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Врз основа на чл. 20 и 41 став 2, чл. 52 и 54 став 
3, член 56 став 3 и член 65 став 5 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 13/72), сојузниот се-
кретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШ-
ТИТА 

1. Остварување на здравствената заштита во воените 
здравствени установи 

а) Општа одредба 

Член 1 
Воените осигуреници и членовите на нивните 

семејства (во понатамошниот текст: осигурените 
лица) ја остваруваат здравствената заштита кај воен 
лекар поединец, воено лекарска комисија и воена 

.здравствена установа, на подрачјето на кое воениот 

.осигуреник е на служба или на работа односно на 
кое е живеалиштето на членот на семејството на 
воениот осигуреник. 

гледи или консултации кај друг воен лекар специ-
јалист. 

Во случајот од став 1 на овој член на осигуре-
ното лице не му се издава нов упат. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
ако осигуреното лице на преглед го упатува воениот 
лекар специјалист од член 3 став 2 на овој правил-
ник, тој на осигуреното лице му издава и упат. 

Член 5 
Воениот лекар специјалист, ако тоа го смета за 

потребно, може непосредно да го преземе на лекува-
ње осигуреното лице што му е упатено на преглед. 

Член б 
Ако во трупка амбуланта, во гарнизонска амбу-

ланта или во поликлинички кабинет на воена здрав-
ствена установа има повеќе воени лекари, осигуре-
ното лице може да го избере воениот лекар поеди-
нец кај кого ќе ја остварува здравствената заштита. 

Член 7 
По завршениот преглед односно лекување на 

осигуреното лице воениот лекар специјалист дава 
наод и мислење за здравствената состојба на осигу-
реното лице. 

Член 8 
По завршениот преглед односно лекување кај 

воениот лекар специјалист осигуреното лице му се 
јавува на воениот лекар поединец што го упатил на 
преглед. 

б) Остварување па здравствената заштита кај воен 
лекар поединец 

Член 2 
Осигуреното лице здравствената заштита ја ос-

тварува непосредно кај воениот трупен лекар или 
воениот лекар на гарнизонската амбуланта. 

Член 3 
Осигуреното лице здравствената заштита ја ос-

тварува кај воениот лекар специјалист на полќкли-
ничкиот кабинет на воената здравствена установа, 
врз основа на упатница за остварување на здрав-
ствената заштита (во понатамошниот текст: упат) 
од трупниот лекар или од лекарот на гарнизонската 
амбуланта. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако воената здравствена установа се наоѓа во мес-
тото во кое воениот осигураник е на служба или на 
работа односно во кое е живеалиштето на членот на 

-семејството на воениот осигуреник, осигуреното ли-
це може да ја остварува здравствената заштита без 
упат од трупниот лекар или од лекарот на гарни-
зонската амбуланта ка ј воениот стоматолог, воениот 
забар и воениот лекар специјалист: педијатар, ф и -
зиолог, гинеколог и дерматовенеролог.. 

Член 4 
Воениот лекар специјалист може да го упати 

' осигуреното лице на" дополнителни испитувања, пре-

Член 9 
Осигуреното лице кое без упат од надлежниот 

воен лекар поединец (член 3) ќе ја оствари здрав-
ствена заштита ка ј воен лекар специјалист надвор 
од подрачјето на кое воениот осигуреник е на служ-
ба или на работа односно на кое е живеалиштето на 
членот на семејството на воениот осигуреник, ги под-
несува трошоците на превозот и трошоците на ис-
храната и сместувањето за време на патувањето и 
престојот во другото место над износот што би нас-
танал да го остварило односниот облик на здравстве-
на заштита ка ј надлежниот воен лекар специјалист 
(член 1). 

в) Остварување на здравствената заштита кај 
военолекарски комисии 

Член 10 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита кај воено лекарските комисии според посе-
бен пропис. 

е) Остварување на здравствената заштита во амбу-
ланти, воени болници и други стационарни воени 

здравствени установи 

Член 11 
Амбулантната здравствена заштита осигурените 

лица ја остваруваат во трупна амбуланта, во гарни-
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зонска амбуланта, во школска амбуланта и во поли-
клинички кабинет на воена здравствена установа. 

Ако во исто место има повеќе амбуланти, оси-
гурените лица здравствената заштита ја остваруваат 
во онаа амбуланта што ќе ја одреди командата на 
гарнизонот. 

Член i t 
Стационарното лекување осигурените лица го 

остваруваат во воена болница или во друга стацио-
н а р и воена здравствена установа. 

Член 13 
Осигурените лица здравствената заштита ја ос-

тваруваат во трупна амбуланта, во гарнизонска ам-
буланта или во школска амбуланта во местото во 
кое воениот осигуреник е на служба или на работа 
односно во местото во кое е живеалиштето на чле-
нот на семејството на воениот осигуреник. 

Санитетската управа на Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана (во понатамошниот текст: Сани-
тетската управа) одредува кај кој поликлинички ка-
бинет на воена здравствена установа односно кај ко-
ја воена болница или друга стационарна воена 
здравствена установа, на подрачјето на кое воениот 
осигуреник е на служба или на работа односно на 
кое е живеалиштето на членот на семејството на 
воениот осигуреник, осигурените лица ќе оствару-
ваат поодделни облици на здравствената заштита. 

Член 14 
Здравствената заштита во воени здравствени ус-

танови осигуреното лице ја остварува врз основа на 
упат од воен лекар поединец. 

Член 15 
Ако воената здравствена установа, во која оси-

гуреното лице е на лекување, не може да му даде 
одделни облици на здравствена заштита, осигурено-
то лице ќе го упати на лекување во друга воена 
здравствена установа или во друга здравствена ус-
танова (во понатамошниот текст цивилна здравст-
вена установа) која е оспособена за успешно давање 
на односниот облик на здравствената заштита. 

Бо случајот сд став 1 на овој член, воената 
здравствена з'станова ќе го извести воениот лекар 
поединец што го упатил осигуреното лице на леку-
вање дека осигуреното лице е упатено на лекување 
во друга здравствена установа. 

Член 16 
Ако осигуреното лице бара здравствената зашти-

та да ја оствари во воена здравствена установа над-
вор од подрачјето на кое воениот осигуреник е на 
служба или на работа односно на кое е живеалиш-
тето на членот на семејството на воениот осигуреник, 
воениот лекар поединец е должен на осигуреното 
лице да му издаде упат за лекување во таа воена 
здравствена установа и на упатот да назначи дека 
осигуреното лице но свое барање не ја остварува 
здравствената заштита во надлежната воена здрав-
ствена установа (член 13 став 2). 

Осигуреното лице кое здравствената заштита ќе 
ја оствари според став 1 на овој член, ги поднесува 
трошоците на превозот и трошоците на исхраната и 
сместувањето за време на патувањето и престојот во 
другото место над износот што би настанал таа 
здравствена заштита да ја остварило во надлежната 
воена здравствена установа. 

Член 17 
Воениот лекар поединец што го упатува осигу-

реното лице на стационари лекување во воена 
здравствена установа е должен да се грижи за обез-
бедување место и за прием на осигуреното лице во 
таа установа. 

Воената здравствена установа е должна да го 
прими на стационари лекување осигуреното ладе 
што ќ го упатил воениот лекар поединец. 

Член 18 
Воената здравствена установа по завршеното 

стационарно лекување го отпушта осигуреното лице 
и му издава отпусница. 

Член 19 
При отпуштањето на осигуреното лице од ста-

ционарно лекување воената здравствена установа 
назначува на отпусницата дали е потребно осигуре-
ното лице да се јави на контролен преглед. Воената 
здравствена установа може да назначи на отцусни-
цата осигуреното лице да ќ се јави на контролен 
преглед на друга здравствена установа. > 

Воената здравствена установа може и дополни-
телно да го повика на контролен преглед осигуре-
ното лице кое кај неа било на стационари лекува-
ње. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, осигуре-
ното лице ја остварува здравствената заштита врз 
основа на упат од воениот лекар поединец. 

д) Остварување на здравствената заштита во воени 
здравствени установи за медицинска рехабилитација 

Член 20 
Осигуреното лице здравствената заштита ја ос-

тварува во воени здравствени установи за медицин-
ска рехабилитација во случаите кога таквото леку-
вање е медицински индицирано. 

Потребата за остварување на здравствената заш-
тита според став 1 на овој член ја утврдува воениот 
лекар специјалист. 

Член 21 
Осигуреното лице може да биде упатено во соод-

ветна цивилна здравствена установа за медицинска 
рехабилитација, ако е претходно лекувано во ста-
ционари воена здравствена установа и ако потреб-
ната медицинска рехабилитација не може успешно 
да се спроведува во воената здравствена установа. 

Потребата од лекување на осигуреното лице во 
цивилна здравствена установа во случајот од став 
1 на овој член ја утврдува воената здравствена уста-
нова во која осигуреното лице е лекувано. 

i) Остварување на здравствената заштита на деца 
на воени осигуреници во воени лекувалишта за 
рехабилитација со примена на природни фактори 

на лекување 

Член 22 
Здравствената заштита во воени лекувалишта за 

рехабилитација со примена на природните фактори 
на лекување (во понатамошниот текст: воени леку-
ва лишта) можат да ја остваруваат децата на воениот 
осигуреник и децата што воениот осигуреник ги зел 
на издржување (во понатамошниот текст: децата на 
воениот осигуреник) до наполнетите 15 години воз-
раст, ако таквото лекување е медицински индицира-
но 

Индикациите за остварување на здравствената 
заштита во смисла на став 1 од овој член ги утврду-
ва Санитетската управа. 

Член 23 
Децата на воениот осигуреник можат да корис-

тат лекување во воени лекувалишта во смисла на 
член 22 од овој правилник, по правило, еднаш во 
текот на календарската година. Потребата од ко-
ристење на такво лекување ја утврдува воениот 
лекар специ ј а лист-педи ј атер. 
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е) Заеднички одредби 

Член 24 
Ако членот на семејството на воениот осигуре-

ник од член 14 на Законот за здравственото осигу-
рување на воените осигуреници (во понатамошниот 
текст: Законот) здравствената заштита ја остварува 
во воена здравствена установа, воената здравствена 
установа е должна од заедницата на здравственото 
осигурување кај која членот на семејството на вое-
ниот осигуреник е осигурен да бара надоместок за 
дадената здравствена услуга. 

Ако членот на семејството на воениот осигуре-
ник од став 1 на овој член здравствената заштита ја 
остварува кај воен лекар поединец, со договорот од 
член 25 на овој правилник може да се предвиди на-
доместокот од став 1 на овој член да не се врши по 
секоја дадена здравствена услуга туку периодично и 
за сите лица на кои во одреден период им е дадена 
здравствена услуга. Со договорот може да се пред-
види надоместоците да се плаќаат и во паушален 
износ. 

Член 25 
Договорот за надоместоците за дадените здрав-

ствени услуги на членовите на семејството на вое-
ниот осигуреник од член 14 на Законот го склучува, 
со надлежната заедница на здравственото осигуру-
вање, санитетското одделение на командата на ар-
мијата, на военопоморската област и на военото под-
рачје (во понатамошниот текст: надлежното сани-
тетско одделение) на чие подрачје се наоѓа таа заед-
ница. 

Износот на надоместокот од став 1 на овој член 
не може да биде помал од износот што заедницата е 
должна да го поднесува кога осигуреното лице 
здравствената заштита ја остварува под поинакви 
услови и на поинаков начин од оние што се утврде-
ни со прописите на заедницата. 

Член 26 
Ако осигуреното лице се упатува во друго место 

заради користење на здравствената заштита, вое-
ниот лекар поединец или воената здравствена уста-
нова, покрај упатот, на осигуреното лице му издава 
и упатница за наплата на надоместокот на патните 
и други трошоци. На упатницата се назначува, пре-
возното средство (вид на превозното средство и кол-
ски разред) што осигуреното лице ќе го користи врз 
товар на средствата на здравственото осигурување и 
времето на поаѓањето на осигуреното лице. 

По завршениот преглед односно лекувањето вое-
ниот лекар специјалист или воената здравствена ус-
танова кај која осигуреното лице ја остварило здрав-
ствената заштита го назначува на упатницата за на-
плата на надоместокот на платните и другите тро-
шоци времето кога осигуреното лице се јавило на 
преглед односно на лекување и времето на заврше-
токот на прегледот односно лекувањето. 

2. Остварување на здравствената заштита во цивил-
ни здравствени установи 

Член 27 
Ако во местото во кое воениот осигуреник е на 

служба или на работа односно ако во местото во кое 
е живеалиштето на членот на семејството на воениот 
осигуреник нема воен лекар поединец или воена 
здравствена установа, осигурените лица здравстве-
ната заштита ја остваруваат во цивилна здравствена 
установа во тоа место. 

Остварувањето на здравствената заштита на оси-
гурените лица според став 1 на овој член се утвр-
дува со договор помеѓу надлежното санитетско одде-
ление и цивилната здравствена установа. 

Лекарот поединец на цивилната здравствена ус-
танова, што им врши здравствени услуги на осигу-
рените лица во случајот од став 1 на овој член, ги 

врши работите пропишани во член 56 став 1. точ. 1 
до 8 од Законот. 

Во вршењето на работите од став 3 на овој член 
лекарот поединец на цивилната здравствена устано-
ва ги има овластувањата на воен лекар поединец 
предвидени со овој правилник. 

Член 28 
Осигурените лица здравствената заштита ја ос-

тваруваат во цивилна здравствена установа ако вое-
ната здравствена установа не може да им даде 
одделни облици на здравствена заштита. 

