 

— за особени- заслуги и постигнати успеси во 
работата_^од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бојовић Раде д-р Јован, Поповић Богдана Пе- -
риша, Жарковић Видоја Стеван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Милић Илије Милутин, Пејовић Сима Богдан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Драганић Тодора Никола, Јакшић Божа Вели-
мир,'Кликовац Мирка "Стојан, Копривица Петра Лу-
ка, Мијушковић Марка Славко, Милошевић Илије 
Милош, Мршић Богдана Мато, Никчевић Рада Рај-
ко, Пајовић Илије Радоје, Стругар Сава Мило, Та-
дић Мирка Јово, Вујовић Митра Видосава; 

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

СО ОТДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јововић Милосава Михаило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Микоње Љубомир, Баковић Новељ« 
.Владо, Бојовић Јована Војислав, Гвоздецовић Мила 
Никола, Јанчић Николе Крстиња, Николић Блажа 
Станко, Остојић Михаила Бранислав, Перовић Ра-
досава Божидар, Поповић Блажа Стеван, Радуло-
вић-Секулић Марка Божана, Вуковић Божа Ново; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

~ Перуновић Божа Михаило, Радуловић Андрије 
Радосав, Сцјерковић Лазара Крсто; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Латин Јосипа Иво; 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Босанчић-Лукић Драгана Анђелија, Драгичевић 
Петра Бранко, Мартинчић Фрања Зденка; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Јованчевић-Шкорић Мила Даринка, Нелков* 
Ђуре Славка; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Радуновић Ивана Драгутин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дамјанов Јакше Ђорђе, Драгичевић Бошка Све-
тозар, Јовановић Илије Најдан, Кокотовић Петра 
Слободан, Лучић Милуна Миодраг, Мартиновић Ни-
кодима др Мирко, Матејић Панте Михајло, Мићић 
Војислава Радомир, Шљива нчанин Гаврила Мило-
ван, Тодоровић Илије Недељко, Топић Лазара Нада, 
Уремовић Владимира Ђорђе, Вучковић Јове Бранко, 
Вукичевић Стевана Борислав, Змијановић Крсте др 
Ђорђе; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
.од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бура Марка Лука, Ђурановић Крсте Фрања, 
Јовичић-Јовановић Миливоја Верица, Мрђеновић 
Николе Стојан, Мутавџић Војислава Јанићије, Пав-
ловић-Дебељачки Стевана Јелена, Штрбац-Цокић 
Душана Зорица, Живановић1 Богдана Дејан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Светомира Љубинко, Антић Душана Ми-
лорад, Арсић Спире Богољуб,Бенчевић Анте Антун, 
Богојевић-Томић Милорада Гордана, Булатовић Ра-
дивоја Александар. Буљандрић Петра Драгутин, 
Цветковић Данила Милорад, Цветковић Владимира 
Живко, Дамјановић Марка Веселин, Делић Спасоја 
Милорад, Деспотовић Миленка Светислав, Џаковић 
Слатомира Бранислав^ Ђокић Милоша Александар, 
•Букелић Вида Милан, Ивановић Милана Момчило, 
Јешић Јеремије Михајло, Јојић Милје Марко, Кин-
дибал Василија Нада, Кокотовић Петра Радован, Ко-
вач Стевана Дамјан, Крповић Назифа Исмет, Крс-
тић Владимира Светислав; 

Лазаревић Илије Милутин, Лиска-Јојић Паје 
Зузана, Лончаревић Максима Вукман, Лу гоња Симе 
Живко, Лутвица Мије Реско, Медвед Јурија Роза-
лија, Михаиловић Драгића Светозар, Михајловић 
Вићентије Михаило, Микић Стевана Ђорђе, Мило-
јевић Борислава- Драгомир, Милошевић-Милинко-
ковић Василија Милена, Милошевић Игрутина Ми-
ливоје, Миловић Благоје Тодмислав. Митровић Ми-
хајла Милутин, Пејовић Васе Михаило, Пешић 
Влајка Миодраг, Петровић Радована Ђорђе, Петров 
вић-Мисојчић Андрије Вукосава, Поповић Радосава 
Мирослав, Ристић Крсте ббрен, Роје Ивана Петар, 
Саитовић Османа Рамо, Савић-Ђорђевић Душана 
Надежда, Селаковић Љубомира Недељко, Софрони-
јевић Доде Слободан. Стаменић Велимира Витомир, 
Штрукељ-Сундаћ Тодора Нада, Тодоровић Живка 
Андрија, Трифковић-Бунчић Бранка Даница, Три-
фуновић Ђорђа Драгољуб, Ваљаревић Миодрага Ни-
кола, Васић Милоја Светозар, Васиљевић Станимира 
Сава. Беловић Цветка Илија, Вранеш Борисава Ду-
шан, В у ј и н о в и ћ Обрада Милорад. Вуловић Мило-
рада Љубиша. Зелић Миливоја Душан. Живковић 
Луке Бранислава. Живковић Александра Часлав; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Осп-^о^ић Петпз Сланина; 

— за залагање и. постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дабић Војислава Будимир, Ердељан Петра Бо-
жидар, Кнежевић Петра Петко, Крстић-СтоковиК 
Спасоје Косана, Радоњић-Ђурбвић Мике Јања, 
Станков Тозе Ратко, Станковић Радосава Драгић, 
Вукојичић-Новаковић Ђуре Јованка, Жугић Драго-
љуба Радивоје. 
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