
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" И1легува во из-
дание иа српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонскн, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи слоред тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.140 дннарн. - Акомтацнја 
на претплатата за 1988 годмна нзнесува 12.500 
динари. - Рок за рекламации 15 лена. - Релак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефонн: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

53. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,69/79, 13/83, 12/85,43/86 и 49/87) и на член 5 
од Одлуката за надоместите на личните доходк и на дру-
гите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 27 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/86, 43/86, 13/87 и 65/87), во точ. 1 и 2 изно-
сот: „7.000" се заменува со износот „10.000". 

2, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 114-3/88-013 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарџик, с. р. 

54. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87 и 
65/87) во точка 1 износот: „90.00С}" се заменува со износот: 
„120.000". 

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

Бр. 114-4/88-013 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Емин Добарцик, с. р. 

55. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на Личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 27 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

Н>Е НА ФУНКЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/85,9/86,43/86, 13/87 и 65/87), во точка 1 из-
носот: „35.000" се заменува со износот: „50.000". 

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

Бр. 114-5/88-013 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарџик, с. р. 

56. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и соЈ*узните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71781, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87 и 66/87), во 
член 6 став 6 бројот: „7.000" се заменува со брошт: 
„10.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „90.000" се заменува со бро-

јот: „120.000". 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот ва објавување-

то во „Службен лист на СФРЈ", а ке се применува од 1 фез-
руари 1988 година. 

Е.п. бр. 13/88 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

57. 
Врз основа на член 66 став 1 точка 4 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗОНИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ-
ТЕ МАТЕРИЈАЛИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

ОД ТАА ЕВИДЕНЦИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат зоните на материјал-

ниот биланс, начинот на водење евиденција за нуклеарни-
те материјали и начинот на доставување податоци од таа 
евиденција. 

Член 2 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) „корисник на нуклеарен материјал" е организаци-

јата на здружен труд која во рамките на својата дејност 
произведува, преработува, употребува или складира нук-
леарен материјал; 

2) „зона на материјален биланс" е физичкиот простор 
внатре во или надвор од нуклеарниот објект во кој во оп-
ределено време е можно да се изврши физичко инвентари-
сување на нуклеарниот материјал и во секое време да се 
определи количината на тој материјал внесена во зоната 
односно неговото изнесување од зоната; 

3) „шаржа" е дел од нуклеарен материјал што се зема 
како единица за евиденција на клучната точка на мерење-
то и за која составот и количината се утврдуваат само со 
една група на спецификации или мерења; 

4) „физички инвентар" е збир на сите измерени или 
оценети количини на нуклеарен материјал во шаржите 
што е на располагање во определено време внатре во од-
делна зона на материјален биланс; 

5) „книговодствен инвентар" е збир на последното 
физичко инвентарисување на определена зона на матери-
јален биланс и на сите инвентарски промени што дотогаш 
настанале; 

6) „разлика мегу испракачот и примачот" е разликата 
мегу количината на нуклеарниот материјал во одделна 
шаржа, јавена од зоната на материјалниот биланс на ис-
пракачот, и количината измерена во зоната на материјал-
ниот биланс; 

7) „клучна точка на мерење" е местото на кое нукле-
арниот материјал се појавува во таква форма што да е 
можно да се мери заради утврдување на неговиот дотек 
или инвентдр; 

8) „податоци за шаржата" се заедничката маса на се-
кој елемент на нуклеарниот материјал, а кај плутониумот 
и уранот и изотопскиот состав; 

9) „изворни податоци" се податоците со кои се иден-
тификуваат нуклеарниот материјал и шаржата, а се ут-
врдени во текот на мерењето или баждарењето односно се 
употребени за да се добијат емпириски односи; 

10) ^регулирање" е влезната ставка во книговодстве-
ната пресметка или во извештајот со која се искажува раз-

ликата мегу испракачот и примачот или неевидентирани-
от материјал; 

11) „неевидентиран нуклеарен материјал" е разлика-
та мегу книговодствениот инвентар и физичкиот инвен-
тар; 

12) „поправка" е влезната ставка во документацијата 
за евиденцијата или во извештајот со која се поправа ут-
врдената грешка или се прикажува подобреното мерење 
на количината на нуклеарниот материјал претходно запи-
шана во документацијата или извештајот; 

13) „инвентарска измена" е зголемување или намалу-
вање на количината на нуклеарниот материјал во опреде-
лена зона на материјален биланс, изразено во шаржи. 