Во случајот од став 1 на овој член осигурените 
лица здравствената заштита ја остваруваат во ци-
вилна здравствена установа врз основа на упат од 
воениот лекар поединец односно од воена здравстве-
на установа. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
членот на семејството на воениот осигуреник може 
да оствари здравствена заштита без упат кај лекар 
.специјалист во детски диспанзер, во диспанзер за 
училишни деца односно во диспанзер за жени на 
цивилна здравствена установа. 

Член 29 
Осигурените лица здравствената заштита можат 

да ја остваруваат во цивилни здравствени установи 
за лекување со примена на природни фактори на 
лекување ако таквото лекување е медицински инди-
цирано. 

Индикациите за остварување на здравствената 
заштита во цивилните здравствени установи за ле-
кување со примена на природните фактори на леку-
вање ги утврдува Санитетската управа. 

Потребата од остврувањ^ на здравствената заш-
тита според став 1 на овој член ја утврдува воениот 
лекар специјалист. 

Член 30 
Осигуреното лице кое без упат ќе оствари здрав-

ствена заштита во цивилна здравствена установа, ги 
поднесува трошоците за така остварената здравстве-
на заштита, освен во случаите од чл. 27 и 28 став 
3, член 34 став 2 и член 35 од овој правилник. 

Осигуреното лице од став 1 на овој член има 
право на надоместок на трошоците врз товар на 
средствата на здравственото осигурување до износот 
што би настанал да го остварило односниот облик 
на здравствена заштита во воена здравствена уста-
нова (член 13). 

Член 31 
Со договор помеѓу надлежното санитетско одде-

ление и цивилната здравствена установа ка ј коза 
осигурените лица ја остваруваат здравствената заш-
тита се утврдува начинот на постапувањето на ле-
карот поединец на таа установа во врска со упату-
вањето на осигурените лица заради понатамошно 
остварување на здравствената заштита. 

3. Остварување на здравствената заштита во станот 
на осигуреното лице 

Член 32 
Осигуреното лице може здравствената заштита 

да ја остварува во својот стан (куќно лекување) ако 
тоа е медицински индицирано и ако таквото оства-
рување на здравствената заштита е можно да се 
спроведе. 

Потребата од остварување на здравствената заш-
тита според став 1 на овој член ја утврдува воениот 
лекар поединец, воено лекарската комисија и воена-
та здравствена установа при отпуштањето на осигу-
реното лице од стационари лекувале. 
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Член 33 
Остварување на здравствената заштита во ста-

нот на осигуреното лице може да се спроведува ако 
во местото на живеењето на осигуреното лице постои 
организирана служба на здравствените установи или 
на други организации за давање такви услуги или 
ако потребната услуга на осигуреното лице може да 
му ја даде член на неговото семејство, 

Договорот со здравствената установа или со ор-
ганизацијата од став 1 на овој член го склучува над-
лежното санитетско одделение на чие подрачје се 
наоѓа таквата установа или организација. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
ако во местото на живеењето на осигуреното лице не 
постои организирана служба од став 1 на овој член, 
договорот може да се склучи и со лица што се за-
нимаваат со давање на такви услуги. 

4. Остварување на здравствената заштита за време 
на привремен престој во друго место 

Член 34 
За време на привремен престој на воениот оси-

гуреник надвор од местото на службување^ или на 
работата односно за време на привремен престој 
надвор од живеалиштето на членот на семејството 
на воениот осигуреник, осигуреното лице може да ја 
оствари здравствената заштита ка ј воен лекар пое-
динец или во воената здравствена установа во мес-
тото во кое привремено престојува. 

Ако во местото на привремениот престој на оси-
гуреното лице нема воен лекар поединец или воена 
здравствена установа, осигуреното лице може да ја 
оствари здравствената заштита во цивилна здрав-
ствена установа во тоа место. 

5. Остварување на здравствената заштита во итни 
случаи 

Член 35 
Потребните облици на здравствена заштита во 

итни случаи (итна медицинска помош) осигуреното 
лице може да ги оствари без упат ка ј својот лекар 
поединец или во секоја здравствена установа што 
може да го даде односниот облик на здравствена за-
штита. 

Член 36 
Како итна медицинска помош, во смисла на овој 

правилник, се подразбира давање на здравствени 
услуги што се неопходни да се отстрани непосредна-
та опасност по животот и здравјето на осигуреното 
лице, како и превозот на осигуреното лице до здрав-
ствената установа која може да му даде неопходна 
здравствена услуга. 

С. Остварување на здравствената заштита во 
странство 

Член 37 
Остварувањето на здравствената заштита , во 

странство и упатувањето на осигурените лица на ле-
кување во странство се уредува со посебен пропис. 

7. Остварување на правата на профетски и ортотички 
средства, на забно-протетички средства, на очни и 
слични помагала, на помагала за овозможување гла. 
сен говор, на санитарни справи и на други помагала 

Член 38 
Правото на протетски и ортотички средства, на 

Очни помагала, на санитарни справи и на други по-

магала осигуреното &ице го остврува во воени 
здравствени установи или во организации што се 
занимаваат со изработка односно со набавка и испо-
рака на тие помагала и средства. 

Договорот за изработка односно за набавка и ис-
порака на помагалата и средствата од став 1 на овој 
член со организациите што ги изработуваат односно 
набавуваат и испорачуваат тие средства го склучува 
надлежното санитетско одделение на чие подрачје 
се наоѓаат тие организации. 

Член 39 
Правото на забно-протетички средства, на слу-

шни помагала и на помагала за овозможување гла-
сен говор осигуреното лице го остварува во воена 
здравствена установа. 

Член 40 
Протетски и ортотички средства, забно-протет-

ички средства, очни помагала, санитарни справи и 
други помагала на осигуреното лице му пропишува 
воениот лекар специјалист. 

Помошни помагала и санитарни справи на оси-
гуреното лице може да му пропише и трупен воен 
лекар и воен лекар на гарнизонска амбуланта. 

Слушни помагала и помагала за овозможување 
гласен говор на осигуреното лице му се издаваат врз 
основа на наодот и мислењето на воена здравствена 
установа или воен лекар специјалист* 

Член 41 
Трошоците за изработката на протетските и ор-

тотичките средства, на забно-протетичките средства, 
на очните помагала, на слушните помагала и на по-
магалата за овозможување гласен говор, на сани-
тарните справи и на другите помагала од стандар-
ден материјал од кој тие средства се изработуваат, 
паѓаат врз товар на средствата ва здравственото 
осигурување, освен ако со посебни прописи е одре-
дено осигуреното лице да учествува во поднесува-
њето на трошоците за средството или помагалото 
што го добива. 

'Осигуреното лице што бара средството или по-
магалото од став 1 на овој член да му се издаде 
или изработи од друг материјал кој не е пропишан 
како стандарден материјал, ја поднесува разликата 
во цената на чинењето за така изработеното сред-
ство односно помагало. 

Член 42 
Потребните податоци за издаденото протетско и 

ортотичко средство, очно помагало, слушно пома-
гало и помагало за овозможување гласен говор, са-
нитарна справа и друго помагало се евидентираат 
во здравствената книшка на осигуреното лице. 

Член 43 
Видовите на средствата, на помагалата и на са-

нитарните справи, стандардите на материјалот за 
нивната изработка, роковите на траењето и побли-
ските услови за добивање на одделни средства, по-
магала и санитарни справи се одредуваат со посебен 
пропис. 

8. Пропишување и издавање па лекови 

Член 44 
На осигуреното лице, врз товар на средствата 

на здравственото осигурување, можат, да му се 
пропишуваат и издаваат сите лекови што се одо-
брени за пуштање во промет и за употреба во Југо-
славија. 

Член 45 
Како лекови, во смисла на овој правилник, с£ 

подразбираат и завојиште материјал ќ темелните 
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средства што служат за употреба на лек (каиалка, 
стаклени стапчиња, дестилирана вода и др.). 

Член 46 
Надлежниот лекар поединец на осигуреното 

лице му пропишува лек на пропишаниот рецепт. 
При пропишувањето на лекот за случаи за кои 

не може да се воведува учество на осигурените лица 
во трошоците на користењето на здравствената за-
штита (член 19 став 2 од Законот) на рецептот се 
става ознаката НП (не партиципира). 

Член 47 
Лекот се пропишува во количина која, според 

состојбата на болниот и природата на заболувањето, 
е потребна за лекување до следниот закажан ле-
карски преглед. 

Кај акутни заболувања или акутни состојби ле-
кот, по правило, се пропишува во количина што е 
потребна за лекување до пет дана. 

Кај хронични заболувања или хронични состој-
би, кога е потребно одреден лек подолго да се упо-
требува, лекот може да се пропише во количина 
што е потребна за лекување до 30 дена. 

Во случајот од став 3 на овој член воениот ле-
кар поединец, што го пропишува лекот, е должен 
да ја наведе на рецептот причината за пропишува-
њето на односната количина лек (дијагноза, број 
денови за земање на лекот и др.). 

Член 48 
Пропишаниот лек на осигуреното лице му го 

издава воената аптека или воената здравствена ус-
танова. 

Ако во местото на престојот на осигуреното 
лице нема воена аптека односно воена здравствена 
установа или ако воената аптека односно воената 
здравствена установа го нема пропишаниот лек, оси-
гуреното лице може да го подигне пропишаниот лек 
во цивилна аптека или во цивилна здравствена ус-
танова во тоа место. 

Ако во воената аптека односно во воената 
здравствена установа го нема пропишаниот лек, 
фармацеутот на воената аптека односно надлежниот 
воен лекар поединец назначува на рецептот дека 
пропишаниот лек може да се подигне во цивилна 
аптека или во цивилна здравствена, установа. 

Член 49 
Во итен случај осигуреното лице може да го 

подигне пропишаниот лек во најблиската аптека 
или здравствена установа, со тоа што воениот лекар 
поединец, што го пропишува лекот, е должен да ја 
стави на рецептот ознаката „Итно". 

Член 50 
. Набавката на лекови во странство, што не мо-

жат да се набават во земјата, ја одобрува, по пред-
лог од воениот лекар поединец или од воената 
здравствена установа, Санитетската управа. 

9. Употреба на превозни сродства при остварува-
њето на здравствената заштита 

Член 51 
Кога воените осигуреници патуваат во друго место 

заради остварување на здравствената заштита, ко-
ристат превозни средства според прописите за пат-
ните и другите трошоци во Југословенската народна 
архмија. 

Видот на превозното средство во смисла на став 
1 од овој член го одредува лекарот поединец, вое-
нолекарската комисија, воената здравствена уста-
нова односно цивилната здравствена установа што 

воениот осигуреник го упатува на лекување или на 
лекарски преглед во друго место. 

Член 52 
Кога членовите на семејството на воениот оси-

гуреник патуваат во друго место заради остварување 
на здравствената заштита, користат превозни сред-
ства според прописите што важат за членовите на 
семејството на осигуреникот — работникот на под-
рачјето на кое е живеалиштето на членот на семеј-
ството на воениот осигуреник. 

Член 53 
Во итни и медицински оправдани случаи вое-

ниот лекар поединец може да одреди употреба на 
санитетски автомобил или на друго превозно сред-
ство што не е предвидено со прописите во чл. 51 и 
52 на овој правилник. Во тој случај воениот лекар 
поединец е должен да ја наведе причината поради 
која го одредил таквиот превоз. 

Член 54 
Заради остварување на здравствена заштита во 

местото на престојот на осигуреното лице, на прием 
на осигуреното лице во воена или цивилна здрав-
ствена установа, на испраќање од тие здравствени 
установи или на преместување од една во друга 
здравствена установа може да се одреди употреба 
на санитетски автомобил или на друго превозно 
средство, ако таквиот превоз е обусловен со здрав-
ствената состојба на болниот. 

Употребата на превозното средство во смисла на 
став 1 од овој член ја одредува воениот лекар по-
единец, воената односно цивилната здравствена ус-
танова кај која осигуреното лице е на лекување. 

10. Надоместување трошоците на цивилните здрав-
ствени установи за дадените здравствени услуги 

Член 55 
Надоместувањето трошоците на цивилните здрав-

ствени установи односно организации за дадените 
здравствени услуги на осигурените лица во случа-
ите од чл. 15, 21, 28, 29, 33, 34, 35, 38 и 48 од овој 
правилник го врши надлежното санитетско одделе-
ние на чие подрачје е местото на службување^ или 
на работата на воениот осигуреник односно местото 
на живеалиштето на членот на семејството на вое-
ниот осигуреник. 

11. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИ И ПОМОШТИ 

1. Остварување на надоместокот на платата за време 
па привремена спреченост за* работа 

1) Утврдување и заклучување на прг*вргле?1ата 
спреченост за работа на воен осигуреник 

Член 56 
Почетокот и престанокот на привремената спре-

ченост за работа на воен осигуреник го одредува 
трупниот лекар или лекарот на гарнизонската ам-
буланта, независно од тоа кој лекар поединец од-
носно воено лекарска комисија ја утврдила привре-
мената спреченост за работа. 

Член 57 
Утврдувањето на привремената спреченост за 

работа на воениот осигуреник во случаите од член 
30 точ. 1, 2, 3, 4 и 7 од Законот се врши врз основа на 
лекарскиот преглед и медицинските наоди за здрав-
ствената состојба на воениот осигуреник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
утврдувањето на привремената спреченост за работа 
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на воениот осигуреник во случаите од член 30 тач. 
1, 2, 3, 4 и 7 од Законот може да се врши и врз 
основа на медицинската документација ако е тоа 
медицински оправдано. 

