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БЕЛГРАД 

БРОЈ 14 ГОД. XXXVII 

Цена на овој број е 24 динари. Акон-
тацијата на претплатата за 1981 год. 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена - Редакција: Улица 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. 
- Телефони: Централа 650-135; Урвд-
ништво; G51-885; Служба за претплата 

651-732: Телекс 11756 

130. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 

СФРЈ, заради спроведување на одредбата од член 
138. во врска со член 25 од Законот за девизното ра-
ботење и за кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ'', бр. 15/77), врз основа на соглас-
носта од надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А -

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗЕМАЊЕ НА 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ОД СТРАНА НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ИЗВЕДУ-
ВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТИЕ 
РАБОТИ 

1. Во Одлуката за земање на странски, кредити 
од страна на организациите на здружен труд што 
изведуваат инвестициони работи во странство за 
потребите за извезувања на тџе работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/79 и 12/80) во точка б зборо-
вите' „до 31 декември 1980 година" се заменуваат 
со зборовите: „до 31 декември 1981 година". 

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

Е. л. бр. 83 
5 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

131. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ МА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДА-
ЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980' 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено продолжување 
на важењето на Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и паричка 
,политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/80 и 6/81) во точка 1 зборовите: „28 фев -
руари" се заменуваат со зборовите: „31 март44. 

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

Е. п. бр 84 
5 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

132. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), врз основа на 
согласноста на надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ -
ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1981 ГОДИНА 

1. Дозволи за извоз и увоз на стоки за кои е 
пропишано дека можат да се извезуваат, односно 
увезуваат само врз основа на дозвола, издава Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и опш-
ти стопански работи, кој претходно ќе прибави 
мислење од соодветните општи здруженија, односно 
соодветната заедница на здружен труд за меѓу-
себна планска и деловна соработка. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, воде-јќи сметка за извршувањето на тргов-
ските и други меѓудржавни спогодби, на предлог 
од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи, да издаде дозвола и за увоз на одделни 
сток-и или групи стоки, како и за увоз на стоки 
во определен период (глобална дозвола). Во тој 
случај организацијата на здружен труд ги увезува 
односните стоки без прибавување на дозволата од 
став 1 на озаа точка. 

Надлежните сојузни органи на управата од ст. 
1 и 2 на оваа точка, при одлучувањето за барањето 
за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, 
ќе водат сметка за производството на определени 
стоки, посебно за производството наменето за извоз, за 
снабденоста и потребите на домашниот пазар, како 
и за оправданоста на извозот и увозот на односните 
стоки, а за основните земјоделско-прехранбени про-
изводи — за усогласениот биланс на производството 
и домашните потреби, увозот и извозот, кој ќе Онде 
поднесен согласно со одредбите на член 7 став 1 од 
Договорот за основите на општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година з^ 
усогласување и насочување на тековите на опште-
ствената репродукција, 
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"2. Барање 'за издавање на дозвола за извоз, 
односно увоз на стоки организацијата на здружен 
труд му поднесува на Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи, кој е должен во 
рок од 20 дена од денот на приемот на барањето да 
му достави предлог на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија е должен во рок од 7 дена од 
денот на приемот на предлогот да го реши барањето 
за издавање па дозвола за извоз, односно увоз на 
стоки. ! 

Ако надлежните сојузни органи од став 1 н-а 
оваа точка го одбијат барањето за издавање на 
дозвола за извоз, односно увоз на определени стоки, 
должни се да ги наведат причините поради кои се 
одбива барањето. 

Ако надлежните сојузни органи, во роковите од 
став 1 на оваа точка не одлучат за барањето за 
издавање на дозвола за извоз на стоки, ќе се смета 
дека дозвола за извоз на односните стоки е издадена 
за што Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија е должен во рок од 3 дена од денот на 
истекот на рокот од став 1 на оваа точка да издаде 
потврда која је заменува дозволата за извоз на 
стоки. 

3. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
пазар и т ш т и стопански работи, да издаде дозвола 
за увоз на стоки — ако увозот на односните стоки се 
предлага Заради стабилизација на односите на един-
ствениот југословенски пазар и спречување на от-
стапувањето од утврдената политика на цените, 
како и да издаде дозвола за извоз односно за увоз 
на стоки — ако е во прашање извршувањето на 
трговски и други меѓународни спогодби. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја може во случајот од став 1 на оваа точка да 
издаде дозвола за увоз на одделни стоки или^ на 
групи на стоки, и за увоз на стоки во определен 
период. Во тој случај; организациите на здружен 
труд ги увезуваат односните стоки без прибавува-
ње на дозволата од став 1 на оваа точка. 

4. Дозвола за увоз на предмети за вооружува-
ње и воена опрема и нивни делови, ,како и за увоз 
на опрема и репродукционен материјал што се по-
требни за производство на предмети4 за вооружува-
ње и воена опрема во Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава Сој умниот секре-
теријат за народна одбрана. 

Дозвола за извоз на предмети за вооружување 
и воена опрема издава Сојузниот ^секретаријат за 
народна одбрана. 

5. Увоз и извоз на опој,ни други се врши врЗ 
основа на дозвола која се издава во согласност со 
Законот за производство и промет на-опојни други 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78). 

6. Сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, по потреба, донесува прописи за документа-
цијата која се поднесува кон барањето за издавање 
на дозвола за извоз и увоз на стоки, образец на кој 
се поднесува барањето за издавање на дозвола и 
образец на дозволата за извоз и увоз на стоки. 

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

Е. п. бр. 85 
5 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

133, 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за про-

изводство и промет на опојни дроги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/78), на предлог од Сојузниот коми-
тет за труд, здравство и социјална заштита, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

1. Во Решението за утврдување на Списокот на 
опојни дроги („Службен лист на СФРЈ",' бр. 70/78), 
во Списокот на ОПОЈНИ дроги што претставува соста-
вен дел на тоа решение, по редниот број 137 се до-! 
даваат пет нови редни броеви, кои гласат: 

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

Е. п. бр. 82 4 , 
5 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,^ 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

134. 

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 СПИСАНИЕТО „РANORАМА" 

Се забранува внесувањето и растурањето в ј 
'Југославија на списанието „Panorama" број 773 од 9 
февруари 1981 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/576 
20 февруари 1981 година 

Белград 

Заменик . 
сојузен секретар . за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с.р, 
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135. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за 
заштита на животните од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43'/761, Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВА-

Њ Е НА ТУБЕРКУЛОЗАТА К А Ј ГОВЕДАТА 

Член 1 , 
Заради сузбивање и искоренување на туберку-

лозата ка ј говедата, се применуваат мерките пред-
видени со овој правилник. 

Член 2 
Како заболени од туберкулоза се сметаат го-

ведата: 
1) к а ј кои со дијагностичко испитување со ме-

тодот на интракутана туберкулинизација ќе се 
утврди позитивна реакција ; 

2) ка ј кои со лабораториско испитување на сек-
ретот, екскретот и ткивото ќе се утврди причините-
лот на бовината туберкулоза; 

3) ка ј кои, при секцијата на лешевите, ќе се 
утврдат патоморфолошки промени карактеристич-
ни за туберкулозата, а со лабораториско испитува-
ње ќе се утврди 'причинителот на бовината тубер-
кулоза; -

4) ка ј кои со ветеринарско-санитарен преглед 
при колењето ќе се утврдат патоморфолошки про-
мени карактеристични за туберкулозата а со лабо-
раториско испитување ќе се утврди причинителот 
на бовината туберкулоза. 