Член 3 
Евиденцијата и контролата на нуклеарните материја-

ли се однесува на сите нуклеарни материјали утврдени со 
прописите или со одлуката на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на нуклеарната енергија што по 
својот сестав и чистота се погодни за производство на го-
рива ихш за изотопско збогатување. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 
примената на нуклеарни материјали и радиоактивни изо-
топи и тоа: 

1) на плутониум со поголема чистота од 80%; 
2) на цеплив материјал во грамови или помали коли-

чини, што се употребува во мерните инструменти (нукле-
арната медицина, геологијата итн.); 

3) на нуклеарниот материјал што се употребува за 
производство на легури, керамика итн. 

Член 4 
Евиденцијата и контролата започнуваат во моментот 

кога нуклеарниот материјал од член 3 на овој правилник 
го напушта нуклеарниот објект, односно фазата на проце-
сот во која е очистен или кога таквиот материјал, односно 
материјал од некоја подоцнежна фаза на горивниот цик-
лус се увезе во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 5 
Евиденцијата и контролата на нуклеарниот матери-

јал престануваат кога ке се утврди дека нуклеарниот мате-
ријал е: 

1) потрошен во нуклеарниот објект; 
2) разреден на таков начин што повеке да не е упот-

реблив за било која нуклеарна дејност; 
3) извезен од Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија, со потврда за негово преземање во стран-
ство. 

Член 6 
Корисникот на нуклеарен материјал 6е донесе и ке ги 

применува упатствата и другите акти за евидентирање во 
своите зони на материјалните биланси во согласност со 
одредбите од овој правилник и со другите прописи. 

Со актите од став 1 на овој член мораат да бидат оп-
фатени: 

1) мерниот систем за утврдување на количините на 
примениот, произведениот, доставениот, загубениот или 
на друг начин отстранет нуклеарен материјал и на коли-
чините од инвентарот. 

2) оцената на осетливоста и прецизноста на мерењето 
и оцената на несигурноста во мерењето; 

3) постапките за утврдување, ревизија и оцена на раз-
ликите во мерењето мегу испракачот и примачот;' 

4} постапките за утврдување на физичкиот инвентар; 
5) постапките за оценување на натрупувањето на не-

измерен инвентар и неизмерени загуби; 
6) системот на документацијата и извртајот што за 

секоја зона на материјален биланс го прикажува инвента-
рот на нуклеарниот материјал и промените на тој матери-
јал, вклучувајки го неговото внесување во зоната на мате-
ријалниот биланс и изнесувањето од неа; 

7) одредбите за постапките и начинот на пресметка; 
8) одредбите за начинот на чување на нуклеарен ма-

теријал и неговиот физички надзор (заклучен простор, 
пломби, камери итн.); 

9) детаљните одредби за постапките за доставување 
извештаи до надлежните управни органи. 

Со актите од став 1 на овој член за нуклеарни елек-
трани, нуклеарни топлани и истражувачки нуклеарни ре-
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актори со мокност поголема од 100 К ^ мораат да бидат 
опфатени: 

1) описот на преносот на горивните елементи внатре 
во зоната на материјалниот биланс; 

2) планирањето, контролата и документирањето на 
преносот на горивни елементи внатре во зоната на мате-
ријалниот биланс; 

3) начинот и роковите за физичко инвенстирисување 
на горивните елементи кое се врши двапати годишно и по 
секоја измена на горивото; 

4) одредбите за компјутерско пресметување на кон-
центрацијата на нуклерни материјали во озрачените го-
ривни елементи, што се врши еднаш месечно; 

5) податоците за горивните елементи (сериски број, 
изотопски состав, изгореност, производство на топлина, 
физичка локација итн.); 

6) оперативните податоци на реакторот кои овоз-
можуваат пресметување и проверување на изгореноста од 
точка 5 на овој став. 