Член 5» 
Ако заболеното дете на воениот осигуреник 

здравствената заштита ја остварува во цивилна 
здравствена установа, привремената спреченост за 
работа на воениот осигуреник — поради нега на де-
тето ја одредува и заклучува воениот лекар поеди-
нец, на предлог од лекарот што го лекува заболе-
ното дете. 

б) Евидентирање на привремената спреченост за 
работ па воените осигуреници 

Член 59 
Привремената спреченост за работа на воениот 

осигуреник се евидентира во книгата на амбулант-
ните прегледи и во здравствената книшка на вое-
ниот осигуреник. 

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, во 
гарнизонската амбуланта или во трудната амбу-
ланта се води и список на воените осигуреници при-
времено спречени за работа (во понатамошниот 
текст: списокот). 

Член 60 
Трудниот лекар или лекарот ва гарнизонската 

амбуланта што ќе одреди привремена спреченост за 
работа на воениот осигуреник пополнува извештај 
за траењето на привремената спреченост за работа 
ва воениот осигуреник (во понатамошниот текст: 
извештајот). 

Во извештајот се внесуваат личните податоци 
за воениот осигуреник, почетокот и причината на 
привремената спреченост за работа и шифрата ва 
почетната дијагноза. 

Кога трупниот лекар или лекарот на гарнизон-
ската амбуланта ќе утврди дека престанала причи-
ната за привременава спреченост за работа на вое-
ниот осигуреник, во извештајот го запишува дату-
мот на престанокот на привремената спреченост за 
работа и шифрата на завршната дијагноза. 

Шифрата на почетната и завршната дијагноза 
се внесува во извештајот според Меѓународната 
класификација на болестите, повредите и причините 
на смртта. 

По престанокот на привремената спреченост за 
работа извештајот му се предава на воениот оси-
гуреник. 

Член 61 
Ако привремената спреченост за работа на вое-

ниот осигуреник трае подолго од 30 дена, трупниот 
лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта му 
издава на воениот осигуреник извештај за измина-
тите 30 дена. 

Ако воениот осигуреник се наоѓа на стационар-
но лекување во воена или цивилна здравствена ус-
танова, трупниот лекар или лекарот на гарнизон-
ската амбуланта, на барање на член на семејството 
на воениот осигуреник односно на воената единица 
или установа кај која воениот осигуреник е на 
служба, издава извештај. 

Трупниот лекар или лекарот на гарнизонската 
амбуланта што ќе одреди привремена спреченост за 
работа на воен осигуреник што е на работа во државен 
орган, во организација на здружениот труд или во 
друга^ организација, по барање на воениот осигуре-
ник, ќе издаде извештај и вон од роковите предви-
дени со овој правилник, ако на воениот осигурени-
кот извештајот му е потребен за остврување на пра-
вото на личниот доход односно на надоместокот на 
личниот доход. 

Член 62 
По престанокот на привремената спреченост зџ 

работа на воениов осигуреник ^групниот лекар или 

лекарот на гарнизонската амбуланта потребните по-
датоци ги внесува во книгата на амбулантиве пре-
гледи и во списокот во кој го евидентирал утврду-
вањето на привремената спреченост за работа на 
воениот осигуреник. 

в) Пресметување па надоместокот на платата на 
воениот осигуреник поради привремена спреченост 

за работа 

Член 63 
Воениот осигуреник или друго лице на кое 

трупниот лекар или лекарот на гарнизонската ам-
буланта му РО издал извештајот, и го предава из-
вештајот на воената единица односно на воената ус-
танова к а ј која воениот осигуреник е на служба. 

Организационата единица односно службеното 
лице што ги врши персоналните работи во воената 
единица односна во воената установа на каја ik е 
предаден извештајот, сите извештаи примени до ос-
миот ден во месецот и ги доставува на организацио-
ната единица односно на службеното лице што ги 
врши финансиските работи во воената единица ©из-
носио во воената установа. 

Воениот осигуреник што е на работа во држа-
вен орган, во организација на здружениот труд. или 
во друга организација му го предава извештајот на 
органот односно на организацијата кај која е на 
работа. 

Член 64 
По примениот извештај организационата едини-

ца односно службеното лице што ги врши финанс-
иските работи го пресметува надоместокот на пла-
тата. 

Пресметувањето на надоместокот на платата се 
врши на извештајот. 

Член 65 
Ако надоместокот на платата се пресметува-за од-

реден број денови и месеци, дневниот износ на на^ 
доместокот на платата се утврдува така што месеч-
ниот износ на платата се поделува со бројот За 

Член бб 
Извештаите врз основа на кои е извршено пре-

сметувањето на надоместокот на платата му се до-
ставуваат на надлежниот сметководствен центар од-
носно на надлежното сметководство најдоцна до 
дванаесеттиот ден во месецот. 

Врз основа на извештаите од став 1 на овој член 
надлежниот сметководствен центар односно надле-
жното сметководство составува збирен список со 
износите на надоместокот на платата за сите воени 
осигуреници на кои им го исплатува надоместокот 
на платата. Вака утврдениот вкупен износ на надо-
местокот на платата служи за намалување на осно-
вицата за пресметување и плаќање на пропишаните 
придонеси врз платите на воените осигуреници* 

Член 67 
Кога надоместокот на личниот доход односно на 

платата за време на привремена спреченост за ра-
бота на воениот осигуреник му го пресметува и ис-
платува врз основа на Законот државен орган, ор-
ганизација на здружениот труд или друга органи-
зација кај која воениот осигуреник е на работа, ис-
платените износи што според член 65 став 2 точка 
2 од Законот паѓаат врз товар на средствата на 
здравственото осигурување им ги надоместува на 
тие органи односно организации командата на гар-
низонот односно воената единица или воената ус-
танова што ги вршат работите на командата на гар-
низонот (вр понатамошниот текст: надлежната ко-, 
манда на гарнизонот) на чи? подрачје се наоѓа о^н 
ѓакот односнб 9|^анизацијата кај која воениот оси-
гуреник е на работам * 
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2. Остварувале ва други надоместоци и помошти 

Член бб 
Надоместокот на патните трошоци осигуреното 

лице го остварува ка ј воената единица односно во-
ената установа ка ј која воениот осигуреник е на 
служба. 

Помошта за опрема на новородено дете и надо-
местокот на посебните трошоци во случај на смрт 
на осигурениот член на своето семејство воениот 
осигуреник га остварува ка ј воената единица одно-
сно воената установа ка ј која е на служба. 

Надоместокот на потребните трошоци и посмрт-
ната помош членот на семејството на умрениот воен 
осигуреник ги остварува кај воената единица односно 
воената установа ка ј која умрениот воен осигуреник 
бил на служба. 

Секое лице што ќе погребе умрено осигурено 
лице, го остварува надоместокот на погребните тро-
шоци к а ј воената единица односно воената установа 
кај која воениот осигуреник е ита служба односно 
ка ј која умрениот воен осигуреник бил на служба. 

Член 
Воениот осигуреник кој е на работа к а ј државен 

орган, кај организација на здружениот труд или ка ј 
друга организација, членот на неговото семејство и 
лицето што ќе го погребе воениот осигуреник кој е 
еа работа к а ј тој ортан односно организација или 
членот на неговото семејство, -надоместоците и ио-
моштите од член 68 на овој правилник ги оствару-
ваат кај надлежната команда на гарнизонот на чие 
подрачје се наоѓа органот односно организацијата 
кај која воениот осигуреник е на работа. 

Се спогодба помеѓу надлежната команда на 
гарнизонот и органот односно организацијата кај 
која воениот осигуреник е на работа, може да се 
предвиди надоместоците и помоштите од член 68 на 
овој правилник на осигуреното лице да му ги исп-
латува тој орган односно организација. 

Износите исплатени според став 2 на овој член 
на државниот орган, на организацијата на здруже-
ниот труд или на друга организација им ги надоме-
стува надлежната команда на гарнизонот што ја 
склучила спогодбата со -тој орган односно органи-
зација. 

Член 70 
По исклучок од одредбите на член 68 став 1 и 

член W став 1 од овој правилник, исплатата на на-
доместокот на патните трошоци на членовите на се-
мејството на воениот осигуреник кои поради премо-
стување или школување на воениот осигуреник не 
живеат во местото во кое воениот осигуреник е на 
служба односно на работа, ја врши воената единица 
односно воената установа кај која воениот осигуре-
ник бил на служба пред преместувањето или упа-
тувањето на школување односно надлежната ко-
манда на гарнизонот на чие подрачје е живеалиш-
тето на членот на семејството на воениот осигуре-
ник кој бил на работа во државен орган, во орга-
низација на здружениот труд или во друга органи-
зација. 

Ако во случајот од став 1 на овој член, членот 
?ва семејството на воениот осигуреник бара издава-
ње на писмено решение, воената единица или вое-
ната установа односно надлежната команда на гар-
низонот барањето со потребната документација ќе it 
го достави на воената единица односно на воената 
установа кај која воениот осигуреник е на служба 
односно на надлежната команда на гарнизонот на 
чие подрачје се наоѓа државниот орган, организа-
цијата на здружениот труд или друга организација 
к а ј која воениот осигуреник е на работа, заради до-
несување на решение. 

Член Т1 
Кон барањето за остварување на правата на на-« 

Цшсесгоф! ж помошти, зе поднесува м тоа.: 

1) за помош за опрема на новородено дете — 
потврда од лекарот дека до породување ќе дојде во рок 
од 30 дена, а за родено дете — доказ за раѓањето 
на детето и за правото на таа помош (член 42 став 
1 точ. 3 и став 2 од Законот); 

2) за надоместокот на потребните трошоци и за 
посмртната помош — доказ за смртта на осигуре-
ното лице. 

III. ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 

Член 11 
Заради остварување на правата од здравственото 

осигурување на осигурените лица им се издава 
здравствена книшка. Здравствена книшка му се из-
дава и на членот на семејството на воениот осигу-
реник од член 14 на Законот кој здравствената заш-
тита ја остварува кај воен лекар поединец и кај во-
ена здравствена установа. 

На здравствената книшка издадена на членот 
на семејството на воениот осигуреник од став 2 на 
овој член се назначува ка ј која заедница на здрав-
ственото осигурување е осигурен. 

Член 73 
Својството на осигурено лице се докажува со 

здравствената книшка. 
Здравствената книшка се користи со воената 

легитимација односно со личната карта со која се 
утврдува идентитетот на осигуреното лице. 

Здравствената книшка на дете се користи со вое* 
ната легитимација односно со личната карта на ро-

дителите. 
Член 74 

Во итни случаи воениот лекар поединец или 
воената здравствена установа на осигуреното лице 
не можат да му го ускратат давањето на здравст-
вена заштита ако осигуреното лице не е во можност 
тоа својство да го докаже со здравствената книшка. 

Осигуреното лице кое здравствената заштита ја 
остварило според став 1 на овој член е должно свој-
ството на осигурено лице да го докаже во рок што 
ќе го одреди воениот лекар поединец или воената 
здравствена установа. 

Член 75 
Здравствената книшка на осигуреното лице му 

ја издава воената единица односно воената установа 
во ранг на полк (самостоен баталјон), на него рамна 
или повисока единица односно установа ка ј која 
воениот осигуреник е на служба. 

На воениот осигуреник кој е на работа ка ј др-
жавен орган, кај организација на здружениот труд 
или кај друга организација и на членовите на не-
говото семејство здравствената книшка им ја издава 
надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје 
се наоѓа органот односно организацијата во која во-
ениот осигуреник е на работа. 

Член 76 
Издавањето на здравствената книшка го еви-

дентира воената единица и воената установа во 
уписникот на предметите на управната постапка 
поведена по барање на странката. Во здравствената 
книшка се запишува бројот под кој е издадена. 

Член 77 
Здравствената книшка на воениот осигуреник се 

> заверува во случај на преместување на воениот 
осигуреник, а здравствената книшка на членот на 
семејството на воениот осигуреник — во почетокот 
на секоја календарска година. 

Заверувањето на здравствената книшка го врши 
воената единица и воената установа надлежна за « 
издавање на здравствената книшка. 

>: Член 78 
На барање на воениот осигуреник пополнета^ 

ил* мдтетшата здравствена ш ш а се заменува са 
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нова. а на пополнетата односно оштетената здравст-
вена книшка која останува кај осигуреното лице, 
се назначува дека е издадена нова здравствена 
книшка. 

Член 79 
Осигуреното лице кое ќе ја загуби здравстве-

ната книшка или на друг начин ќе остане без неа 
е должно во рок од 8 дена од денот на ишчезну-
в а њ е ^ односно на загубата на здравствената кни-
шка тоа да и го пријави на надлежната воена еди-
ница односно воена установа, која ќе му издаде 
нова здравствена книшка. 

Член 80 
Воениот осигуреник е должен настанатите про-

мени што повлекуваат престанок на правата на 
здравствено осигурување на член на семејството да 
и ги пријави на воената единица односно воената 
установа надлежна за издавање на здравствената 
книшка и да и ја предаде здравствената книшка на 
тој член на семејството. 

Откако воената единица односно воената уста-
нова во здравствената книшка ќе назначи дека на 
членот на семејството на воениот осигуреник му 
престанало својството на осигурено лице и дека 
здравствената заштита не може да ја остварува врз 
товар на средствата на здравственото осигурување, 
ќе му ја врати на воениот осигуреник на чиј член 
на семејството му престанало својството на осигу-
рено лице. 

Член 81 
Воениот осигуреник на кого ќе му престане во-

ената служба својата здравствена книшка и здрав-
ствените книшки на своите членови на семејството 
ќе 6 ги предаде на воената единица односно воената 
установа надлежна за -издавање. 