Член 3 
Дијагностичкото испитување со методот на ич-

тракутана туберкулинизација се врши со стандар-
дизиран туберкулин, подготвен од хомологен сој. 
Mycobacterium tuberculosis. Паралелно се врши ин-
тракутано бризгање на авиарен тубегжулин. 

Член 4 
Бризгаљето на туберкулин и проценувањето на 

реакцијата се врши врз основа на упатството од 
производителот на туберкулин. 

Член 5 
Диј агностичко испитување на говедата на ту-

беркулоза се врши на говедата со наполнети три 
месеци старост. 

Дијагностичка Р1Спитување на говедата во 
општествена сопственост се врши еднаш годишна. 

Дијагностичка испитување на говедата во соп-
ственост на граѓаните се врши еднаш годишно ако 
тие говеда се наоѓаат ка ј држатели кои пуштаат во 
промет млеко и млечни производи за исхрана на 
луѓето, а еднаш во три години ако тие говеда се 
наоѓаат ка ј држатели кои тие производи не ги 
пуштаат во промет, 

Член 6 
Ако при колењето на говедата се утврдат про-

мени сомнителни на туберкулоза, променетото тки-
во се испраќа во за тоа определена ветеринарска 
организација на здружен труд, заради утврдувања 
на причините за најдените промени. 

Член 7 
Кога ќе се утврди туберкулоза к а ј говедата ил^ 

сомневање на туберкулоза, ^ во заразеното или на 
зараза сомнителниот двор ќе му се наредат след--
ните мерки: 

1) издвојување ^на заболените говеда; ' 
2) обележување на сите заболени говедда нф 

десната страна на вратот со ж е ж о к жиг на ко ј е 
'втисната буквата Т (димензија 10 X 8 cm) или со 
засекување на левото уво; 

3) колење на заболените говеда во рок од 30 
дена од денот на утврдувањето на туберкулозата 
к а ј говедата; 

4) забрана на оплодување на заболените говеда; 
5) забрана на изнесувањето на добиточна храна 

која можела да биде во допир со заболените говеда; 
6) забрана на изнесувањето на стај окото ѓубре 

(гнојот) и неговото задолжително пакување; 
7) забрана на движењето на говедата заболени 

од туберкулоза и на говедата сомнителни на тубер-
кулоза надвор од заразениот двор; 

8) забрана на употребата на заеднички напо-
јува липи а, 

Во уверението за здравствената состојба кое 
ги придружува говедата упатени на колење, к а ј 
кои е утврдена туберкулоза или за кои се сомнева 
дека заболеле од туберкулоза, се запишува ознака-
та: „ТБЦ говеда". 

Член 8 
Во дворот во кој е утврдена туберкулоза или 

сомневање на туберкулоза, ^ з а р а з е н и т е говеда сз 
обележуваат заради идентификација со усни мар ' 
кички или со тетовирање, а живината и свињите се 
попишуваат и се подложуваат на дијагностичка 
испитување на туберкулоза. Обележените говеда се 
испитуваат со методот на интракутана туберкули-
низација двапати едноподруго на туберкулоза, со 
тоа што временското растојание помеѓу тие испи-
тувања не може да биде пократко од шест недели. 

Член 9 
Туберкулозата к а ј говедата се смета за преста-

ната во дворот по отстранувањето на сите говеда 
заболени од туберкулоза и завршната дезинфекција 
и ако при спроведувањето на две едноподруго ту-
беркуликизации со интервал кој не смее да биде 
пократок од шест недели, не биде утврдена пози-
тивна реакција, 

i 
Член 10 

За преземените мерки предвидени со овој пра-
вилник на органот "надлежен за работи на вете-
ринарството во републиката, односно автономна!а 
покраина, му се доставуваат следните податоци: 
назив на општината и местото, фирма односно на-
зив на организацијата на здружен тррд — корисник 
на говедата во општествена сопственост, име на соп-
ственикот, односно на држателот на говедата, ознака 
на говедата што се подложуваат на испитувањето на 

4туберкулоза, дебелина на кожниот набор пред и по 
бризгањето на туберкулин и резултати добиени при 
проценувањето на реакцијата. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 1305/1 
8 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитеt 

за земјоделство, 
Милован Зидар, с. џ 
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136. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/70 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали пропишува 

П Р А В - И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНКУБАТОР-
СКИ TЕPMOMETPИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови за инкасаторски термометри, стакле-
ни термометри полнети со течност, со вградена ска-
ла и капилара, предвидени за делумно нурнување, 
кои се наменети за мерење на температурата на 
воздухот во инкубатори за перната живина. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења, и тоа: 
1) термометар со вградена скала и капилара е 

термометар со заштитна стаклена обвивка чија ска-
ла се наоѓа на плочката, (подлогата) непосредно зад 
напиларата; 

2) термометар предвиден за делумно нурнува-
ње е термометар кој ја покажува вредноста на тем-
пературата на мерената средина ако делумно е 
нурнат односно нурнат до назначеното место во ме-
рената средина; 

3) резервоар на термометар е оној дел од тер-
мометарот во кој се наоѓа најголемиот дел на тер-
мометарска-та течност; 

4) капиларната цевка се состои од спојна на-
пил ар а л мерна капилара вклучувајќи го контрак-
ции) ното и експа,наивното проширување; 

5) спојна капи дара е капилара што го спојува 
резервоарот со мерната капилара; 

6) мерна капи пара е капилара што се наоѓа не-
посредно до плочката со скала; 

7) контракционо проширување на капиларата е 
проширување што се наоѓа над резервоарот, под 
мерната капилара и овозможува поставување на 
додатна (помошна) скала; 

8) експанзионо проширување на капиларата е 
проширување што се наоѓа на врвот од мерната 
капилара и ја штити од разурнување, (распрашува-
ње) при пречекорување на мерниот опсег на тер-
мометарот; 

9) надворешна обвивка (заштитна обвивка) 'е 
стаклена цевка што ја опфаќа капиларната цевка 
и плочката со скала; 

10) врв на термометарот е крајниот горен дел 
на заштитната обвивка преку кој скалата е зацвр-
стена со помош на спона; 

П) додатна (помошна) скала е секоја скала со 
исклучок на скалата што го покажува мерниот оп-
сег: 

12) под вештачко стареење се подразбира топ-
лотно обработување на термометрот заради стаби-
лизација на волуменот на неговиот резервоар; 

13) депресија на нулева точка е разликата на 
покажувањето на температурата на термометарот 
пред загревањето и непосредно по загревањето на 
термометарот. 

II. Конструкциски својства 

Член 3 
Стаклото употребено за изработка на резерво-

а р и на термометарот и кап-иларната цевка, според 
хемиските својства мора да одговара на хидро ле-
тачката група 3, според југословенскиот'стандард 
JUS В.Е8. 092, и да има видлива и неизбришлива 
ознака на својство на стакло. 

Член 4 
Плочката на која е обележена скалата на тер-

мометарот треба да биде од она л-стакло, метал или 
материјал сличен по димензионалната стабилност. 

Член 5 
Конструкцијата на термометарот мора да биде 

таква што да овозможува негова нормална работа 
и да не предизвикува грешки при употребата. 

Член 6 
Мерната капилара мора да биде таква што ме-

ни акусот на термометарската течност по должина-
та на целата капилара лесно да се уочува. Ниш-
ката на термометарската течност и скалата на тер-
мометрот мораат да бидат видливи истовремено. 

Член 7 
За време на греењето или, ладењето на термо-

метарот, термометар^ата течност мора да се дви-
ж и без скокови низ капиларата и мора да биде без 
гасови или други туѓи тела. 

III. Мерно-технички сво-јства 

Член 8 
Единица за температура за ивкубаторски тер-

мометри е степен на Целзиус (симбол 0С). 