Корисникот на нуклеарен објект е должен сите акти 
од став 3 на овој член и промените во нив да ги поднесе до 
надлежниот републички односно покраински орган. 

Член 7 
Корисникот на нуклеарен материјал определува во 

својата организација посебно квалификуван работник или 
комисија за пресметка и контрола на нуклеарните матери-
јали. 

II. ЗОНИ НА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС 

Член 8 
Проектот н* нуклеарен објект на корисник на нукле-

рен материјал мора да ги содржи техничките елементи за 
зоните на материјалниот биланс кои овозможуваат пре-
сметка и контрола на нуклеарните материјали пропишани 
со овој правилник. 

Член 9 
Инвеститорот на нуклеарен објект мора, пред внесу-

вањето на нуклеарен материјал, да достави до надлежни-
от републички односно покраински орган податоци за 
проектот на тој објект што овозможуваат определување 
на зоната на материјалниот биланс, а кои опфакаат: 

1) опис на објектот, со назнака на неговото општо 
значење, намената, номиналниот капацитет и локацијата; 

2) опис на општиот распоред на објектот, со назнака 
на формата, местото и дотекот на нуклеарен материјал и 
на општиот распоред на главните делови на опремата 
што се потребни за употреба, производство или преработ-
ка на нуклеарниот материјал; 

3) опис на карактеристиките на објектот што се зна-
чајни за пресметка на нуклеарниот материјал, за негово 
чување во затворен простор и за негов надзор; 

4) опис на предложните постапки за пресметка и кон-
трола на нуклеарните материјали во објектот, со посебна 
назнака на предложените зони на материјалниот биланс, 
за утврдување на дотекот на нуклеарен материјал и на по-
стапката за негово физичко инвентарисување. 

Инвеститорот односно корисникот на нуклеарен об-
јект мора до надлежниот републички односно покраински 
орган до дбстави податоци за измените на проектот што 
се значајни за пресметка и контрола на нуклеарните мате-
ријали. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член и актите од член 
6 на овој правилник надлежниот републички односно по-
краински орган ги доставува до сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на нуклеарната енергија. 

Член 10 
При утврдувањето на зоните на материјалниот би-

ланс сојузниот орган на управцта надлежен за работи на 
нуклеарната енергија поага од следните критериуми: 

1) големината на зоната на материјалниот биланс да 
овозможува прецизно утврдување на материјалниот би-
ланс; 

2) да се искористи секоја можност за чување на нукле-
арниот материјал во надгледуван простор, така што да се 
обезбеди прецизност на мерењето на материјалните теко-
ви на клучните точки на мерењето; 

3) определен број зони на материјалниот биланс што 
се употребуваат во одделен објект или на јасно определе-
ни локации да можаат да се здружат во една зона на мате-
ријален биланс; 

4) посебни зони на материјалниот биланс што се 
употребуваат во одделен објект или на јасно определени 
локации да можат да се здружат само во една зона на ма-
теријален биланс; 

5) посебна зона на материјален биланс да може да се 
основа во врска со процесите што опфакаат комерцијално 
осетливи информации. 

Член 11 
Внесување на нуклеарен материјал во нуклеарен об-

јект не е дозволено се додека сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на нуклеарната енергија не ги утврди 
зоните на материјалниот биланс за тој објект. 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 12 
Евиденција на нуклеарните материјали се води преку 

системот на документација за секоја одделна зона на ма-
теријален биланс; 

Документацијата од став 1 на овој член опфаба доку-
ментација за евиденцијата и погонска документација. 