Откако воената единица односно воената уста-
нова од став 1 на овој член ќе го назначи на здрав-
ствената книшка датумот на престанокот на свој-
ството на осигурено лице на воениот осигуреник од-
носно на членот на неговото семејството (чл. 21 и 
22 став 1 од Законот), му ги враќа здравствените 
К Н И Ш К И на воениот осигуреник на кого му преста-
нува воената служба. 

Член 82 
Здравствените книшки на осигурените лица им 

се издаваат на обрасците што се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за пос-
тапката за остварување на правата од здравственото 
осигурување и за определување на износите на на-
доместоците и помоштите на воените осигуреници 
и на членовите на нивните фамилии („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/63, 12/64 и 24/67). 

Член 84 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. в. п. 35 
5 август 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, е. р. 

(Прва страна на кориците) 

Образец ВСО/Здр-2 

(Прва внатрешна страна) 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 
НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК 

(Втората страна на кориците останува празна) 
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(Втора внатрешна страна) (Трета внатрешна страна) 
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
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(Деветта до триесет и осма внатрешна страна) (Триесет и деветта до педесетта внатрешна страна) 

АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
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(Педесет и седма до шеесетта внатрешна страна) 

РАДИОФОТОГРАФСКИ НАОД 

(Седумдесет и прва и седумдесет и втора внатрешна 
страна) 

(Шеесет и прва и шеесет и втора внатрешна страна) 

ИЗДАДЕНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА — САНИ-
ТАРНИ СПРАВИ 

(Шеесет и третата до седумдесеттата внатрешна 
страна остануваат празни) 

(Седумдесет и трета внатрешна страна) 
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(Прва страна на кориците) 

Образец ВСО/Здр-З 

(Прва внатрешна страна) 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА ВОЕН 

ОСИГУРЕНИК 

(Втората страна на кориците останува празна) 

(Втора внатрешна страна) (Трета внатрешна страна) 
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА 

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ 
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(Четврта внатрешна страна) 
ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ 

(Петта до триесет и четврта внатрешна страна) 
АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕЊЕ 

(Триесет и петта до четириесет и шеста внатрешна 
страна) 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 



(Четириесет и деветта до педесет и втора внатрешна 
страна) 

ОДЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА 
КОМИСИЈА 

(Педесет и петта и педесет и шеста внатрешна страна) 

ИЗДАДЕНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА — САНИ-
ТАРНИ СПРАВИ 

(Педесет и седмата до шеесет и четвртата внатрешна 
.страна остануваат дразни) 

(Шеесет и петта до шеесет и осма внатрешна страна) 

Страна 1046 — Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ .Четврток, 19 октомври 1972 

(Педесет и трета и педесет ш четврта внатрешна 
страна) 

РАДИОФОТОГРАФСКИ НАОД 
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(Шеесет и деветта внатрешна страна) 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА 

Со здравствената книшка се докажува својството 
на осигурено лице. 

Имателот на здравствената книшка е должен да ја 
чува здравствената книшка зашто врз основа на неа и 
со личната карта — легитимација може да користи 
здравствена заштита. Без здравствена книшка може 
^а се користи здравствена заштита самово итни случаи. 

На осигуреното лице здравствената книшка му ја 
издава воената единица односно воената установа. 

Здравствената книшка на воен осигуреник се за-
верува во случај на преместување на воениот осигу-
реник, а здравствената книшка на член на семејството 
на воениот осигуреник во почетокот на календарската 
година. Заверувањето на книшките го врши воената 
единица и воената установа надлежна за изведување 
на здравствените книшки. 

Носителот на осигурувањето е должен да ft ги 
пријави на воената единица односно на воената устано-
ва надлежна за издавање на здравствени книшки сите 
промени што се од влијание врз користењето на пра-
вата од здравственото осигурување, во рок од 8 дена од 
денот на настанатата промена, и тоа: 

— промена на името или презимето; 
— воспоставување на работната способност на член 

на семејството кој врз основа на неспособност за сто-
панисување користел право од здравственото осигу-
рување ; 

— престанок на редовното школување на децата; 
— промени настанати во приходите поради кои 

имателот на здравствената книшка би го изгубил пра-
вото на здравствено осигурување по основ на осигуру-
вањето на воените осигуреници. 

505. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65 и 55/69), во согласност со Сојузниот секретари-
јат за труд и социјална политика, сојузниот секре-
тар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА 
ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАРНИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕ-
ЈУВАЧИТЕ НА ПАРА И ЗАГРЕЈУВАНИТЕ НА 

ВОДА 

Член 1 
Во Техничките прописи за изработка и упо-

треба на парните котли, парните садови, прегреју-^ 
вапите на пара и загрејувачите на вода (Додаток' 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57 и 3/58), кои 
се составен дел на Правилникот за Техничките про-
писи за изработка и употреба на парните котли, 
парните садови, прегрејувачите на пара и загре-
ју вачите на вода (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/57 и 3/58), во називот зборовите: „парних котлова" 
се заменуваат со зборовите: „парних и вреловодних 
котлова". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборовите: „парних котлова" се 

менуваат со зборовите: „парних и вреловодних 
[ова". 

Член 3 
Во член 2 називот: „Парни котлови" се менува 
саси: „Парни и вреловодни котлови". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Као врелооводни котао, у смислу ових прописа, 
сматра се котао у коме је температура воде пре-
ко 110°С." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 4. во 

точка под б) на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка и по тоа се додава нова точка под ц), 
која гласи: 

„ц) сигурносни вентил директно оптерећен те-
гом у затвореној заштитној капи, чију је конструк-
цију одобрио надлежни инспекторат парних кот-
лова." 

Член 4 
По член 3 се додава нов член За, кој гласи: 

„СТАБИЛНИ СУДОВИ ПОД ПРИТИСКОМ 

Члан За. 
1. Као стабилни судови под притиском, у смис-

лу ових прописа, сматрају се судови који се пуне 
компримиранине, течним и под притиском ра ство-
реним гасовима, и ваздухом са натпритиском већим 
од 1 atm, као и судови у којима може настати нат-
притисак већи од 1 atm, који за време од пуњења 
до пражњења не мењају места. 

Као стабилни судови сматрају се и судови под 
притиском израђени од неметала (тврдог порцела-
на, керамике, стакла и сличних материјала), који 
морају имати таблицу произвођача на којој је утис-
нут фабрички број и највећи дозвољени притисак 
у атмосферама. Да ли се такви судови (вакуум ко-
лоне, измењивачи топлоте итд.) могу без опасности 
употребити као судови под притиском, одлучује од 
случаја до случаја надлежни инспекторат парних 
котлова. 

2. Одредбе овог члана не односе се на судове 
чији умножак садржаја у литрима и притиска у 
атмосферама не прелази бројку ЗОО. При том нај-
већи притисак може бити 3 atm. 

3. Конструкције, прорачуни и употреба мате-
ријала, као и опрема и остало, за стабилне судове 
под притиском регулисаће се посебним техничким 
прописом. До доношења тих прописа могу се при-
мењивати одговарајући технички прбписи разви-
јених земаља, односно прописи које инвеститор, у 
споразуму са произвођачем и инспекторатом пар-
них котлова, одреди." 

Член 5 
Во член 9 по точка 9 се додаваат две нови точ-

ки, кои гласат: 
„10. При постављању двају електричних пумпи 

дозвољен је само један извор струје, и то искљу-
чиво у случају кад испадање тог извора струје 
аутоматски искључује и ложење, а сакупљена то-
плота у ложишту и промајама котла не изазива 
никакво недозволено испаравање воде која се на-
лази у парном котлу. 

11. Нормални капацитет напојних пумпи парних 
котлова одређује се према нормалном учинку 
котла." 

Член 6 
Во член 11 точка 2 став 1 последните две ре-

ченици се бришат. 
По став 1 се додаваат три нови става, кои гласат: 
„Праве опојне цеви водоказа морају имати уну-

тарњи пречник најмање 25 mm. Увијене спојив 
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ђеви код произвођача паре учинка до 0,5 t/ћ треба 
Да имају најмање 35 пип а преко 0,5 t /h најмање 
45 mm унутарњи пречник и не смеју имати оштре 
лукове. 

Спој не цеви треба да су заштићене од дејства 
димних гасова. 

Ако се водокази постављају на продужиш* 
спој ним цевима, такве цеви треба изоловати." 

Досегашниот став 2 станува став 5. 
Во точка 6 ставот 2 се менува и гласи« 
„Код котлова високих притисака и велике 

производње паре, поред н о р м а л н и х , обавезни су и 
други показивачи водостаја на командним напра-
вама" 

По точка б се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„7. Даљински водокази могу се употребити као 
друга направа за показивање водостаја парних 
котлова, ако надлежни инспекторат парних котлова 
одобри њихову употребу на основу прегледа подне-
тих конструкционата цртежа и описа рада даљин-
с к а водоказа. 

Непосредни во докази (уграђени на самом буб-
њу) морају бити видљиви са стајалишта руковаоца 
односног котла непосредно или посредно (ТВ-ка-
мера, систем огледала и cjl), ади није потребно да 
буду један поред другог, 

Непосредно постављени во доказ не мора бити 
видљив са стајалишта руковаоца котла, ако су по-
стављена још два даљинска водоказа и ако бар је-
дан од њих може исправно функционисати у слу-
чају нестанка напона у електрично^ мрежи или 
притиска у постројењу компримирано^ ваздуха н 
сл. из којих се даљински водоказ напаја. 

Под стајалиштем руковаоца котла подразумева 
ге манипулативни простор руковаоца котла. 

8. Проточни котлови великих коровских је-
диница морају имаш уместо во доказних уређаја, 
два аутоматска међусобно независна сигнална уре-
ђаја, који визуелно, акустички или комбинован© 
упозорава ју на почетак опасности услед недовољне 
количине воде. Уместо једног од таквих сигналних 
уређаја може се употребити аутоматски уређај за 
блокирање ложења у моменту кад први уређај 
сигнализира опасност." 

Член 7 
Во член 12 точка 1 став 1 првата реченица се 

заменува со две нови реченици, кои гласат: 
„Сваки стабилни котао мора имати бар један 

поуздани вентил сигурности са -тегом или округом. 
Дозвољени су помоћно управљани сигурносни вен-
тили, ако они ступају у дејство без икаквог међу-
укључивања неког страног извора енергије." 

По став 7 се дђдава нов став 8, кој гласи: 
„За уграђене вентиле сигурности са опругом, на 

стабилним парним котловима, морају се, уз осталу 
техничку документацију, инспекторату парних 
котлова доставити карактеристике опруге вентила 
сигурности и остали битни подаци о његовој кон-
струкцији." 

Во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Код парних котлова са добошем морају вен-

тили сигурности који су уграђени на добошу да чи-
не најмање 50% укупне потребне количине испу-
штања. Остали вентили сигурности, који су потреб-
ни за укупну количину испуштања, могу се смести?« 
ти и на крају прегрејача, ако немају запорног ор-
гана између прегрејана и непарног дела котла. 
На излазу из прегрејача треба да се поставе вен-
тили сигурности за најмање 25% укупно потребног 

Податке за коефицијент истицања даје произ-
вођач вентила, као једну од његових гарантних ве-
личина. Коефицијент врсте медија се за водену 
пару одређује из дијаграма 1, за гасове и паре из 
дијаграма 3. Коефицијент истицања ty одређује се 
из дијаграма 2." 

Во аочка 5 одредбите под б) се менуваат и гла-
сат: 

,,б) сви пресеци и водови морају бити обликг 
вани тако да је обезбеђена количина издувавау 
*као и несметано дејство вентила сигурности однс-
уређаја против прекорачено притиска. Губитак; 
тиска паре у доводу и одводу, изазван отпа 
струјања, не сме да буде већи од 3°/о од при 
отварања вентила при највећој (предвиђеној) i 
чини одвођења паре. При том треба узети у обз^ 
противпритиске на страни излаза (изазване о' 
рима струјања, плочама у облику сита и слични] 

учинка ^спуштања. Збир пропуштања вентила мо-
ра бити 100°/о." 

Во точка 3 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Прорачун површине потр Јшг пресека сигур-
носних вентила на парним 1^е*стројењима велике 
производње паре и високих притисака, треба из-
вршити применом следећих образаца: 

За водену пару: 
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Слика 1. Дијаграм за коефицијент медија х за в о д е н у пару 

СлиЈса 2, Дијаграм за коефицијент истицања 

Член 8 
Во член 19 точка 9 во одредбата под ф) зборо-

вите: „висине 260 пип од пода" се заменуваат со 
зборовите: „висине најмање 50 mm од пода". 

Член 9 
Во член 25 по точка 8 се додава нова точка 9, 

која гласи: 

„9, Одредбе овог члана примењују се и на врело-
водне котлове у којима је температура воде преко 
Ш°С, који раде као самостална постројења." 

Член 10 
Во член 39 во точка 1 коефициентот: „V > 0,9" 

се заменува со коефициентот: „V=1,0", а зборовите: 
„а вареле цеви дозво&авају се само за притисак од 
(Н атм." се бришат. 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„За варене (тавне) цеви, употребљено за кот-

ловске и прегрејачке цеви, као и за њихово испи-
тивање, применувале се, до доношења одговарају-
ћих југословенских стандарда, нормативи и методе 
једног од признатих светских стандарда (УСА, ен-
глески, немачки и др*)." 

Член 11 
Во член 47 точка 2 се брише. 
Досегашните точ. 3 до 13 стануваат точ. 2 до 12. 

Член 12 
Член 48 се менува и гласи: 
„Термичка обрада после заваривања и пластич-

не обраде. 
1. Термичка обрада, после заваривања и плас-

тичне обраде, на појединим деловима или у целини 
(тј. у целом кома ду > врши се жарењем, попуштањем 
и нормализаиионим жарењем, зависно од врсте ма-
теријала и врсте претходне обраде. 