Член 9 
Работниот опсег на инкубаторскиот термометар 

мора да изнесува од +350С до +40ОС најмалку, а 
вредноста на најмалиот поделсж на скалата мора 
да биде ^ 0,5о. 

Член 10 
Поделбата на скалата мора да биде еднообраз-

на и чиста, вгравирана или отпечатена јасно и пе-
избришливо. Цртите на поделоците мораат да би-
дат нормални на оската на термометарот. 

Член 11 
Цртите на поделоците што означуваат цел"! 

степени мораат да бидат подолги од соседните црти 
на поделоците што ги означуваат полустепените. 

Член 12 
Цртите на поделоците што одговараат на темпе-

ратурите +350С и +40оС мораат да бидат обележани 
со броеви кои мораат да бидат вгравирани или не-
избришлиЕО отпечатени. 

Член 13 
Цртата на поделокот која одговара на темпера-

тура од 4-380С може посебно да се назначи со број 
во друга боја, со точка, ѕвездичка, стрелка или со1 

некој друг знак. 
Член 14 

Најголемата дозволена грешка на инкубатор-
скиот термометар при прегледот изнесува ±0,5оС 
во целиот работен опсег. 
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Член 15 
На стаклената заштитна обвивка на инкубатори 

скиот термометар мора да биде предвидено место 
за ставање на жиг. 

IV. Натписи и ознаки 

Член 16 
На плочката со скала мора на траен начин, на 

еден од јазиците и писмата на народите на Југосла-
вија, да се напише: 

1) називот на мерилото; 
2) називот на производителот или неговата оз-

нака; 
3) ознаката за стаклото што е употребено за 

изработка на резервоарот и капиларата на термо-
метарот; 

4) серискиот број и годината на производството; 
5) службената ознака на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали. 
На плочката се дозволуваат и други натписи и 

ознаки, со тоа што да не го смеќаваат правилното 
,читање. 

V, ТИПСКО испитување 

Член 17 
Типското испитување на инкубаторските тер-

мометри опфаќа: 
1) надворешен преглед; 

испитување на квалитетот на материјалот; 
3) испитување на точноста; 

испитување на депресијата на нулевата 
точка. 

Член 18 
Со надворешен преглед се утврдува дали ка-

рактеристиките на инкубаторските термометри (ви-
дот, материјалот, конструкционите својства, подел-
бата и обележувањето на скалата со броеви, нат-
писи и ознаки) се во согласност со одредбите на 
овој правилник. 

Член 19 
Квалитетот на стаклото од кое се изработени, 

резервоарот и капилар ата на инкубаторскиот тер-
мометар се проверува со методата пропишана во 
JUS. В.Е8, 092 и треба да го задоволи условот од 
член 3 на овој правилник. 

Член 20 
Испитувањето на димензионалната стабилност 

на плочките со скала што не се од млечно стакло 
ниту од метал, се врши на најмалку пет плочки со 
скала што носат поделба и броеви. 

Растојанието помеѓу цртите што означуваат 
температура Д-350С и температура +40оС треба да 
биде мерено со грешка која не е поголема од 
0,01. mm (мерена вредност Mi). Потоа плочката со 
скала се држи на температура + (50 ±1)0С во текот 
на седум дена. По ладењето на температура од 
Ч-150С до + 30оС, растојанието помеѓу цртите одно-
во се мери (мерна вредност Мг). 

Се смета дека плочката со скала во поглед на 
димензионалната стабилност е еквивалентна на 
млечно стакло и метал, ако е: 

М, -М 2 1 ^ 0,002 xM1 

Член 21 
За определување на грешките на '-покажување-

то се користат 'водени бањи со заменливи носачи 
5а поставување на термометри. Водените бањи мо-
раат да бидат со автоматско регулирање на темпе-
ратурата на -водата. 

Член 22 
Еталонските термометри во водената бања тре-

ба да бидат стаклени термометри полнети со теч-
ност, што имаат вредност на поделокот 0,1оС и до-
датна скала за О0Q или отпорни термометри со ед-
наква можност за читање. 

Член 23 
Утврдувањето на грешката на покажувањето 

на инкубаторските термометри се врши на најмал-
ку две точки од кои едната е задолжително + 380С, 
и мора да биде во границите ±0,5оС. 

Член 24 
За определување на депресијата на пулев ата 

точка на инкубаторските термометри производите-
лот мора да изработи и помошни термометри од 
истото стакло од кое се и инкубаторските термо-
метри и кои ги задоволуваат следните барања: 

1) работен опсег од -3,О0ОС до + 3,О0ОС нај-
малку; 

2) вредност на поделокот 0,%2оС или 0,05оС; 
3) ширината на поделокот мора да изнесува . 

најмалку 0,7 mm; 
4) експанзионото проширување на капиларата 

мора да биде доволно големо за да може термоме-
трот да биде загреан до -f400oC без оштетување; 

5) термометрите треба да се добро хемиски 
стабилизирани (вештачки остарено стакло) така што 
да ги задоволуваат барањата од член 25 на овој пра-
вилник. 

Член 25 
Хемиската стабилизација на помошните тер-

мометри се испитува на тој начин што термомета-
рот се грее во испитна бања почнувајќи од собна 
температура до + (350 ±10)оС и се задржува на таа 
температура најмалку п^т минути. Потоа се лади 
до + 50оС со тоа што температурата на бањата опа-
ѓа за 10оС до 150С на час. По ладењето помошни-
те термометри се извлекуваат од испитната бања 
и се определува корекција за 0оС (вредноста Ki). 

Постапката од став 1 на овој член се повтору-
ва со тоа што помошните термометри се држат на 
температура +(356 ±10)оС 24 часа. 

' По ова се определува нова корекција за О0С 
(вредноста К?). 

Вредноста на корекцијата Кз не треба да се 
разликува од вредноста Kt за повеќе од 0,15оС. 
Термометрите што не го исполнуваат ова барање 
не се користат за определување на депресијата на 
нулевата точка. 

Член 26 
Средната депресија на нулевата точка се опреде-

лува со користење на најмалку 3 помошни тер?до-
метри што ги исполнуваат барањата од член 25 на 
овој. правилник а не биле загреани над температу-
рата на околината по определувањето на корекци-
јата Кг. 

Помошните термометри се задржуваат во ис-
питната бања на температура од +(100 ±1)0С 30 
минути, а потоа" се извлекуваат. Во текот на нив-
ното ладење до температурата на околината, резер-
воарите на термометрите мораат да бидат во допир 
само со воздухот. Најдоцна 15 минути по вадење-, 
то на помошните термометри од испитната бања се 
определува корекција за -90С. Вредноста на добие-
ната корекција се означува со Кз. 

Помошните термометри се чуваат седум дена 
на температура од +20оС до +250С. Потоа се оп-
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реде^ува корекција за 0 оЦ (вредноста К Д а потоа 
се повторува постапката од став 2 на овој член, 
по ШТО се добива вредноста на корекцијата за 0оС, 
која се означува со Кг,. 

Целата постапка се повторува најмалку три-
пати за да се добие серија од n — разлики Кг —Кз; 
К4 — К=ѕ; — Кга — Кг„ + 1 кои претставуваат вред-
ности за депресија на нулевата точка добиена во 
текот на првото, второто односно n — тото мерење 
на оваа серија мерења. 

Кога n — серијата мерења се врши со m по-
мошни термометри, средната депресија на нулева-
ira точка на тие термометри е дадена со изразот: 

VI. Завршна одредба 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-1367/2 
5 март 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Воичиќ, 'с р. 

137. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот зч 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 

38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРА-
ФИЧКИ СИМБОЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за' графичките симболи што го има 
следниот назив и ознака: 

Графички симболи. Аналогни опе-
ратори - - - - - - - - ЈТЈЅ N.A3.650 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание ца Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот4 стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службеч 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-18792/1 
4 декември 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сој,узниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

138. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,Службен лист на СФРЈ", -бр. 
38/77 и П/80). директорот на Сојузниот завод за -
с-тандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДНО-
ШИНСКИ ВИСЕЧКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО РУДНИ-

ЦИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за едношински висечки железници 
во рудниците што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Едношинска висечка желез-
ница во рудници. Дијаграм. Завис-
ност на влечната сила и брзината 
од наклонот на патната линија ка ј 
дизел - лаком оти Е И — — — — — JUS B.A6.1G2 

2) Едношинска ви сечка железни-
ца но рудници. Прицврстување на 
носачи - - - - - - - - - - JUS В"М2.113 

3) Едношпнска висечка железни-
ца во рудници. Транспортна корпа — JUS В.М2.114 

4) Едмошинска висечка железни-
ца во рудници. Висечка локомотива. 
Облик м мери - - - - - ' - JUS Р.Ѕ9.102 

5) Едиошинска висечка железни-
ца4 во рудници. Локомотива за едно-
шински транспорт по подот на про-
сторијата. Облик и мери - - - JUS P.S9.1D3 

6) Едношинска висечка железни-
ца во рудници. Висечки' транспбртер 
со верижна влеча. Технички услови 
за изработка - - - - - - JUS Р.Ѕ9.201 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на едношинските висечки железници 
во рудниците што ќе се произведат, односно увеззт 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник 

АКО за средната депресија на нудената точка 
на помошните термометри се добие вредност која 
е помала или најмногу еднаква^ на О 070С. се смета 
дека и инкубаторските термометри што се израбо-
тени од истото стакло се исправни во поглед на 
депресијата на нулевата точка. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2511/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

139. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМО-
НИЈАК ТЕЧЕН, БЕЗВОДЕН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

.ските стандарди за амонијак течен, безводен што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Амонијак течен, безводен. Тех-
нички услови - - . - - - JUS H.F2.020 

2) Амонијак течен, безводен, Зе-
мање извадоци и методи на испиту-
вање - - - - - - - - JUS H.F8.057 

Член,2 
Југословенските' стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен делана овој пра-
вилник, а се об,јавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на амонијак течен, безводен што ќе се 
произведе односно увезе од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 -
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да вален југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

-Амонијак компримиран течен — JUSH.F2O20 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за хлороводородна киселина, аноргански соли, веш-
тачко ѓубре и течен амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

пет месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2512/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

' н а Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

140. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за вештачки ѓубрива што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Вештачки ѓубрива. Баров амо-
ниум-нитрат. Технички услови — JUS. Н.В4.0Т1 

2) Вештачки ѓубрива. Баров амо-
ниум-нитрат. Методи на испитување JUS Н.В8.284 

Член 2 
. Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

- правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник. а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој. 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на вештачките ѓубрива што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
,венскиот стандард за вештачко ѓубре („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

пет месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2513/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

141. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен' лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕЃА 

Член 1 
Со овој правилник - се пропишува југословен-

скиот стандард за преѓа што има следен назив и 
ознака: 

Преѓа. Термини и дефиниции — JUS F.AO. 103 
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,Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Соју-
зниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот од 

пет месеци од денот на објавувањето во ,,Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2514/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ." 

Бр. 50-2515/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

143. 

Врз основа на. член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

142. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бо. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД З А . ЗАВА-
РУВАЊЕ И СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за заварување и сродни постапки 
што ги има следниот назив и ознака: 

Жици за заварување со гасен 
пламен на нискојаглеродни нелеги-
рани и нисколегирани челици — — JUS С.ИЗ.051 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на'овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на жици за заварување што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Жици за варење на челик со то-
пење со пламен — — — — — JUS С.ИЗ.051 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на метали и варење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр% 51/54). 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ,ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ-
-КАДМИУМСКИ АКУМУЛАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

.скиот стандард за никел-кадмиумски акумулатор:! 
што ги има следниот назив и ознака: 

Никел-кадмиумски акумулатори. 
Херметички призматични акумула-
тори. Општи барања, методиана испи-
тување и мери — — - - - — — JUS N.J5.031 

Член 2 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој 
правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член' 3 

Југословенскиот, стандард од член 1 на овоЈ 
правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на никел-кадмиумски акумулатори што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
четири месеци од денот на објавувањето, во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2510/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. Q; 
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144. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод зз 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ 
И К О Н Ц Е Н Т Р А Т 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за руди и концентрати што ги 
имаат следните називи и ознаки. 

1) Руди и концентрати Руди и 
концентрати на манган. Методи за 
испитување на хемискиот состав. Ос-
новни одредби - - - - - - JUS В G8 200 

2) Руди и концентрати. Руди на 
манган. Методи за испитување па 
хемискиот состав. Определување на 
содржината на бакарот — — — — JUS В G8.2U 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на рудите и концентратите што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат -југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на хемиските испиту-
вања на мананови руди. Општи 
одредби - ^ - - - - - - ' JUS B.G8.200 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за хемиски испитувања на 
манганови руди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/67); 

2) Определување на бакарот - JUS B.G8.214 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за хемиски испитувања на 
манганови руди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/64). 

Член 5 
Овој правилник влегуса во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

- Бр. 50-2509/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

145. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛАВИЈАТА НА 
КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ' ПРЕДМЕТИТЕ ' И 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БРОЈЧЕНИТЕ ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

з а , з а г л а в н а т а на карактеристиките на предметите 
и претставување на бројчените податоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/81) член 3 се менува и гласи: 

„Применувањето на југословенските стандарди 
од член 1 на овој правилник не е задолжително." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2743/1 
16 февруаои 1981 година 

Белград 

Директ-ор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р, 

146. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАПАВОСТ А НА' 
ПОВРШИНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за рапавоста на површините на индустриските про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/81) член 3 
се менува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS М.А1.024, 
JUS М.А1.025 и JUS М.А1.026, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2779/1 
17 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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147. 

Врз освова на член 63 став 4 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
88/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација 
објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ОВ-

ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ Н А ЦЕМЕНТ 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на цемент („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/90) во т о ч к а н а крајот точката 
се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат 
три нови точки, кои гласат: 

''5) Основната организација на здружен труд 
Факултетот на градежните знаности во Сплит, 
Сплит, Веселин Маслеша бб, со неограничена суп-
сидијарна одговорност во состав на Работната орга-
низација на Градежниот институт, Загреб, Јанко 
Ракуша 1, со неограничена солидарна одговорност 
— за сите видови цемент од Наредбата за задолжи-
телно атестирање на цемент; 

6) Работната организација Институтот за испи-
тување на материјали „Бања Лука", Бања Лука, Ј у -
р а ј Крижаниќ бб, со потполна одговорност — за 
сите видови цемент од Наредбата за задолжително 
атестирање на цемент; 

7) Работната организација Заводот за испитува-
њ е на материјали „Скопје", со потполна одговор-
ност, Скопје, Раде Кончар, бр. 16 — за сите видови 
цемент од Наредбата за задолжително атестирање 
на цемент.". 

' Бр. 31-50-3258/1-81 
20 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

— во милиони динари 
352,8 

2.043,3 
393,8 

Вкупно: 20.057,0 
2. Разликата помеѓу годишниот износ на пос-

тојаните средства утврдени со оваа одлука и изно-
сите уплатени на име аконтација на постојаните 
средства за 1979 година, ќе ја уплатат републиките 
и автономните покраини во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Бр. 87/9-81 
25 февруари 1981 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот разво ј на стопански недоволно 

развиените републики и автономни покраини 

Директор на фондот, 
Климе Чорбе, с. р. 