Член 13 
Документацијата од член 12 на овој правилник мора 

да се чува најмалку пет години по престанувањето на над-
зорот предвиден со овој правилник. 

1. Документација за евиденцијата 

Член 14 
Документацијата за евиденцијата, за секоја зона на 

материјален биланс, мора да ги содржи следните подато-
ци: 

1) сите инвентарски измени, така што во секое време 
да може да се утврди книговодствениот инвентар; 

2) сите резултати од евентуални мерења што се по-
требни за утврдување на физичкиот инвентар; 

3) сите приспособувања и исправки што се извршени 
во врска со инвентарските промени, книговодственот ин-
вентар и физичкиот инвентар. 

Член 15 
Документацијата за евиденцијата, за секоја инвентар-

ска промена и за секој физички инвентар во поглед на се-
која шаржа на нуклеарен материјал мора да содржи: ин-
дентификација на материјалот, податоци за шаржата и из-
ворни податоци. 

Документацијата за евиденцијата, за секоја шаржа на 
нуклеарен материјал, мора да содржи посебна пресметка 
за уран, ториум и плутониум. 

За секоја инвентарска промена треба да се наведат 
датумот, испратната зона на материјалниот биланс и при-
емната зона на материјалниот биланс или на примачот. 

2. Погонска документација 

Член 16 
Погонската документација за секоја зона на матери-

јален биланс мора да содржи: 
1) погонски податоци што се потребни за воведување 

на промени во количината и составот на нуклеарниот ма-
теријал; 

2) опис на редоследот на постапките во текот на при-
емот и изведувањето на физичкиот инвентар, така што да 
се обезбеди негова прецизност и совршеност; 

3) опис на мерките за утврдување на причините и обе-
мот на која и да е случајно или неизмерено загубување на 
нуклеарен материјал. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД 
ЕВИДЕНЦИЈАТА 

Член 17 
Корисникот на нуклеарен материјал за секоја зона на 

материјален биланс доставува до надлежниот републички 
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односно покраински орган извештај од евиденцијата за 
нуклеарните материјали. Тој извештај ги опфаба: 

1) сите промени во инвентарот на нуклеарниот мате-
ријал што се доставува во рок од 14 дена од денот на исте-
кот на месецот во кој тие промени настанале односно во 
кој тие промени се регистрирани; 

2) извештај за материјалниот биланс што го опфака 
материјалниот биланс заснован врз физичкиот инвентар 
на нуклеарниот материјал што е присутен во зоната на 
материјалниот биланс. Извештајот се доставува двапати 
годишно, најдоцна 14 дена по извршеното физичко инвен-
тарисуван>е. 

Извештаите од став 1 на овој член мораат да се за-
сноваат врз податоците што се на располагање на денот 
на изработката на извештаите, така што да можат подоц-' 
на да се дополнуваат. 

Член 18 

Извештајот за промена на инвентарот опфаба: 
1) идентификациски податоци; 
2) податоци за секоја шаржа на нуклеарен материјал; 
3) датум на промената на инвентарот; 
4) назив на испратната зона на материјалниот биланс 

и на приемната зона на материјалниот биланс или на при-
мачот по потреба; 

5) објасненија на промената на инвентарот, врз осно-
ва на погонските податоци од погонската документација; 

6) опис на предвидената оперативна програма, пр^д 
се на програмата за физичко инвентарисување на нуклеар-
ниот материјал. 

Член 19 

Корисникот на нуклеарен материјал мора да го из-
вести надлежниот републички односно покраински орган 
за секоја промена на инвентарот, регулирањето или ис-
правката, и тоа со вкупниот периодичен список или поеди-
нечно. 

За промена на инвентар се известува по шаржи. Мали 
промени на инвентарот на нуклеарен материјал, како што 
е земање на аналитички мостри, можат да се здружат во 
една шаржа и за нив се известува како за една промена на 
инвентарот. 