Под жарењем рпди отклањања унутарњих на-
пона подразумева се загревање на температуру тач-
ке Ас 1 (обично испод 530° С) и постепено хлађење. 
При том се не сме битно променити својство ма-
теријала. 
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Под попуштањем ради смањења тврдоће, после 
хладног обликовања (пластичне обраде) или зава-
ривања, подразумева се загревање делова израђе-
них од челика за побољшање, на температуру која 
се налази измену собне температуре и тачке Ас 1 
и држање на тој температури са накнадним и одго-
варајућим хлађењем. 

Под нормализационим жарењем подразумева се 
загревање на температуру нешто вишу од тачке 

Ас 3 (код надперличних челика изнад тачке Ас 1) 
са накнадним одговарајућим хлађењем у мирној ат-
мосфери. 

Друге посебне врсте термичке обраде могу се 
применити, ако је то условљено стањем завара или 
применом специ] ал них врста челика. 

2. Ако је вршена термичка обрада појединих де-
лова, престаје обавеза извођења термичке обраде 
коначних спојева. Тада се може применити локална 
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термичка обрада, али се при том морају испунити 
следећи услови: 

а) загревање кружних (попречних) варних ша-
вова мора бити изведено по целом обиму истовре-
мено тј. не сме се вршити поступна термичка обрада; 

б) загревање кружних (попречних) и уздужних 
варних шавова врши се до температуре жарења зо-
не основног материјала непосредно поред варног 
шава — е тим да је њихова најмања ширина једнака 
6 ѕ, мерено од средине варног шава, односно укупно 
12 ѕ — при чему је „ѕ" дебљина зида у mm на месту 
варног шава; 

ц) термичка обрада отвора са завареиим поја-
чањем или са завареним цевима наставком врши се 
као да је у питању кружни (попречни) варни шав. 
Укупна ширина појаса који се загрева једнака је 
величини пречника појачања са додатом величином 
вредности 12 s. 

3. Термичка обрада не мора да се врши, ако су 
испуњени следећи услови: 

а) да је употребљен нелегирани челик (дефи-
ниција по „Euronorm 20": хемијски састав не сме 
бити већи од 
А1 0,22% С 0,2%, Сг 0,3%. Си 0,4,%, Мп + Si 15%, 
Мо 0,05%, Ni 0,3%, Pb 0,4%, V 0,05%, W 0,2% и 
остали 1% = без С, Р и При том морају бити ис-
пуњени и следећи захтеви: 

С < 0,22% 

Сг + Ni < 0,30% 

Дати подаци односе се и на основни материјал и на 
завар; 

б) да дебљина зида није већа од 30 mm; 
ц) да је однос унутарњег полупречника (г) и 

дебљине зида (ѕ) хладно савијеног плашта следећи: 

г > 10 ѕ; 

д) да обликовање на температури ковања није 
вршено е високим степеном деформацијо и да је 
цео поступак обликовања, укључујући и хлађење, 
био контролисаи тако да је сигурно да челик има 
нормализовану структуру; 

е) ако cv у питању цеви загрејача воде, уну-
трашње спој не цеви парног котла, цев ни зидови ис-
паривача и прегрејачи, као и цевне змије прегре-
јача паре: 

— при употреби челика који у потпуности ис-
пуњава услове наведене под а) — да дебљина зида 
није већа од 10 mm без обзира на пречник цеви; 

— при употреби топлотно-отпорсог челика са 
0,7% Сг и 0,4% Мо, као и челика са 2% Сг и 0,9% Мо 
— да дебљина зида није већа од 8 mm а еполети 
пречник цеви није већи од 51 mm. Ово изузимање од 
термичке обраде не може су користи™ код заваре-
них спојева на којима су вршене поправке; 

— да је код делова ^бликпваних на температури 
ковања обликовање завршено на доњој температур-
ној граници, и да је хлађење после обликовања из-
ведено као код нормализационог жарења; 

— да обликовање (сужавање крајева цеви, са-
вијање и др \ v хладном стању није вршено са ви-
соким степеном деформацијо; 

ф) после извођења заптивних варних шавова из-
међу крајева уваљаних цеви и унутарње површине 
бубњева — ако су цеви уваљане у одговарајуће от-
воре у зидове бубња и кад вар на унутарњој повр-
шини бубња има само сврху заптивања; 

г) после заваривања појединих малих цезних 
прикључака на зид бубња или котловског плашта, 
по правилу постављање свих малих прикључака 
треба извршити пре завршне термичке обраде. Ако 

то није тако учињено — термичка обрада после за-
варивања појединог малог цевног прикључка може 
бити изостављена ако се могу остварити, за варни 
шав и околну зону потребна својства која испуња-
вају услове експлоатацијо — а што треба доказати. 

4. Контролна плоча е продуженим варним ша-
вом плашта може бити посебно термички обрађена 
према поступку предвиђепом за припадај ући део — 
осим трајања загрејавања на температури термичке 
обраде, која је зависна од дебљине плоче а не од 
највеће дебљине припадајућег дела или склопа. 

5 Ако се термичка обрада мора изводити тј ако 
се не могу испунити сви услови наведени у тачки 3. 
под а), ф) и г) оног члана, врши се жарење ради от-
клањања унутарњих напрезања, односно попуштање 
у случају кад је примењен челик за побољшање. 

6, Нормализационо жарење изводи се у следећим 
случајевима: 

а) кад се потребна својства завареног споја могу 
остварити искључиво нормализационим жарењем; 

б) кад је хладно савијање плашта извршено тако 
да је однос унутарњег полупречника и дебљине зида 
следећи: 

г < 10 ѕ; 

ц) кад нису испуњени услови наведени у тачки 
3. под д) и х) овог члана за обликовање на темпера-
тури ковања. 

При извођењу нормализационог жарења препо-
ручује се током циклуса хлађења изузетно смањење 
брзине хлађења у температурном подручју у коме 
се изводи жарење а ради отклањања унутарњих 
напрезања. 

7, Пећ за оджаривање у којој је извршена тер-
мичка обрада у целини, мора бити атестирана. 

Ако се врши монтажна термичка обрада ван 
пећи, делимично (локално) или у целини, пре почет-
ка рада морају бити избаждарени и атестирани сви 
термое лем зити, мерно- регулациона инструмени и 
писа чи. 

На кружним (попречним) шавовима, као и на 
уздужним шавовима, треба контролисати темпера-
туру на вшие места. Удаљеност између мерних та-
чака не сме биги већа од 1 т . 

8, Термичку обраду треба дијаграмски пратити 
и издати одговарајући атест." 

Член 13 
Во член 53 во делот Б, точката под д) се менува и 

гласи: 
„д) висина ваљкастог дела прируба мора бити ^ 

3,5. дебљина зида (ѕ), осим код полуокруглих под-
ишла, а при TOxM се у дебљину зида сме уврстити деб-
љина зида пуне поднице Висина ваљкастог дела 
прируба не треба да буде већа од следећих димен-
зија : 

150 mm — ако je дебљина зида до 50 mm 
120 mm — ако је дебљина зида преко 50 mm до 80 mm 
100 mm — ако је дебљина зида преко 80 mm до 

100 mm 
75 mm — ако је дебљина зида преко 100 mm до 

120 mm 
50 mm — ако је дебљина зида преко 120 mm. 

Ова одредба важи и за заварене поднице, ако 
заварени шав лежи вертикално на прируб и ако се 
на завареном шаву не налази никакав проврт. 

Пошто су поднице готове треба их стручно нор-
мализовати. Код топло пресованих подница може се 
и одустати од нормализације, ако је пресовање за-
вршено на довољно високој температури/* 



Страна 1040 — Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ .Четврток, 19 октомври 1972 

Во делот: „I,. Ликери, анкерете цеви и спрежња-
ци" во став 2 на крајот зборовите: „узети из таб-
лице бр. 6" се заменуваат со зборовите: „узети из 
југословенских стандарда: JUS С.Б4.014, JUS 
С.Б5.021. JUS С.Б5.022 и JUS С Б0.500". 

Таблицата бр. б. „вредности за б за нелегиране 
и топлотно необрађене мелике" се брише. 

Во став б по таблицата 7, зборовите: »Дг— повр-
шина којом цев пријања на површину рупе у плочи 
(налегла површина) у mm2" се заменуваат со след-
ните обрасци: 

„h = (d, — du) • 1о, или 
h = 0,1 • d. • lo 

где је: 
du — унутарњи пречник цеви — — — у mm 
d, — спољни пречник цеви — — — у mm 
10 — дужина уваљивања цеви — — у mm. 

При том дужина уваљивања цеви не сме бити мања 
од 12 mm, а у прорачуну се сме узимати највише 
40 mm". 

Во став 9 во одредбата под ц) на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова одредба под д), која гласи 

„д) спрежњаке треба са оба краја набушити тако 
да пррврт залази најмање 25 mm у водени простор. 

Дебљина зидова равних подница не треба у за-
грејаној зони да прелази 30 mm." 

Член 14 
Во член 61 во делот £ таблицата: „Најмање 

вредности издужења су" се брише. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

10 бр. 1745/3 
11 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитријевиќ, е. p. 

506. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „The guardian" од 6 октом-
ври 1972 година, кој излегува на англиски јазик во 
Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/228 
9 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни оаботи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

507. 

Врз основа на член 149 став 1 од Основниот за-
кон за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), сојузниот се-
кретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СВЕТЛОБНИ ЛАБОРАТОРИЈ ПРИ „СА-
ТУРНУС" — КОВАЛНО ПРЕДЕЛОВАЛНЕ ИНДУ-
СТРИЈЕ ВО ЉУБЉАНА ЗА ВРШЕЊЕ ХОМОЛО-
ГИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во Решението за определување на светлобни 
лабораториј при „Сатурнус" — Ковално предело-
ралне индустрије во Љубљана за вршење хомоло-
гирање на определени уреди и опрема за моторни 
возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69) нази-
еот на решението се менува и гласи: „Решение за 
одредување на организацијата на здружениот труд 
за вршење хомологирање на одредени уреди, де-
лови и опрема за моторни возила". 

2. Точка 1 се менува и гласи: 
„1. Хомологирањето (атестирањето) на рефлек-

тори, катадиоптери, сигнални светла, светла за регис-
тарска таблица и сијалици за моторни возила ќе го вр-
ши Деловното здружение Југословенски центар за ис-
питување на опрема и делови за возила во Бел-
град — Ковинско пределовална индустрија амба-
лаже ин автоопреме „Сатурнус" во Љубљана." 

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

Бр. 10-5760/3 
октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство. 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

508. 

Врз основа на член 149 став 1 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), сојузниот 
секретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ ХОМОЛОГИ-
РАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УРЕДИ, ДЕЛОВИ И ОПРЕ-

МА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Хомологирањето (атестирањето) на уреди, 
делови и опрема за моторни возила, во смисла на 
одредбите од Наредбата за хомологирање (атести-
рање) на опрема и делови за моторни возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 18/67), ќе го вршат, 
и теа* во поглед на бука — Деловното здружение 
Југословенски центар за испитување на опрема и 
делови за возила во Белград — Институт за мо-
тори и возила во. Белград, а во поглед на спречу-
вање на радиопречки — Деловното здружение Ју-
гословенски центар за испитување на опрема и де-
лови за возила во Белград — Лабораторија на За-
водот за автоматизација „Искра" во Љубљана. 
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2. Хомологирањето се, врши според правилници-
те што се прифатени со Спогодбата за прифаќање 
на еднообразните услови за хомологација и заемно 
признавање на хомологацијата на опрема и делови 
за моторни возила, а се ратификувани со Уредбата 
за ратификација на Правилникот бр. 9 и Правил-
никот бр. 10 што се однесуваат на хомологацијата 
на возилата во поглед на бука и во поглед на 
спречување на радиопречки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/72 — Меѓународни договори и други 
спогодби), и тоа: 4 

Правилник бр. 9: Еднообразни прописи кои се 
однесуваат на хомологацијата на возила во поглед 
на бука; 

Правилник бр. 10: Еднообразни прописи кои се 
однесуваат на хомологацијата на возилата во по-
глед на спречување на радиопречки. 
* 3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10-5760/4 
3 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

509. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и 
Биетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

С П И С О К 
ПА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 

ПРОМЕНА НА ИМЕТО 

Сојузниот секретаријат за земјоделство им одобри промена на името на следните средства за 
заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средството 

Назив на 
производителот 

Дозволата за 
промет ја, издал 

Промената 
името ја 
брил 

на 
одо- Нов назив на 

средството 

1 BASUDIN 5 
гранулат 

2 BASUDIN 10 
гранулат 

3 BILOBRAN 

Ciba-Geigy A. G., 
Basel, порано J. R. 
Geigy A. G., Basel, 
кого во Југославија 
го застапува „Com-
merce" Застопство 
иноземских тврдк — 
Љубљана 

Сојузниот се- 20/67 
кретаријат -за 
земјоделство и 
шумарство под 
бр. 03-2548/3 од 
14 јули 1966, 
Сојузниот се-
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 10319/1 од 
20 август 1970 и 
под бр, 9-5373/2 
од 31 мај 1971 

» Сојузниот се- 26/68 • 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 5846/2-67 од 
25 јануари 1968 
и под бр. 10318/1 
од 20 август 
1970 