Претседавач, 
Петар Антониевиќ, с. р, 

149. 
Врз основа на член 19 точка о од Законот за 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 33/76) и член 10 од Законот за постојам 
ните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 74/80), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, на VIII седница одржана на 25 ф е в -
руари 1981 година донесе 

148. 

Врз основа на член 4 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развив 

. ените републики и автономни покраини во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/76), Собранието на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно' развиените републики и автономни покра-
ини, на VIII седница од 25 февруари 1981 година, со 
согласност на републиките и автономните покраина, 
доносе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 

. ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОВ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ЗА 1979 ГОДИНА 
1. Постојаните средства на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените, републики и автономни 
покраини се утврдуваат за' 1979 година во следните 
износи: 

— во милиони динари — 
СР Босна И' Херцеговина . 2 518,5 
СР Македонија 1.131,8 
СР Словенија 3.467,6 
СР Србија (без САП) 4.799,0 
СР Хрватска 1 5.350,2 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧ-
НАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
К Р Е Д И Т И Р А Њ Е НА П О Б Р З И О Т РАЗВОЈ НА' 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ Р Е -
П У Б Л И К И И АВТОНОМНИ П О К Р А И Н И ЗА 1981 

ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната 
и месечната аконтација 'на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот): 

— во илјади динари -

СР Босна и 
Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 

4,051 500 
1,604.900 
5,160.200 

2,025.800 
802 400 

2,580.100 

188 816 
66.867 

215.008 
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1 
О д СР С л о в е н и ј а 

СР Србија 
(без С АП) 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

7.625.800 
8Д80 800 

567.700 
3,279.400 

655.300 

3.812.900 
4,090.400 

283 800 
1.639.700 

327.700 

317.742 
340 807 

23.650 
136 642 
27.308 

Вкупно: 31.125.600 15 562.800 1.296 900 

2. Согласно со член 1 на Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански нед,оволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот 
текст: Законот) средствата од точка 1 на оваа од-
лука се формираат: 

1) 50% по основ на самоуправно здружување на 
' труд и средства на организациите на здружен труд 

врз доходовни основи и врз основа на заеднички 
интереси; 

2) 50% по основ на задолжителен заем што го 
уплатуваат организациите на здружен труд кои 
вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: 
организации на здружен труд). 

Дел од постојаните средства по основ на само-
управно здружување на труд и средства може со 
договор на одделни републики и автономни пок-
раини да се оствари и над утврдениот процент со 
тоа што делот по основ на задолжителниот заем ќе 
се намали за соодветниот износ. 

3. Согласно со член 5 од Законот ако во текот 
на годината не се склучат самоуправни спогодби -за 
здружување на труд и средства во висината на 
обврските утврдени во точка 2 став 1 одредба под 
1. на оваа одлука, републиката, односно автономната 
покраина е должна разликата да ја уплати во Фон-
дот како задолжителен заем до крајот па годината. 

4. Средствата по основ на задолжителниот заем. 
согласно со член 7 на Законот, организациите на 
здружен труд ги уплатуваат во еднакви месечни 
аконтации до 25-ти во месецот за претходниот ме-
сец. 

5. Ако со месечните аконтации на средствата па 
'Фондот преку задолжителниот зае^ во текот на го-
дината на територијата на републиката односно ав-
тономната покраина не се оствари износот утврден 
во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, 
согласно со член 10 став 3 на Законот, средствата 
во висината на настанатата разлика ги обезбедуваат 
републиките односно автономните покраини. 

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

Бр. 161/1-81 
25 февруари 1981 година 

ѓ Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволна 

развиените републики и автономни покраини 

Директор на фондот 
Климе Чербе, с. р. 

Претседавач, 
Петар Антониевиќ с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија -одлучува да се одликуваат: 

— 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 

Ковач-Оберснел Алојзиј Нада, Крагељ-Слап-
ник Иван Вера; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Борштнер Јожета Јоже, Божич Јанез Иван, 

Цвикл Фердо Фердо. Дебевц Антон Херман, Да-
бови т е к Јернеј Милан, Фер јан Мартин Јоже, Гаш-
першич Павел. Јоже, Гершак Јоже Јоже, Хвастија 
Иван Болтежар, Ј а н е ж и ч Јосип Александар, Ко-
гелник Силвестер Роман, Колар Еинценц Едвард, 
Прапротник Франц Алберт, Р е и т е Ј о ж е Јоже, 
Скуљ Стане Саша, Шипек Матеј Митја, Ши р де љ 
Јоже Миливој, Васле Карло Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
В Е Н Е Ц 

Чарго-Ипавец Ј о ж е Даница, Ходеј-Мехле Иван 
Антонија, Хоман Ј о ж е Јоже, Левар Матевжа Франц, 
Лоренчић Ј о ж е Јоже, Мак Аполонија Блаж, Пеица 
Антон Иван, Петриња-Пипан Ф р а в д к а - Зденка, По-
ла јнар-Черне Франц Марта, Ренко-Цунгерчар 
Франц Ања, Среботних Марија Франц, Старе Јакоб 
Иванка, Шеверкар-Јурше Франц Мара, Шисерник 
Грегорја Франц, Забел Вштцеиц Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гјурасек Јулија Јулиј , Гостенчник Po?v2aH Иван, 
Клобучар Јосип Јосип, Коша к Франц Франц, Кат-
ник Андреј Станко, К р а њ ц Андреј Антон, Куштрин 
Петер Јанез, Лис јак Р а ф а е л Алојз, Меркач Филип 
Франц, М и л и н о в и ч Драго Милојко, Мосер Алојз 
Ернест, Перовшек-Фортуна Франц Марија, Пори 
Ј о ж е Владимир, Раушл Ј о ж е Јанез, Сатлер Павел 
Павел, Шкраба Франц Јоже, Тел цер Марија Франц, 
Веит Јанез Винко, Видовић Антон Драго-, З а ј ш е к 
Симон Мартин, Зупанчич-Марзидовшек Алојз Ма-
рија ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамич Франц Франц, Арнеж Албин Милан, 

Бан Штефан Винко, Бартолец Грга Штефан, Бер-
гант-Бабник Иван Аница, Берлингер Јолѕе Јоже, 
Бертонцељ Ј о ж е Јоже, Босиљ Мијо Ђуро, Бухвалд 
Антон Павел, Цафник Јакоб Франц, Цебек Антон 

'Антон, Цедилник Андреј Блаж, Церич Смаил Вех-
бија, Џипот Матија Геза, Цирингер Марија Маоија, 
Цоловини Константин Бруно. Цурк Винко Петер, 
Чех Штефан Јоже, Черне Иван Франц, Чегвек 
Франц Имре, Держек Алојз Здравко, Добиик Иван 
Иван, Доленц Јосип Драго, Дрол Иван Франц, Epia -
вец Јосип Силво, Фабјан Андреј Антон, Фекоња 
Антон Август, Ферк Алојз Алојз, Фриш Марија 
Штефан, Гачник Франц Франц, Гертолет Андреј 
Марчело, Гјергјек Алекс Ана8 Голц Јанез Марјан, 
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Голоб Леполд Јоже, Гомбоц Клара Ернест, Гвренц 
Антон Амалија, Грабар Мартин "Игиац, Гробелник 
Ј о ж е Милан, Труден Јанез Јоже, Хојник Херман 
Иван., Хорват-Коседнар Франц .Хилда , Храшан Си-
мон, Алојз, Хрен-Ковачиќ 'Стјепан Евица, Хрен Ан-
тон Франц, Хрватски Ама лија Иван, 'Ивануша Ј о -
ж е ф Ива-н, Јакопич Франц Франц, Ј ан Антон А в тап, 
Ј а н е ж и ч Алојз Алојз, Јаркович Ј о ж е Франц, Ј а р -
кович Антон Јоже, Јаворник Франц Едо, Јаворник 
Јулијана Иван, Јаворник Луд-вик Лудвик. Јелошник 
Павел Павел, Јершан Мирослав Јернеј , Јованов 