Член 20 

Извештајот за материјалниот биланс ги опфака: 
1) почетниот физички инвентар; 
2) инвентарските промени (најнапред зголемувањата, 

потоа намалувањата); 
3) заклучниот книговодствен инвентар; 
4) разликите мегу испра^ачот и примачот; 
5) приспособениот заклучен книговодствен инвентар; 
6) заклучниот физички инвентар; 
7) неевидентираниот инвентар. 
Извештајот за физичкиот инвентар, кој ја содржи се-

која шаржа посебно и ја утврдува идентификациЈата на 
материјалот и податоците за шаржата, за секоја шаржа 
треба да се приклучи кон извештаЈот за материјалниот би-
ланс. 

Член 21 

Корсникот на нуклеарен материјал мора до над-
лежниотрепублички односно покраински орган веднаш да 
достави посебни извештаи, ако дошло или можело да до-
јде до загубување на нуклеарниот материјал или ако е 
променет надгледуваниот простор за чување на нуклеар-
ни материјали, поради што може да настане загубување 
на тие материјали. 

Член 22 

Корисникот на нуклеарен материјал мора да го из-
вести надлежниот републички односно покраински орган 
за секое намерувано изнесување на нуклеарен материјал 
од Југославија, и тоа 30 дена пред подготовката на мате-
ријалот за превоз. 

Известувањето од став 1 на ОВОЈ* член опфа&а: 
1) идентификација на нуклеарниот материјал што се 

изнесува и на зоната на материјалниот биланс од која се 
изнесува, а по можност и негова количина, состав и д р . ; 

2) назив на државата на коЈ*а нуклеарниот материЈ*ал 
иеупатен; 

3) датум и место каде што нуклеарниот материјал ке 
биде подготвен за пренос; 

4) приближни датуми на испракањето и доставување-
то на нуклеарниот материјал; 

5) место и време во кое земјата примач ке ја презема 
одговорноста за евиденција и контрола на нуклеарниот 
материјал. 

Член 23 
Корисникот на нуклеарен материјал мора да го из-

вести надлежниот републички односно покраински орган 
за секое предвидено внесување на нуклеарен материјал во 
ЈугославиЈа и тоа најдоцна 15 дена пред денот кога Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија за тој ма-
теријл ја презема одговорноста за евиденција и контрола. 

Известувањето од став 1 на овој член опфака: 
1) идентификација на нуклеарниот материјал и, по 

можност, предвидена количина и состав; 
2) место и време на преносот на нуклеарниот матери-

јал во кое Југославија ке ја преземе одговорноста за еви-
денција и контрола на нуклеарниот материјал; 

3) датум на доставувањето на нуклеарниот матери-
јал, како и датум и место на намеруваното распакување на 
материјалот. 

Член 24 
Известувањето од чл. 20 и 21 на овој правилник мора 

да биде такво што на надлежниот републички односно по-
краински орган да му овозможува инспекција заради иден-
тификација на нуклеарниот материјал, како и проверка на 
неговата количина и состав. 

Член 25 
Надлежниот републички односно покраински орган 

може да побара од корисникот на нуклеарниот материјал 
да ги дополни или објасни извештаите односно известува-
њата за тој материјал, ако тоа е потребно за спроведување 
на одредбите од овој правилник. 

Член 26 
Сите извештаи односно известувања за нуклеарниот 

материјал надлежниот републички односно покраински 
орган оез одлагање ги одставува до сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на нуклеарната енергија. 

Член 27 
За извештаите односно известувањата за нуклеарен 

материјал се употребуваат обрасци или се применува друг 
начин на известување што го применува Ме^ународната 
агенција за атомска енергија. 

Член 28 
Корисникот на нуклеарен материјал мора да обезбе-

ди место и инсталации за поставување опрема за контро-
ла на нуклеарните материјали и нејзина непречена работа. 

Корисникот на нуклеарен материјал мора да обезбе-
ди услови за непречено спроведување на инспекцискиот 
надзор. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3998/1 
21 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комите? за 
енергетика и индустрија, 
д-р Андреј Оцвирк, с. р. 
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58. 