Ciba-Geigy А. G., Сојузниот се- 18/71 
Basel, порано Ciba кретаријат за 
А. G., Basel, кого во стопанство под 
Југославија го за- бр. 9-1493/1 од 
стапува „Commerce" 10 февруари 
Заступство инозем- 1971 
ских тврдк — Љуб-
љана, порано ^Inter-
trade" Подјетје за 
меднародно трговино 
— Љубљана 

— 3 Сојузниот BASUDIN(R) 5 
секретаријат гранулат 
за земјоделство 
под бр. 195/1 од 
12 јануари 1972 

10 Сојузниот BASUDIN(R) 10 
секретаријат гранулат 
за земјоделство 
под бр. 196/1 од 
12 јануари 1972 

• 16 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 187/1 од 
12 јануари 1972 

BILOBRAN(R) 
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4 DIAZ1NON 
Geigy 
20 прашок за 
прскање 

Ciba-Geigy А, G., Сојузниот се- 7/71 — 6 
Basel, порано J, R. крстаријат за 
Geigy А, G., Basel, стопанство под 
кого во Југославија бр. 9-5563/1 од 
го застапува „Сот- 13 мај 1968 
тегсе" Застопство 
иноземских тврдк— 
Љубљана 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 171/1 од 
12 јануари 1972 

BASUDIN(H) 20 
— за суспензија 

5 DIAZ1NON 
Geigy 
20 emulsion 

6 ELOCRON 
50 WP 

Ciba-Geigy A. G., 
Basel, порано Ciba 
A. G., Basel, кого во 
Југославија го за-
стапува „Commerce" 
Застопство инозем-
ских тврдк — Љуб-
љана, порано „1п-
tertrade" Подјетје за 
меднародно трговино 
— Љубљана 

7 ELOCRON 2°/о 
прав 

8 ELOCRON 2,5% 
прав 

Сојузниот се- 7/71 — 5 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-5566/1 од 
13 мај 1968 

Сојузниот се- 9/70—15 
кретаријат за и 
стопанство под 18/71 — 31 
бр. 9-605/1 од 
20 јануари 1970» 
под бр. 605/3 од 
26 февруари 
1970 и под бр. 
2195/1 од 25 фе-
вруари 1971 

Сојузниот се- 9/70 — 12 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-606/1 од 
20 јануари 1970 

Сојузниот 
крстари јат 
стопанство под 
бр. 9-7717/5 од 
15 декември 
1969 

се- 9/70 -
за 

•13 

Сојузниот BASUDIN(R) 20 
секретариј ат — за емулзиј а 
за земјоделство 
под бр. 172/1 од 
12 јануари 1972 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 179/1 од 
12 јануари 1972 

ELOCRON(R) 50 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 180/1 од 
12 јануари 1972 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 181/1 од 
12 јануари 1972 

ELOCRON(H) 2 

ELOCRON(R) 2,5 

9 ELOCRON 
прав 

3 V® Сојузниот се- 17/69 — 15 " Сојузниот 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-1238/1 од 
3 февруари 1969 
и под бр. 1238/3 
од 28 април 
1969 

и 
9/70 — 14 

ELOCRON(R) 3 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 182/1 од 
12 јануари 1972 

10 FENITROT-
HION — Ciba 
50 ЕС 
порано 
SUMITHION 
50 ЕС 

Сојузниот се- 17/69 — 43 
кретаријат за и 
стопанство под 18/71 — 1 
бр. 9-1388/1 од 
4 февруари 1969 
и под бр. 9368/2 
од 6 август 1970 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 178/1 од 
12 јануари 1972 

FENITRO-
THION 50 ЕС 

11 GALECRON 
50 ЅР 

Сојузниот се- 9/70—17 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-603/1 од 
19 јануари 1970 

Сојузниот 1 GALEC-
секретаријат RON(R) 50 
за земјоделство за раствор 
под бр. 173/1 од 
12 јануари 1972 
и под бр. 189/3 
од 28 февруари 
1972 

12 GESA-
GARD(R) 80 
Spritzpulver 

Ciba-Geigy А. G., Сојузниот се- 9/70 — 22 
Basel, порано J. R, кретаријат за и 
Geigy А. G., Basel, стопанство под 18/71 — 34 
кого во Југославија бр. 9-621/1 од 
го застапува „Сот- 20 јануари 1970 
тегсе" Застопство и под бр. 2194/1 
иноземских тврдк— од 25 февруари 
Љубљана 1971 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 188/1 од 
12 јануари 1972 
и под бр. 188/3 
од 28 февруари 
1972 

GESA-
GARD(R) 80 



Четврток:, 19 октомври 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 — Страна 1053 

13 GESAP- Ciba-Geigy А. G., Сојузниот се-
RIM(R) 80 Basel, порано J. R. кретаријат за 
Spritzpulver Geigy А. G., Basel, стопанство под 

кого во Југославија бр.. 9-619/1 од 
го застапува „Сот- 20 јануари 1970 
тегсе" Застопство и под бр. 7955/1 
иноземских тврдк— од 20 август 
Љубљана 1970 

9/70 — 23 Сојузниот GESA-
секретаријат PRIM(R) 80 
за земјоделство 
под бр. 190/1 од 
12 јануари 1972 

14 GESAP-
RIM(R) 3505 
Spritzpulver 

Сојузниот се- 18/71 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-1495/1 од 
10 февруари 
1971 

— 35 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 189/1 од 
12 јануари 1972 

GESA-
PRIM(R) 3505 

15 GESA-
RAN(R) 2079 
Spritzpulver 

Сојузниот 
крстари јат 
стопанство под 
бр. 9-1494/1 од 
10 февруари 
1971 

се- 18/71 
за 

• 36 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр, 191/1 од 
12 јануари 1972 

GESA-
RAN(R) 2079 

16 GESA-
TOP(R) 80 
Spritzpulver 

Сојузниот се-
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-620/1 од 
20 јануари 1970 

9/70 — 24 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 192/1 од 
12 јануари 1972 

GESATOP(R) 80 

17 HORA-FITO-
RAN 
GRUN-Haft-
staub 

Сојузниот HORA 
секретаријат FITORAN 
за земјоделство GRUN 
под бр. 1286/2 прашок 
од И април 1972 

18 IGRAN(R) 50 - Ciba-Geigy А. G., Сојузниот се- 18/71-
Spritzpulver Basel, порано J. R. кретаријат за 

Geigy А. G., Basel, стопанство под 
кого во Југославија бр. 9-2545/1 од 
го застапува „Сот- 5 март 1971 
merce". Застопство 
иноземских тврдк — 
Љубљана 

- 37 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 193/1 од 
12 јануари 1972 

IGRAN(R) 50 

19 LUME-
TON(R) 2412 
Spritzpulver 

Сојузниот се- 9/70—27 
крстари јат за 
стопанство под 
бр. 9-618/1 од 
20 јануари 1970 

Сојузниот LUME-
секретаријат TON(R) 2412 
за земјоделство 
под бр. 194/1 од 
12 јануари 1972 

20 MALORAN Ciba-Geigy А. G., Сојузниот се- 9/70 • 
50 WP Basel, порано Ciba кретаријат за 

А. G., Basel, кого во стопанство под 
Југославија го за- бр. 9-608/1 од 
стапува „Commerce" 20 јануари 1970 
Застопство инозем-
ских тврдк — Љуб-
љана, порано „1п-
tertrade" Подјетје за 
меднародно трговино 
— Љубљана 

- 28 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 186/1 од 
12 јануари 1972 

MALORAN(R) 50 

21 MEZORAN „ Сојузниот се- 17/69 — 32 Сојузниот MESORA-
(MEZORANIL) кретаријат за и секретаријат NIL(R) 50 

стопанство под 9/70 — 3 за земјоделство 
бр. 9-1909/4 од под бр. 185/1 од 
28 февруари 12 јануари 1972 
1969 и под бр. 
9-609/1 од 20 
јануари 1970 

Ciba-Geigy А. G., 
Basel, порано Fahl-
berg — Лист G. m. 
b. Н. Chemische Fa-
brik, Wolfenbiittel, 
кого во Југославија 
го застапува „Com-
merce" Застопство 
иноземских тврдк — 
Љубљана 

Сојузниот се- 9/70 — 26 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-625/1 од 
20 јануари 1970 
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22 NOGOS 50 ЈЕС Ciba-Geigy A. G., Сојузниот 
Basel порано Ciba кретаријат за и 
А. G-4 Basel, кого во земјоделство и 17/69 — 33 
Југославија го за- шумарство под 
стапува ^Commerce" бр. ФЗ-45Ш/2-6Ѕ 
Застопство инозем- од 7 март 11Ш17 
ских тврдк — Љуб- и Сојузниот се-
љана, порано ,Дп- кретаријат за 
tertrade" Подјетје за стопанство под 
меднародно тргови но бр. 9-3668/1 од 
— Љубљана 24 март 1969 

се- 29/67 — 23 Сојузниот NOGQS(R) 
секретаријат 
за земЈодеЈгство 
под бр., 953/1 од 
2 март 1972 

23 NUVACRON 
20 ЕС 

Сојузниот се- 2€/68 
кретариЈат за 
стопанство под 
бр. 9-5251/3-67 
од 25 јашужрн 
1968 

• 39 Сојузниот NUVAC-
секретаријат RON(R) 20 
за земјоделство 
под бр. 176/1 од 
12 јануари 1972 

24 NUVAN 50 ЕС Сојузниот се- 17/69 — 34 
кретаријат за 
стопанство под 
Др. 9-1059/3 од 
5 март 1969 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 952/1 од 
2 март 1972 

NUVAN(H) 50 

25 PATORAN 
50 WP 

Сојузниот .се-
кретаријат за 
земјоделство и 
шумарство под 
бр. 03-1271/3-
-1966 од f дарт 
1967 и Сојузни-
от оеѕвфетзаѕризат 
за стопанство 
под бр. 9-4019/4 
од 22 април 
1968 

39/67 — 26 
и 

26/68 — 41 

Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. Ш / 1 од 
12 јануари 1972 

PATORAN(R) 50 

26 RADA&LN ДО „Рада«*" Хемијска Сојузниот 115/71 
ицдусѕрија — Сисак крстари јат за 

стопанства под 
бр. »-254ЅД ОД 
5 март 11Т 

- 57 Сојузниот RABA-
сежрегаријат ZIN.WP — ВО 
за стоиашѕтво 
под бри 9-2548/2 
од <6 април 1971 

27 ROSPIN 25 
Emulsion 

Ciba-Geigy А. G., 
Basel* порано J. R. 
Geigy А, Basel, 
кош во Југославија 
то застапува „Com-
merce" Застопство 
згоноземккжх уврдк— 
Љубљана 

Сојузниот се- 26/68 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-51аЅД-ЅТ 
од 25 јануари 
1968 и вод Gp. 
7955/2 од 20 ав-
густ 1970 

— 45 Сојузниот 
секретаријат 
за земјоделство 
под бр. 170/1 од 
12 јануари 1972 

ROSPIN(R) 25 

28 TENORAN А. G., Сојузниот се- ШЈШ 
Важев« терало Ciba крстари јат за 
А. Basel, кого во стопанство т д 
Хутосгавија го заста- бр. 359/2-8* 
пува »Commerce« За- од 25 јануари 
стопство иноземских 1968 
тврдк — Љубљана, 
порано »Intertrade« 
Подјетје за медна-
родно трговино — 
Љубљана 

—52 Сојузниот 
сежретариј ат 
за земЈо девство 
под бр. 1Ѕ4/1 од 
12 Јануари 1972 

TENORAMW 50 

29 т и к у т т to Сојузниот ice- 20/67 -
кретали јат з а 
земјоделство и 
шумарство под 
бр. 03-1259/3-
-1966 од t «ар«Р 
1967 

• 35 Сојузниот ТШ0С-
секретаријат KON(®) 50 
за земјоделство 
под бр. 177/1 од 
12 јануари 1972 



Четврток, 19 октомври 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 — Страна 1057 

30 ULTRA-
CID (R) 40 
Geigy Emulsior 

31 ULTRA-
CID(R) 40 
Geigy Spritzpu-
lver 

Ciba-Geigy A. G., Сојузниот се- 18/71 — 67 
Basel, порано J. R. кретаријат за 
Geigy A. G., Basel, стопанство под 
кого во Југославија бр. 9-2546/1 од 
го застапува »Сот- 5 март 1971 
тегсе« Застопство 
иноземских тврдк — 
Љубљана 

И Сојузниот се- 18/71 — 68 
кретаријат за 
стопанство под 
бр. 9-2547/1 од 
5 март 1971 

Бр. 3463/1 
29 септември 1972 година 

Белград 

Сојузниот ULTRA-
секретаријат CID(R) 40 
за земјоделство Ciba-Geigy 
под бр. 168/1 од за емулзија 
12 јануари 1972 

Сојузниот ULTRA-
секретаријат CIB(R) 40 
за земјоделство Ciba-Geigy 
под бр. 169/1 од за суспензија 
12 јануари 1972 

Заменик 
сојузен секретар 
за земјоделство, 

инж. Бранко Турудија, е. р. 

510. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-

ТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за земјоделство до 25 септември 1972 година издаде дозволи за пуштање 
во промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средството Назив на производителот Дозволата за промет 

ја издаде 

1 2 3 4 

1 ACCOTHION ULV 

2 AFUGAN 

3 ALENTISAN 
tekuci 

4 ANTHIO 33 

5 ANTRACOL 

American Cyanamid Co., New-Jersey, кого во Југо- Сојузниот секретаријат за 
славија го застапува „Зорка" Хемијска индустрија — земјоделство под бр. 867/1 
Шабац од 25 февруари 1972 

Farbwerke Hoechst A.G. — Frankfurt/M., кого во Ју- Сојузниот секретаријат за 
гославија го застапува „Југохемија" Предузеће за земјоделство под бр. 866/1 
спољну и унутрашњу трговину — Београд од 25 февруари 1972 

(привремена дозвола) 

Osterreichische Stickstoffwerke А. G., Linz, кого во Сојузниот секртаријат за 
Југославија го застапува „Unikomerc" Иноземна зас- земјоделство под бр. 238/1 
тупства — Загреб од 13 јануари 1972 

(привремена дозвола) 

Sandoz А. G., Basel, кого во Југославија го застапува Сојузниот секретаријат за 
„Велебит" Заступство иностраних фирми — Загреб земјоделство под бр. 521/4 

од 16 мај 1972 
(привремена дозвола) 

Farbenfabriken Bayer А. G., Leverkusen, кого во Ју- Сојузниот секретаријат за 
гославија го застапува Пословница „Bayer — Phar- земјоделство под бр. 921/1 
ma" — Љубљана од 29 -февруари 1972 

6 ATRAMAT Ѕ-47 „Зорка" Хемијска индустрија — Шабац Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 543/1 
од 3 февруари 1972 

7 AZODRIN 20°/о 
.W/V W.S.C. ti[ 

Shell International Petroleum Company L t d . — Лон- Сојузниот секретаријат за 
дон, кого во Југославија го застапува „Астра" Поду- земјоделство под бр. 881/1 
зеће за међународну трговину и заступства — Загреб од 25 февруари 1972 
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8 ВАЅАМШ granulat 

9 BENLATE 

10 BLADEX 50% WP 

11 BRASSICOL 

it BR-ESTABT Cone. 

13 BRESTx\N 60 

14 Cx\RAGARD 3587 

15 CASORON G 

16 CERVACG& 

17 CHROMOGEN 1,5 

1-8 CHROMOGEN 1,8 

19 CUNITEX 

Badische Anilin und Soda Fabrik A. G., Ludwigsha-
fcn/Rh, кого во Југославија го застапува „Прогрес" 
Предузеће за међународну трговину, туризам, зас-
тупање иностраних фирми и производњу грађевин-
ског материјала — Београд 

Du Р о т de Nemours International S. A., Geneva, i/o-
го во Југославија го застапува „Агровојводина" Екс-
порт-импорт — Нови Сад 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бо. 870/1 
од 25 февруари 1972 

Sociele des TJslnes Chimiques Rhone Poulenc, Paris, 
кого во Југославија го застапува „Уникомерц" Ино-
земна заступства — Загреб 

21 DXCOFLUID 
MP COMBI 

£2 DICOFLUID D P 

Osterreichische Siickstofwerke A\ G., Linz, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика — Руше 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 1Ф02/2 
од 13 -м&рт 1972 

(привремена дозвола) 
} 

Сојузниот "Секретаријат за 
земјоделство под бр. ЈИ59/3 
од 13 март 1972 

^хтривремећа дозвола) 

Shell Nederland Chemie N. V. S' Gravenhage Nether-
lands, кого во Југославија го застапува „Астра'', По-

дузеће за међународну трговину и заступства — 
Загреб 

Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M., кого во Ју -
гославија го застапува „Југохемија" Предузеће за 
спољну и унутрашњу трговину — Београд 

iff 

Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M., кого во Ју-
гославија го застапува „Југохемија" Предузеће за 
•ешалону и унутрашњу трговину — Београд 

Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го 
застапува „Commerce" Застапило зшоземсклгх тврд* 
— ЈВубљаиа 

N. V. Philips — Duphar, Amsterdam, кого во Југосла-
вија го застапува „Галеника" Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија — Земун 

R. Avenarius-Agro Chemische Faterik Stroh & Com., 
Vels, кого во Југославија го застапува „Цинкарна" 
Металуршко кемична индустрија — Цеље. 

Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го 
застапува ^Commerce" Застопство иноземскгих тврда; 
— Љубљана 

' L if • . 

Dr Werner Freyberg, Chemische Fabrik, Weinh'eim, ко-
ве во Југославија го застапува „Житозаједница" По-
словно удружење радних организација за производ-
њу, промет и прераду житарица и брашна*-* Загреб 

20 DETIA GAS ЕХ-В 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-1588/1 
од 11 февруари 1971 и Со-

јузниот секретаријат за зем-
јоделство под бр. "950/1 од 
2 март 1972 
(дополнение на дозволата) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 522;4 
од 18 април 1972 

(привремена дозволам 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 147/1 
од 12 јануари 1972 

(привремена дозвола) , 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-4302'5 
од 31 јануари 1971 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 865/1 
тод 25 февруари 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство »под Фр. 9-751/6 
од 4 јуни 1971 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-8535!% 
од 25 август 1971 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 977/3 
од 25 мај 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 072/1 
од 25 февруари 1972 и под 
'бр. 1285/2 од 11 април 1972 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-2198/4 
од 23 април 1971 и Сојузниот 
секретаријат Ѕа земјодел-
ство под бр. 1284'2 од 11 
април 1972 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-4119/3 
од 5 мај 1971 (решение за 
измена на дозволата на 
Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-611/1 
од 20 јануари 1970) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 882/1 
од 25 февруари 1972 
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23 IJIKGTЕХ F 

24 3DOSANEX. 

25 DIZAN 

2ft EKATXN 2$ 

27 ENOVIT М 

28 ETAZIN И35в$ 

29 FACIRON mamak 

30 FACIRON 
маслен кои;« 
ЕЦЅИТрагТ 

31 FANER<t>N R5Q 

82 FOLFFHTON 

33 FUNGINEX 

Chemiche Zavody Ји га ја Dimitrova, Bratislava, кого 
во Југославија го застапува „Радоња" Хемијска ин-
дустрија — Сисак 
Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапу-
ва „Велебит" Ивоземна заступства вањске и унут-
рашње трговине — Загреб 

Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M, кого во Југо-
славија го застапува „Југохемија" Предузеће за 
спољну и унутрашњу трговину — Београд 

Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува 
„Велебит" Инострано заступство — Загреб 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-2200/4 
од 20 април 1971 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 520/4 
©д 26 април 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 539/5 
од 22 март 1972 

(привремена дозвола) 
Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 545/5 
од 25 мај 1972 

(привремена дозвола) 
Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 682/5 
од 16 мај 1972 

(привремена дозвола) 
Сојузниот секретаријат за 
земјоделство црте бр. 875/1 
од 25 февруари 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 701/2 
од 18 февруари 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 699/2 
од 18 февруари 1972 

CiJaa — Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го за- Сојузниот секретаријат- за 
стапува „Commerce" Застопство иноземских тврдк земјодејство под бр. 874/1 
— Љубљана од 25 февруари 1972 
Farbenfabriken Bayer А. G. Leverkusen, кого во Југо- Сојузниот секретаријат за 
славија го застапува Пословница „Bayer-Pharma" — земјоделство под бр* 920/1 
Љубљана од 29 февруари 1972 

СеГа Landwirtschaftliche Chemikalien G. m. b. H., In- Сојузниот секретаријат за 
gelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Fa- земјоделство под; бр; 749/5 
beg" Заступништво иностраних фирми — Београд од 24 март 1972 

(привремена дозвола) 

Sipcam, Milano, кого во Југославија го застапува 
„Generalexport" Предузеће за вањску и унутарњу 
трговину — Загреб 

Ciba — Geigy A. G., Basel, ВЕСТО ВО Југославија го зас-
тапува. „Commerce" 3 ас папство иноземских тврда — 
Љубљана 

„Плива", Творница фармацевтски:* и кемијски® про-
извода — Загреб 

34 GARDONA 50% WP Shell International Petroleum Company Ltd., Лондон* Сојузниот секретаријат за 
кого во Југославија го застапува „Астра" Подузеће земјоделство под бр. 880/1 
за међународну трговину и заступства — Загреб од 25 февруари 1972 

35 GESAL R 

36 GESAPRIM R500 

37 GRANOX N-M 

38 HEDONAL МСРР 

39 HORA-FITORAN 
GRUN 

Ciba — Geigy.А. G., Basel, кого во Југославија го Сојузниот секретаријат за 
застапува „Commerce", Застопство иностраних тврда земјоделство под бр. 1668/6 
-— Љубљана" од, 11 јули 1972 

(привремена дозвола) 

м Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 1137/5 
од 29 мај 1972 . 

(привремена дозвола) 

Chipman Chemicals Limited, Hamilton, Ontario, Са- Сојузниот секретаријат за 
nada, кого во Југославија го застапува „Радоња" Ке- земјоделство под бр. 599/3 
ми јека индустрија — Сисак од 16 мај 1972 

(прртвремена дозвола) 

„Pinus", Товарна кемичних изделков — Раче при Сојузниот секретаријат за 
Марибору земјоделство под бр. 707/2 

од 18 февруари 1972 

Ciba — Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го Сојузниот секретаријат за 
застапува „Commerce" Застопство инозехмских тврдк земјоделство под бр. 1287/2 
— Љубљана (поранешен производител Fahlberg List од 11 април 1972 
G. m. b. Н. Chemiche Fabrik — Wolfenbuttel на кој 
дозвола за промет му издаде Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство под бр. 03-918/1 од 61 
март 1967 година а која е објавена во „Службен лист 
на? СФРЈ", бр. 20/67 под ред. бр. 17) 
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40 IMIDAN Р-3 

41 IMIDAN R 

Органско-хемиска индустрија „Н- Наумовски—Бор- Сојузниот секретаријат за 
че" — Скопје земјоделство под бр. 705/2 

од 18 февруари 1972 

Stauffer Chemical Europea Technical office, Geneva, Сојузниот секретаријат за 
кого во Југославија го застапува Органско-хемиска- земјоделство под бр. 883/1 
та индустрија „Н. Наумовски—Борче" — Скопје од 25 февруари 1972 

42 INAKOR MG-25 „Радоња" Кемијска индустрија — Сисак Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 703/2 
од 18 февруари 1972 

43 KEROPUR 

44 KOFUMIN 50 ЕС 

45 KONTAKTBEIZE 
GERMISAN-KF 
Universal 
Feuchtbeize 

46 LANATE 25 W 
METHOMYL 

47 LANATE 
METHOMYL 

48 LIMALO 

49 LIMAX 

60 MALATHION LVC 

51 M-COMBI 

52 MILTOX Spezial 

53 MONITOR 

54 MYCODIFOL 

55 NEORON H500 

56 NEXION 
прашок 1,2 

Osterreichische Stickstofwerke A. G., Linz, кого во Ју- Сојузниот секретаријат за 
гославија го застапува „Агротехника" Export-im- стопанство под бр. 9-3180/5 
port — Љубљана од 23 јули 1971 

(привремена дозвола) 

„Плива", Творница фармацеутских и кемијских про- Сојузниот секретаријат за 
извода — Загреб земјоделство под бр. 700/2 

од 18 февруари 1972 

Ciba — Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го Сојузниот секретаријат за 
застапува „Commerce", Zastopstvo inozemskih tvrdk стопанство под бр. 2432 од 
— Ljubljana (поранешен производител Fahlberg 14 јули 1972 
List G. m. b. Н. Chemische Fabrik — Wolfenbiittel на 
кој дозвола за промет му издаде Сојузниот секре-
таријат за стопанство под бр. 9-15957/3-68 од 4 фе-
вруари 1969 а која е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/69 под ред. бр. 28) 

Du Pont de Nemours International S. A., Geneva, Сојузниот секретаријат за 
кога во Југославија го застапува „Agrovojvodina" земјоделство под бр. 965/2 
Export—import — Нови Сад од 13 февруари 1972 и под 

бр. 965/7 од 6 април 1972 

„ Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 968/2 
од 13 март 1972 и под бр. 
968/7 од 6 април 1972 

Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf—Zurich, Сојузниот секретаријат за 
кого во Југославија го застапува Tovarna dusiika — земјоделство под бр. 917/1 
Ruse од 29 февруари 1972 

" Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 876/1 
од 25 февруари 1972 

American Cyanamid Company, New Jersey—USA Сојузниот секретаријат за 
кого во Југославија го застапува „Зорка" Хемијска земјоделство под бр. 869/1 
индустрија — Шабац од 25 февруари 1972 

Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf—Zurich, Сојузниот секретаријат за 
кого во Југославија го застапува Tovarna du§ika — земјоделство под бр. 919/1 
Ruse од 29 февруари 1972 

Sandoz А. G., Basel, кого во Југославија го заста-
пува „Велебит" Иноземна заступства — Загреб 

Chevrom Chemical Company, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехника" Export—import — 
Љубљана 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 1187/2 
од 6 април 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 878/1 
од 25 февруари 1972 

„ Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 595/1 
од 19 јануари 1972 и под 
бр. 951/1 од 2 март 1972 

Ciba — Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го Сојузниот секретаријат за 
застапува „Commerce" Застопство иноземских тврдк земјоделство под бр. 873/1 

Љубљана од 25 февруари 1972 

Cela Landwirtschaftliche Chemicalien G. m. b. H., Сојузниот секретаријат за 
Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Fa- земјоделство под бр. 3320 
beg" Заступништво иностраних фирми — Београд од 25 септември 1972 
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5? NOPON ПЕ 

58 GLEO GESAPRIM 
»20& 

59 ORDRAM 

60 ORDRAM G 

61 PANOGEN M 

62 PESCQPROP 

63 PIROX — P 

64 POLYTANOL 

Osterreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, кого во 
Југославија го застапува „Агротехника" Export-im-
port Љубљана 

Ciba-Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го зас-
тапува „Commerce" Застопство иноземских тврда — 
Љубљана 

Pechiney — Progil, Lion, France, кого во Југославија 
го застапува „Progres" Предузеће за међународну 
трговину, туризам^ заступање икострашгх фирми? ss 
производњу грађевинског материјала — Београде. 