Богдан Душан, Јургец Иван Иван, Јуршич Томо Ма-
то, Јуван Фортунант Франц; 

Качар Франц Антон, Карнер Винко Антон, К а м -
пер Франц Јоже, Кетатц Јанез Алојз, КерЅев Иван 
Јоже, Керт Ловреиц Ловренц, Килар Рико Мит ја, 
Кланчар Јанез Јака , Кметец Антон Франц, Кне Ан-
дреј Франц, Кобал Иван Алојз, Кохек Мартин Мар-
ами, Кохне Иван Јанез, Кокељ Јуриј Јоже, Колар 
Иван Јоже, Конич Лука Јакоб, Катник Бено Станко, 
Konyiiiap' Милош Марјан, Карбар -Кнуплеж Алојз 
Нада, Корен Франц Златко, Кос Ј о ж е ф Иван, Кос 
Матија Иван, Костањевец Јанез Јанез, Костањевец 
Ј о ж е Станко, Ковачић Иван Иван, Кракер Јанез 
Рудолф, Ковачић Рудолф Станко, Крамар Ј о ж е 
Владимир, Крамбергер Конрад Станко, Краубергер 
Антон Бетка, Краутбергер Франц Франц, Криче ј 
Франц Едвард, Кривец-Шмон Адолф Цецили ја, 
Крушич Винко Винко, Куковица-Миклавчић Антон 
Марија, Куне ј Марија Антон, К в а р Алојз Феликс, 
Лампрехт Антон Иван, Лампрет Феликс Станислав, 
Легнер Берт Франц, Лешчак Јанко, Аница, Лесар 
Антон Франц, Лесјак Марија Антон, Лесјак Ј@жеф 
Франц, Мескошек Фердо Франц, Липовшек Марија 
Иван, Лукман Андреј Иван, М а ј ж и р Матија Мак си-
милтан, Марц-Клобовец С л анис лав Милка, Марин-
чич-Сцхеин Штефан Ама ли ја Маркуж Ј о ж е ф Ро-
ман, Маролт Јанез Франц, Матвоз Јакоб Штефан, 
Медвед Петер Јакоб, Медвед-Цене Франц "Кристина, 
Мершак Антон Бернард, Меснер Франц Франц, 
Межнарич Алојз Јоже, Мичич-Хафнер Винценц 
Валентина., Микац Андрија Иван, Миклавц Иван 
Иван, Млакар Франц Иван, Млакар Јуриј Макс, 
Мо-шкрич-Ликар Драго Драгица, Мрак Антон Ста-
н и ц а в а ; 

На берни к Ј о ж е ф Доминик, Новак-Ленаршич 
Јанез Јелка, Новак Винко Јосип, Новак Винко Мир-
ко, Новак Павел Рудолф, Оберлеит-Брезник Марија 
-Славица, Обритан Франц Франц, Орешник Ј о ж е ф 
Руди, Падовите Алојз Макс, Патерност Херник 
Стојан, Павлек Лацко Антон, Печник Иван В е к о о 
лав, Печовник Петер Роман, Пепелник Јакоб Лео-
полд, Перјет Јакоб Мирко, 'Петек Франц Франц, Пе-
телин-Улага Јанез Павла, Петрач Иван Јанко, Пет-
рович Антон Антон, Петрович Иван Валериј, П и ж -
мохт Антон Јуста, Пластич Мато Винко, П о ц е д А 
Јустин Августа, Погачник Антон Антон, Поланц К а -
рал Антон, Пољшак-Нахтигал А д о л ф Лидија, Потник 
Леополд Алојз, Поточник Ј о ж е ф Јоже, Поточник 
Флорјан Марија, Пожган-Корунич Тома Елизабета, 
Предојевич Стјепан Вид, Приморац Милка Мирослав, 
Пукшич Леополд Јоже, Радович-Емершич Михаел 
Олга, Р а ј к Антон Антон, Ремшкар Иван Ив,ан, Реи-
те Фрањо Божена, Роде Франц Франц, Ројц Франц 
Виљем, Рутар Јанез Јоже, Сакелшек Катарина Ан-
тон, Седелшак Ј о ж е Јоже, Север Рудолф Јоже, С л е -
мењак Франц Франц, Смоле Владимир Митјл, чСмо-
глич Станко Душан, Страшек Станислав Богомир, 
,Стргар Франчишка Франц, Супић Иван Дамир, Ш а -
ф а р и ч Антон Јанко, Шав Албин Едвард, Шавц Ва-
ленти,н Петер, ЗШшрлак Ј о ж е Александер, Шкода 
'Алојз Владо, Шпех Ј о ж е ф Франц, Шлимдлер Хаш-
ко Алберт, Шпољарнћ Андреј Јосип, Штанцер-Л убе ј 
Штефан Марија, Штрекељ Франц Алојз, Т@мо-1Ии-
шка Иван Љуба, Тшш Јанез Јанез, Трокшар Ш т е -
ф а н Јоже, 'Турјак Целестин Франц, Тушек Алојз 
франц , Умек Франц Марија, Урх Валентин Ш а и , 

Уршндас Антоније Франц, В а ј а ш ч Остојан Миле, 
Балант Јанез Франц, Валенте - Шмидхафер Антон 
Цветка, Вершнак Виктор Кирел, Веркзовник Јоков 
Карел, Виндишар Станко Павел, Вочанец Павел 
Фрањо, Водопивец Ј о ж е ф Павел, Возељ Иван Јанез,, 
Врхунц Франц Петер, За јц-Чуден Франц Франчиш-
ка, Завиршек-Ахлин Иван Марина, Зоре Иван Иван., 
Зорко Франц Франц, Зупанич Мато Штефан, Ж а -
лик Иван Антон, Ж и в а л е ц Леополд Антон; 

— за залагање во социјалистичката изградба а 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Х а ј д и њ а к Иван Фрањо, Јонќе Матија Хелмут, 
Камшик Н е ж Штефан, Космач Ј о ж е Јоже, Кра јнц 
Рудолф Мирко, Кра јнц Рудолф Рудолф, Михелич 
Алојз Иван, Нагарник Матевиќ Филип Но р, т е к 
Иван Иван, Одерлап Франц Франц, Ошловник Ј о -
ж е Лудвик, Парадиж Антоније Рајко, Пеш л Марија 
Мирко, Пред ник Винко Јоже, Пудгар Антоније 
Иван Шипек Штефан Рудолф," Тушек-Блатник Ер-
нест Ела, Затлер Павле Винко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баролин Иван Бруно, Бегулич Бег о Му харем, 
Белец Алојз Станко, Бенернк Габријел Миха, Бран -
кович Божо Младен, Циленшек Иван Јанез, Ципот 
Матија Штефан, Чшкмешија Мијо Стјепан, Чох 
Франц Јанез, Чујич Марица Мијо, Даљавец Иван 
Штефан, Долиншек Адам Хенрик, Долшак-Лах 
Андреја Векослава, Драгомирович Владимир Мило-
ван, Ербус Иван Антон, Ференчек Мирко Павел, 
Фишер Симон Симон, Га јшт Франц Јакоб, Ѓулан 