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СОГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 

1. Во Упатството за издавање на дозволи и согласности за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ", бр.73/85,14/86 и 
21/86) Списокот на опојни дроги што е отпечатен кон тоа упатство и е негов составен дел се менува и гласи: 

„СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

12.11 

1211.90 

Растенија и делови на растенија (вклучувани семи-
ња и плодови), свежи или сушени, сечени или це-
ли, дробени или мелени, вид што првенствено се 
употребува во парфимеријата, фармацијата или за 
инсектицидни, фунгицидни или слични цели 
- Друго: 

1211.903 чаури од афион Д д 12 11 90303 
1211.909 друго 

Ех: 
Канабис Д д 12 11 90907 

13.01 
Лисја од кока-растение д д 12 и 90915 

13.01 

1301.90 

Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и бал-
гами: 
- Друго 
Ех: 
Канабис-смол^ д д 13 01 90014 

13.02 

1302.1 

Растителни сокови и екстракти, пектински мате-
рии, пектинати и пектати; агар-агар и други слузи 
и згуснувачи, добиени од растителни производи, 
модификувани или немодификувани 
- Растителни сокови и екстракти: 

1302.11 - - од опиум д д 13 02 11003 
1302.19 - - Друго: 

Ех: 

д д 

Концентрат од афионова слама д д 13 02 19012 
Екстракт и тинктура од канабис Д д 13 02 19020 

29.05 Ациклични алкохоли и нивни халогени, сулфо-, ни-
тро- и нитрозо-деривати 

д 

2905.29 — друго д д 29 05 29018 
2905.50 - Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати на 

ациклични алкохоли 
Ех: 

д д 

Етхлорвинол д д 29 05 50017 
29.21 

2921.49 
Соединенија со амино функција 

д 
2921.49 - - друго: 

Ех: 
Амфетамин д д 29 21 49204 
Бензфетамин д А. 29 21 49212 
2,5-Диметоксиамфетамин (DMA) д д 29 21 49220 
2,5-диметокси-4-бромамфетамин (DOB) д д 29 21 49239 
2,5-диметоксиг4-етиламфетамин (DOET) д д 29 21 49247 
Фенетилин д д 29 21 49255 
Фенкамфамин д д 29 21 49263 
Дексамфетамин д д 29 21 49271 
Фенпропорекс д д 29 21 49298 
Фентермин д д 29 21 49301 
Катип д д 29 21 49328 
Катинон д д 29 21 49336 
Левамфетамин д д 29 21 49344 
Левометамфетамин д д 29 21 49352 
Мефенорекс д д 29 21 49360 
3,4-Мет*едендиоксиамфетамин (MDA) д д 29 21 49379 
3,4~Мети^ендиоксиметамфетамин (MDMA) д д 29 21 49387 
5-Метокси-3,4-метилендиокси-алфа-метилфениле-
тиламин (MMDA) д д 29 21 49395 
N-етиламфетамин д д 29 21 49409 
Параметоксиамфетамин (РМА) д д 29 21 49417 
PC Е д д 29 2149425 
ПирОвалерон д д 29 21 49433 
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1 2 3 4 5 6 

Пропилхекседрин Д д 29 21 49441 
3,4,5-Триметоксиамфетамин (ТМА) Д д 29 21 49468 
SPA Д д 29 21 49476 

29.22 
2922.19 

Амино соединенија со кислородна функција: 
- - друго: 
Ех: 
Алфаметадол д д 29 22 19016 
Бетаметадол д д 29 22 19024 
Димехептанол д д 29 22 19032 

2922.30 - Амино алдехиди, аминокетони и аминохинони, 
освен оние што содржат повеќе од една кислород-
на функција; нивни соли 
Ех: 
Метадон д д 29 22 30028 
Исометадон д д 29 22 30036 
Норметадон д д 29 22 30044 
Амфепрамон д д 29 22 30052 