Органско 'хемиска И Н Д У С Т Р И Ј А „Н- Наумовски—Бор-
че" — Скопје 

бб RADAZIN — М а 
Combi 

67 RADAZIN MG-25 

еп RADAZTN Т 

10 RAMROD-

70 RATIKOL 

71 Нв-NEET 

72 SCLEX 50 

73 SIMAZIN S-50 

74 SOLVIREX W 

Сојузниот секретаријат за 
земј одел ство под бр. 618/4 
од 14 март 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 146/2 
©д I февруарј 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство: под бр. Ш / 1 
од 25 февруари 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 706/2 
од, 18 февруари 1972 

Сојузни©* секретаријат зи 
стопанство под бр. 9-4403/6 
ОД *6 јули 1971 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-3563/5 
од 27 април 1971 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделства нед бр; $18/1 
од 29 февруари- 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 879/1 
од 25 февруари 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 697'2 
од 18 февруари Ш 2 

С е д м и о т сеѕЕреиариј^т за 
земјоделство ЕВед 702/2 од 
Ш фебруар«, ШИ 

„ Сојузине ежкр«тарифа« за 
земјоделство! ш д бр. 704/2 
Ш Ш февруари 1972 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство! под бр. 9-2871/2 
ол 2Q април 1971 

Monsanto Europe Ѕ. А., Briselr кого во Југославија Сајзрзниит- 'секретаријат за 
ра застапува1 „Generalexport" Предузеће за спољна- стопанства поп бр. 9-1490/6 
трговински и унутрашњи промет — Беотрад од 27 април 1971 

Спртѕгвремена дозвола) 

Ме Neil Laboratories, Гпс; SAD,, кого во Југославија Сојузниот секретаријат за 
ш застанува „Зората" Хемијска индустрија — Шабац земјоделство под бр. 868/1 

од 25 февруари 1972 

Staufer Chemical Europea Technical office, Geneva, Сојузниот секретари ат за 
кота в® Југославија го застапува Органско-хемисжа земјоделства под бо. 884/1 
индустрија „Н. Наумовски-Борче" — Скопје ед 24 февруатзад 1972 

Shem. Fabrik F. Јоћ. Kwizda, Wien, кого во Југосла-
вија го застапува „.Агротехника" Export-import — 
Љубљана 

Fisons Limited, Harston, Combrige. кого во Југосла-
вија го застапува ЈРадш»а" Кемијски индустрија — 
Сисак 

Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf — Zurich, 
кого во Југославија го застапува Товарна душика, 
— Руше 

Chemische Fabrik Wiilfel G. m. b. H, Hannover, кого 
во Југославија го застапува „Агротехника" Export-
- import — Љубљана 

65 PROMETRIN S-50 „Зорка" Хемијска индустрија — Шабац 

„Радш&а" Кеш!јека индустрија — Сиса* 

Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехника'* Export-import — 
Љубљана 

„Зорка" Хемијска индустрија — Шабац 

Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија га заста-
пува „Велебит" Заступство иностраних фирми —* 
Загреб 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство^ пол- бр. 238/2 
од & декември 1971 

Сојузниот секпетапијат за 
земјоделство под, бо, 696/2 
од 18 февруари* 1972 

Сојузниот* секретаријат за 
стопанство под бр. $-4042/1 
ед $ април 1971 под бр. 
4042/5 од 26 мај 1971 и под 
бр. ШЗ/г од 19 јули 1971 
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75 SUTAN 6Е 

Т в ТЕСТО 

77 TUTAN — 
SCHL A ММВ EIZE 

78 VENZAR Lenacil 

79 ZITOKOR 

Stauffer Chemical Europea Technical office, Geneva, 
кого во Југославија го застапува Органско хемиска 
индустрија „Н. Наумовски—Борче" — Скопје 

Merck Chemical Devision, USA, кого во Југославија 
го застапува „Лек" Товарна фармацевтских ин ке-
мичних изделков — Љубљана 

Ciba — Geigy А. G., Basel, кого во Југославија го 
застапува „Commerce" Застопство иноземских тврдк 
Љубљана (поранешен производител Fahlberg List 
G. m. b. H. Chemische Fabrik — Wolfenbuttel на кој 
дозвола за промет му издаде Сојузниот секретари-
јат за стопанство под бр. 9-15962/3-68 од 4 февруари 
1969, а која е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/69 под ред. бр. 46) 

Е. I. Du Pont de Nemours Co. Inc., Wilmington, USA, 
кого во Југославија го застапува „АгровојБодина" 
Export-import — Нови Сад 

Хемијска индустрија „Жупа", Крушевац 

Сојузниот секретаријат за 
стопанство под бр. 9-614/6 
од 4 јуни 1971 
' (привремена дозвола) 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 760/7 
од 2 август 1Ѕ72 

(привремена дозвола* 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 1988/2 
од 24 мај 1972 

Сојузниот секретаријат за 
земјоделство под бр. 598/2 
од 23 февруари 1972 и под 
бр. 598/6 од 15 март 1972 

(привремена дозвола) 

Сојузниот секретаоијат за 
земјоделство под бр. 698/2 
од 18 февруари 1972 

Бр. 3464/1 
29 септември 1972 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за земјоделство, 

инж. Бранко Турудија, е. р. 

511. 

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во 
Врска со член 14 од Законот за девизно работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72), Советот на 
гувернерите на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕК-
ТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

1. Домашни и странски лица во патничкиот про-
мет со странство можат да изнесуваат од Југосла-
вија односно да внесуваат во Југославија ефективни 
динари до износ од 500 динари, и тоа во апоени од 
50 динари и помали. 

2. Во пограничниот промет (двосопственички и 
мал ограничен) двосопствениците можат секојдневно 
да внесуваат и да изнесуваат ефективни динари до 
износ од 20 динари, а другите корисници на исправи 
во малограничниот промет — ефективни динари до 
износ од 200 динари месечно, и тоа во апоени од 50 
динари и помали, ако со меѓудржавна спогодба не е 
одредено поинаку. 

3. Јубиларните златници во апоени од 1.000, 500, 
200 и 100 динари и сребреници во апоени од 50 и 20 
динари исковани врз основа ка Одлуката за изра-
ботката и обележјата на јуђиларните златници и 
сребреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68), а 
кои врз основа на Решението за емитирање на ју-
биларни златници и сребреници („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 23/69), се емитираат почнувајќи од 9 јуни 
1969 година, домашни и странски лица можат да ги 
внесуваат во Југославија без ограничување. 

Јубиларните златници и сребреници од став 1 
на оваа точка странски лица можат да ги изнесу-
ваат од Југославија само со потврда од царинарни-
цата за пријавување при внесување, односно со 
пресметка на банката за нивното купување во Ју-
гославија. 

Јубиларните златници и сребреници од став 1 
на оваа точка домашни лица не можат да ги изне-
суваат од Југославр1Ја. 

4. Со ефективните динари и со јубиларните злат-
ници и сребреници што домашни и странски лица 
ги носат со себе, а кои ги надминуваат износите и 
апоените дозволени за изнесување и внесување 
според тон. 1, 2 и 3 од оваа одлука, се постапува со-
гласно со член 97 од Законот за девизно работење и 
упатствата на Сојузната управа за царини. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за изнесување 
и внесување ефективни динари во патничкиот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/06, 23/69, 2/70 и 60/71). 

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

О. бр. 70 
2 октомври 1972 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на 

Советот на гувернерите 
вицегувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Јошко Штрукељ, е. р. 
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512. 

Врз основа на член 65 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72) и 
член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народ-
ната банка-на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
НА ПАРИ И НА ВРЕДНОСНИЦИ ПО ПАТ НА 

ПОШТЕНСКИ И ДРУГИ ПРАТКИ 

1. Изнесувањето во странство по пат на поштен-
ски и други пратки на динари и на вредносници што 
гласат на динари, на ефективни странски пари и на 
вредносници што гласат на странска валута, освен 
вредносниците чие изнесување .согласно со член 63 
од Законот за девизно работење е слободно, може да 
се врши само по одобрение од народните банки на 
републиките односно од народните банки на авто-
номните покраини, дадено согласно со општите ус-
лови што ќе ги одреди Народната банка на Југосла-
вија. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа 
одлука, на одобрение не подлежи изнесувањето во 
странство по пат на поштенски и други пратки: 

1) На пари и вредносници од точка 1 на оваа од-
лука, што ги праќаат државни органи, Народната 
банка на Југославија, народните банки на републи-
ките, народните банки на автономните покраини, 
Мисијата на ООН и нејзините агенции во Југосла-
вија и странските дипломатски претставништва во 
Југославија; 

2) На вредносници од точка 1 на оваа одлука што 
ги праќаат овластените банки, освен динарите и 
ефективните странски пари што можат да се изне-
суваат и да се праќаат само по посебно одобрение од 
Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 71 
2 октомври 1972 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на 
Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, е. р. 

513. 

Врз основа на член 35 став 1 и член 62 точка 14 
од Законот на Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), Советот на гувернерите на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Банките овластени за работите на платниот 
промет и за кредитните работи со странство можат 
една кај другата да имаат тековни сметки во кон-
вертибилни девизи. 

Банките овластени за девизно-валутните рабо-
ти во Југославија можат да имаат тековни сметки 
во конвертабилни девизи само ка ј банките овласте-

ни за работите на платниот промет и за кредитните 
работи со странство. 

2. Девизните сметки од точка 1 на оваа одлука 
се водат како сметки по видување. 

3. Преносите (вирманите) во конвертибилни де-
визи се изврдпуваат преку сметките од точка 1 на 
оваа одлука, во границите на побарувањата што 
овластената банка ги има на таа сметка кај друга 
овластена банка. 

4. Плаќањата и наплатувањата во платниот про-
мет со клирнишките земји се вршат со наплата од 
налогодавците односно со исплата на корисниците 
во динари, врз база на официјалните курсеви. Де-^ 
визните сметки на домашни лица во клириншки де-" 
визи се водат евиденционо, како право на купување 
на тие девизи. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка, девизните сметки и девизните штедни вло-
гови на граѓани во клириншки девизи се водат ка ј 
овластените банки како цврсти девизни сметки. 
Покритието за овие сметки им го исплатува Народ-
ната банка на Југославија на овластените банки во 
динари по официјалниот курс. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 ноември 
1972 година. 

О. бр. 72 
2 октомври 1972 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на 
Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 
4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генерал-потполкозкиците: Антонијевић Павла Ми-
ливоје, Баленовић Стјепана Ђука, Ивановић Станка 
Ђоко, Ковачевић Обрада Милан, Лаловић Драга Пе-
ро, Савић Николе Срета, Станимировић Станимира 
Милош, Заклан Јове Дмитар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

* генерал-потполковникот: Бикић Андрије Сте-
ван; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет за остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање исклучи-
телно добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-полковникот: Лекић Благоја Данило; 
генерал-мајорите: Бакић Васе Александар, Да-

мић Јуре Анте, Котевски Димче Методије; 
генерал-мајорот на авијација: Суша Луке Раде; 
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за примерна и умешна работа во раководењето 
со единицата и за постојан полет за остварување на 
поставените задачи, за постигнати исклучителни 
успеси во работата, а посебно при изведувањето на 
обуката во поставувањето на противминските по-
лиња при што и настрада од експлозија во февру-
ари оваа година 

- СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот поручник: Голић Милана Саво. 

Бр. 173 
22 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод седумдесетго-
дишнината од постоењето и работата, а за извон-
редни заслуги во ширењето на просветата и кул-
турата меѓу нашите народи и за особени успеси 
постигнати на образованието иа низа млади гене-
рации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназијата „Танасије Пејатовић", Пљевља; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Орландић Александар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чворовић Ристо, Ивановић Војо, Живковић 
Мирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ивановић-Бошковић Грана, Мијовић Голуб, 
Шћеповић Чедомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дукић Мирко, Јоветић Петар, Мугоша Бранко, 
Сматлик Бранко, Томовић Драго, Вукчевић Никола; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Делетић Вељко, Мартиновић — Алексић Ста-
нојка, Поповић Веселин, Радуновић Велиша, Сер-
хатлић Сабахудин; 

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

,на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђолевић Марко, Мандић Бориша, Обреновић 
Душан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Пешић Милорад; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Поповић Ангелина. 

Бр. 175 
10 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
504. Правилник за начинот за остварување на 

правата од здравственото осигурување на 
воените осигуреници и на членовите на 
нивните семејства — — — — — 1033 

505. Правилник за измени и дополненија на 
Техничките прописи за изработка и упот-
реба на парните котли, парните садови, 
прегреј увачите на пара и загреј увачите 
на вода — — — — — — — — 1047 

506. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „The guardian" — 1052 

507. Решение за измена на Решението за опре-
делување на светлобни лабораториј при 
„Сатурнус" — Ковално пределовалне ин-
дустрије во Љубљана за вршење хомоло-
гирање на определени уреди и опрема за 
моторни возила — — — — — — 1052 

508. Решение за одредување на организација-
та на здружениот труд за вршење хомо-
логирање на одредени уреди, делови и оп-
рема за моторни возила — — — 1 — 1052 

509. Спидок на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е одобрена про-

() мена на името — — — — — — — 1053 
510. Список на средствата за заштита на рас-

тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — 1057 

511. Одлука за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет 
со странство — — — — — — — 1062 

512. Одлука за условите за изнесување во 
странство на пари и на вредносници по 
пат на поштенски и други пратки — — 1083 

513. Одлука за организацијата на работите на 
платниот промет со странство — — — 1063 
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