"Франц Ернест, Грегл Р у д о л ф Јакоб, Хабинц Јанез 
Иван, Хасанагич Хасан Рехо, Хорват Валент Слав-
ко, Х р ж е њ а к Ш т е ф а н Јоже, Х у ш к о Ј у р а ј Станко, 
Игличар Рок Марјан, Јамник Август Јуриј , Јесенко-
- К у р е Антон Нада, Јокић Драган Драго, Јусин Сма-
јо Ремзо, Калшан Иван Винко, К а в ч и ч - Р о ж е ј Иван 
Аника, Кербев Игнац Драгов Кланчник Антон Среч-
ко, Кочев а р Јанез Иван, Компара Фердинанд Бран-
ко; Кошти Антон 'Антонија, Ковачевич Мустафа Ха-
сан, Ковачич Катарина Хуберт, Крунич Лука Иси-
дор, Кутлија Миле Бранко, Кузманович Звонко Ми-
ливој, Лапух Ј о ж е Јоже , Леп Симон Симон, Лес јак-
- В о грип Фердинанд Лојзка, Личанин Стојан Дуро, 
Лојевец Антон Милан, Мај варди Антон Ана, Мала-
илич -Стјепан Стјепан, Марцен Франц Алекса иде р, 
Маркун Франц Соња, Мартиншек Антон Мат ј аж., 
Медлоби Марко Драгутин, Месич Томо Томо, Мила-
новић Душан Мирко, Млакар Мирко Иван, Мунцар 
Павел Иван, Новаковић Душан Младен, Невесел 
Мирко Болат, Нучич Франц Јанез, О о л а к -Ко мљ а -
нец Лудвиг Магдалена, Па јтак Изидор Штефан, 
Плазар Ј у л и ј Франц, Похарич Антон Конрад, Ло-
женел-Лоиух Ш т е ф а н Хедвика, Пристолич Ј о ж е 
Антон, Прохарт Ј о ж е Ленарт, Радијенович-Берне-
кер Иван Марија, Роје Антон Жеополд, Рубин Иван 
Петер, Сакач Јосип Габријел, Сетник Мијо Андре!, 
Штехарник-Краигер Макс Силвестра, Скледар 
Франц Јоже, Скол Алојз Алојз, Смолич Душан 
Станко, Сосич Марјан Марјан, Стошић Станоје Б р а -
нислав, Стра јншак Јанко Јанез, Свечак Јосип Дра-
гутин, Шинцек Иван Антонија, Шинкар Франц 
Франц, Штаба Томаж Алојз, Шубељ Ловренц Јанез, 
Томплак Јанез Алојз, Топлак Иван Јоже, Варгец 
Флори јан Антун, Васич Радомир Душан, Веховец 
Феликс Зора, Видиц Јанез Јанез, Винко Франц 
Алојз, Ж о х а р Алојз Јоже ; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Чапелник Антон Иван, Поточник Јанез Јожеф, 
Нрапротиик ^ р а н ц Данијел, Скр стварните Едвард 
Алојз, Шулер Август Јоже. 

Бр. 85 
7 ноември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на П р ет с е д ат т,т в ото 
на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ,с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР 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 ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Шуњић Андрије др Мирко; 
— за особени заслуга на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
н а земј,ата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божанић Марка Богдан, Грубор-Морача Миле 
Смил.ана, Мехивагић Рифата Ризо,, PoRBiih Оетезе 
Љубомир, Травар Миће Душан; 

О д СР Ц р н а Г о р 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 

Дееић Петра Вучета; 

О д СР Х р в а т с к а 
— по повод на педесетгодшпнггкггл ,на постое-

њето. а за особени заслуги во развивањето и ома-
совувањето на пливачкиот и ватерполо спорт и за 
значајни успеси постигнати на натпреварувањата во 
земјата и странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Корчулански пливачки клуб — Корчула; 

— по повод на седумдссетгодишнипггга на пос-
тоењето, а за особени заслуги во, основното образо-
вание и воспитување на младите генерации и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Братство и јединство" — 
Риска; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
. постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 

развивањето на музичкиот и културно-з,абавнкот 
живот ЕО својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Славонско тамбурашко друштво „Пајо Кола-
р и ќ - Оси ек; 

. — за долгогодишната работа, заслуги и успеси 
постигнати во негувањето и развивањето на итрите 
и песните од овој кра ј и за придонес на културно-
-забавнпот живот 

Витешко друштво „Кумпањиј,а" — Блато, Кор-
чула; 

— за особени заслуги на полето на Јавната деј,-
ност со која се придонесува кон општиот н а в е д о в 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО. ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Матаић Пере Дане; \ 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за саци ја лиетичката изградба 
на земјата 

СО' ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА1 

ЅВЕЗДА 

Брезичевић Грге Томо, Ерцег Анте Иво. Oipe-
тић, Јоз,е Петар. Урода-Вриб,иловић Томе Ката, Ву-
чичтдћ Анте Кај-а; 

— за особени заслуги во создавањето и ширен 
њето на братството и единството, меѓу вашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО' И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ, 

Беровиќ Фране Дане, Ћурч,ић Николе Ђорђе, 
Стипић Иван Грго, Томин Варе Кануто; 

— за особени заслуги и постигната успеси всЅ 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ ' 

Драгачевац Ивана Иво, Фравчшвнгжић Анто на 
Винко. Хаји т е к Ивана др Фрањ,о, Јакнгаћ Бучева 
Вражев Матас Марка Јаков, Пиггловић Анте Дз-
ворка, Шкорић Јована Ђорђе; ј 

— 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 ' 

Азаповић Георгиј^ Петар, Влажен Мкј,е Анд^ 
рита, Божић Раде Сара, Кришки Матије Иван, 
Дражин Јерка Јерко, Глигић Пане Михајло, Мал-
тарић Ђуре Драгутин, Маравић Миле Милан, Ме-
ђедовић Милана Душан, Панић Петра Николај 
Пејновић Соке Дане, Поповић Раде Данило, Рада^ 
ковић Јове Мирко, Ранитовић Раде Душан, Ребер-
шак Ивана Вицко, Сапунар Анте Зорислав, Судар! 
Петра Стево, Шуман Ивана Карло, ВранешевиК 
Душана Јања, Врзић Буза дина Никола; 

— за покажана лична храброст во борбата про^ 
тив непријателот за ослободугање на земјата ј 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ " 

Урода-Прибилонлћ Томе Кааа. By ш^ић ЛнтЗ 
К а ј а ; 
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О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бардакоски Цветков Киро; 
Буневски Ђигов Благоја; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Сотировски Самоил др Паскал; 

- — за особени засл,уги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Андоноски Јованов Стеван, Атанасоски Димков 
'Александар, Јорданоски Николов Светозар, Стоја-
носки Горев Стеван — Роскопо, Трајкоски Ристев 
Вангел, Тутески Горев Ристе; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по ПОЕОД на триесетгодишнината на постое-
њето и работата, а за особени заслуги во поттик-
нувањето на културно-просветните активности на 
југословенските иселеници, како и за придонес во 
развивањето на врски со својата татковина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Словеначка матица иселеника — Љубљана; 

— по повод на осумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати успе-
си во развивањето на хорското пеење и културно-
-забавниот живот во својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мешовити хор — Дивана; 

— за долгогодишна работа, особени заслуги и 
успеси постигнати во развивањето на културио-за-
бавниот и музичкиот живот во својот крај и за 
придонес кон ширењето на прогресивни^ идеи 

Просветно друштво — Железничка музика -
Зидани Мост; 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати ао 
развивањето на културно-просветниот и забавниот 
живот во својот крај и за придонес ион ширењето 
на прогревсивните идеи 

Радничко-просветно друштво „Слобода" — Птуј; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во научноистражувачката работа во областа 
на економијата и за значаен придонес во стопан-
скиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Институт за економска петра жив ања — Љуб-
љана; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

Конфекција ,.Лисца" — Севница; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги на полето на 
издавачката дејност, како и за значаен придонес 
во ширењето наf просветата и културата 

ЗП Цанкарјева заложба — ЈБубљана; 

— по повод на седумдесетгодишник ата на пос-
тоењето њ работата, а за заслуги и успеси постиг-
нати на, развивањето и унапредувањето на есперан-
то и за придонес кон зближувањето на нашите 
граѓани со народите на дрзгги земји 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Есперантско друштво — Марибор; 

— по повод на триестогодишнината на посто-
ењето, а за заслуги во здравствената заштита и ле-
чењето на жени и трудници и за придонес во раз-
војот на здравствената служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Клинички центар Љубењана, ООУР Болница за 
женске болести и породиљство — Постојна; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на аматерскиот културно-уметнички и за-
бавен живот во својата средина 

Културно-уметничко друштво „Отон Жупани 
чин" - Сора, Љубљана; . 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 
присобирале, чување, проу.чување и популаризирање 
на дела на ликовната уметност 

Уметничка галерија у Марибору; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Крашовец Иван Стане, Павшич Петар Штефан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА7 

' ЅВЕЗДА 

Краигхер Антена Жива, Лукмав-Мених Јоже-
та Роза лија; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди" и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гачник Јожета Јоже, Грум Јанеза Карел ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цветко Фрањо Цирил, Гержинич Алојзија др 
Лев, Горјуп Антон Иван, Јакопич Ј о ж е Макс, Ј а н -
ика Антена Јанко, Клешник Јожета Роман, Коман 
Иван Стане, Кошир Јожета Јоже, Ламггрет Ј о ж е 
Јоже,. Пешкир Николе Глиго, Прхне Франца Франц, 
Сцхмидт Албин др Владимир, Шкуље Владимир 
ДР Лујо, Тијан Мате Теодор; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Безла ј Франц др Франц, Хочевар-Малих Иван 
Славка. Хрибар-Мохар Ј о ж е Аница. Копач Ј о ж е 
Јоже, Мауер Јулиј" др Ернест, Пехачек-Вратич 
Валентин Валентина, Симончич Јанко Штефан, 
Светек Франц Душан, Шкерлава ј -Запотник Франц 
Марија, Житник-Хити Јанеза Марија, Ж и т н и к 
Франца Марија; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на сто и четириесетгодишнината на 
постоењето, а за истакнати заслуги и успеси пос-
тигнати заслуги и успеси постигнати во негувањето 
на театарската уметност и за ширење на културата 
во својот кра ј ^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Подрињско народно позориште — Шабац; 
— по повод на триесетте диши ината на посто-

ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
разбивањето и унапредувањето на п о ж а р н и к а р с к а ^ 
то, со што е направен значаен придонес на соци-
јалистичката изградба на земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

^ Ватрогасни савез Београда; 
— по повод на сто и десетгодиплнината на пос-

тоењето, а за особен заслуги и успеси постигнати 
во заштитата спасувањето, на човечки животи, 
општествен и личен имот, со што е направен зна-
чаен придонес на социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Доброволно ватрогасно друштво „Матица" 
Земун; 

— по повод на седумдесет и /петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации и 
за придонес кон ширењето на просветата и к у л -
турата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНИ' 
ЗРАЦИ 

Основна школа ,,/Борђе Крстић" — Жарково , 
Белград; 

— по повод на сто и петнаесетгодиптиит-гата на 
постоењето g за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации и 
за придонес кон ширењето на просветата и култу-
рата 

Основна школа „Моша Пијаде" - Витошевац, 
Р а ж а њ ; 

— по повод на триесеттедишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на ПТТ 
сообраќајот, со што е направен значаен придонес 
КОН социјалистичката изградба на земјата 

Радка Организација поштанског, т е л е г р а ф и с т 
и телефонско^ саобраћаја „Београд" — Белград; 

— по повод на триесетгодишнинат;1 на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во национализацијата, превоспитувањето и образо-
ванието на воспитно запуштени деца и младина 

Завод за васпитање младежи — Неготин; 
— за особени заслуги на полето на "Јавната де ј -

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
-ЅВЕЗДА 

Дероко Евгениј а Александар, Петровиќ Србина 
Славољуб; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ба јлон Анте Мате, Будисављевић Теодора др 
Манојло, Ђукић Здравка Живорад, Којиќ Ђорђа 
Бранислав, Крстић Крсте Петар, Максимовић Јо -
вана др Бранко, Новаковић Драгољуба др Стојан, 
Спасојевић Симе Борислав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Плећаш Ђуре др Војислав, Половина" ЈапунџиЅ 
Манета др Петра; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Генчић Ђорђа др Бранислав, Јанковић Раден-

ка др Слободан. Јовичић Милана др Јоган, Ко л а -
рић Драгољуба др Борислав, Мандић Крсте Станко, 
Мартиновић Крсте Урош, Михаиловић Љубомирз 
др Михаило, Миљевић Јована Александар, Мит-
раковић Драгутина Бранко, Ненадовић Милана др 
Слободан, Павловић Петра Адам, Стефгковић Ми-
лоша др Милутин, Степановић Н. др Бранко, Су-
шић Видоја 'Миленко/ Томић Алексо др Миодраг" 
Тричковић Јована Миливоје, Виторовић Кремана 
др Драгомир, -Вујашковић Илије Јанко, Вујичић' 
Акима др Велико, Заклан Миле Спасо; 

— за особени заслуги на полето па јавната де ј - , 
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Апђелковић 'Бо ј делава 'Живојин, БодрожиК 
Тодора др -Драгољуб, Бошковиќ Пере Радослав, 
Ђурић Јове Светозар, Ј а н и г . т е в и ћ Милана Дими-
триј е,' Кандић-Милошевић Милића пр Љубица; 
К О Л Р Д И Н Лазара др Драгица, Луковић-ПетровиК 
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Саве Петрана, Луковић Милисава Славко, Мирко-
виќ Јована др Мирко, Недељковић Драгутина Б р а -
нислав, Пантовић Станоја Милорад, Павловић Ла-
зара Момир, Поповић Димитрија др Драгослав, 
Придршки Милана Стојан, Тадић Милана Теја , ,Та-
таловић Косте Никола; 

О д САП К о с о в о 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето. а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земЈата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Индустријско-прехрамбена радна организација 

„Житопромет" - Приштина; 
— за особени зѕглзти во создавањето и ширење-

то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРПЕН БРАТСТВО И'ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Сапунџиу Етема Риз.а; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТНО ЗНАМЕ 
Нуши Шачира Пајазит, Рецепи Османа Енвер, 

Тасић Ристе Димитриј е, Трббвић Алексе Ђуро, 
Вла"мћ Илтле Драган; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бејта Јакупа Рустем, Милхаџа Јусуфа Зија, 
Секулић Вукадина Томислав, 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то и единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Мустафа Зија Б ех љуљи; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Џемшит Абдуле Дурићи, Иљази 'Рефика Иљаз, 

Јадраши Хамза Селајдин; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хајредини Јусуфа Цехбија. 

Бр. 97 
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Претседател 
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Цвиетии Мијатовиќ, с. р. 
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