2922.496 дилидин д д 29 22 49608 
2922.499 друго' 

Ех: 
Дименоксадол д д 29 22 49928 

2922.50 - Феноли амино-алкохоли, феноли амино-кисели-
ни и други амино соединенија со кислородна фун-
кција: 

2922.5019 друго 
Ех: 
Ацетилметадол д д 29 22 50207 
Алфацетилметадол д д 29 22 50215 
Бетацетилметадол д д 29 22 50223 
Декстропропоксифен д д 29 22 50231 
DOM-STP д д 29 22 50258 
Норациметадол д д 29 22 50266 

29.24 Соединенија со карбоксиамидна функција, соедине-
нија на јаглена киселина со амидна функција 

2924.103 2-метил-2-пропил-1 -3-пропандиол-дикарба-
29 24 10301 мат (мепробамат) д д 29 24 10301 

2924.109 други соли и деривати на ациклични амиди 
Ех: 
Етинамат 

други соли и деривати на ациклични амиди 
Ех: 
Етинамат д д 29 24 10913 

2924.299 друго 
Ех: 
Диапромид д д 29 24 29916 

29.25 

2925.19 

Соединенија со карбоксидна функција (вклучувајќи 
сахарин и негови соли) и соединенија со амино 
функција: 
- - друго 
Ех: 
Глутетимид д д 29 25 19109 

29.26 
2926.909 

Соединенија со митрилна функција 
друго 

Ех: 
Метадон интермедиат д д 29 26 90916 

29.32 

2932.90 

Хетероциклични соединенија само со хетероатом 
или со хетороатоми на кислород 
- друго 
Ех: 
DM HP д д 29 32 90016 

. Парахексил д д 29 32 90024 
DMPH д д 29 32 90032 
Етоксер.идин д д 29 32 90040Г 
Фенапромид д д 29 32 90059 
Фенциклидин д д 29 32 90067 
Феноперидин д д 29 32 90075 
Фентанил д д 29 32 90083 
Фуретидин д д 29 32 90091 
Хидроксипетидин д д 29 32 90105 
Кетобемидон д д 29 32 90113 
Меклокалон д д 29 32 90121 

29.33 

2933.19 

Хетероциклични соединенија само со хетероатом 
или со хетероатоми на азот; миклеински киселини 
и нивни соли: 

друго 
Ех: 
PHP, PCPY д д 29 33 19014 
Пиминодин д д 29 33 19022 
Пипрадрол д д 29 33 19030 



Петок, 29 јануари 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 - Страна 215 

1 2 3 4 5 6 
Пиритрамид - Д д 29 33 19049 
Мазиндол Д д 29 33 19057 
Моранид интермедиер Д д 29 33 19065 
Морферидин д д 29 33 19073 

2933.29 

2933.39 

2933.40 

2933.511 
2933.90 

Рацеморамид 
- - друго 
Ех: 
Етонитазен 
Клонитазен 
- - други 
Ех: 
Алилпродин 
Алфамепродин 
Алфапродин 
Алфентанил 
Анилеридин 
Бензетидин 
Бетамепродин 
Бетапродин 
Безитрамид 
Дифеноксилат 
Дифеноксин 
Дипипанон 
Суфентанил 
ТСР 
Тримеперидин 
Трихексифенидил 
~ Соединенија што имаат хинолинска и 
нолинска, прстенеста структура (хидрог 
или нехидрогенизирана), понатаму неко 
Ех: 
Метаквалон 
Метил фен идат 
Метиприлон 
Норпипанон 
Петидин 
Петидин интермедиат 
А 
Петидин интермедиат 
В 
Петидин интермедиат 
е 

барбитурати 
- друго 
Ех: 
Прохептазин 
Проперидин 
Алпразолам 
Бромазепам 
Делоразепам 
Диазепам 
Естазолам 
Етил лафлазепат 
Флудиазепам 
Флунитразепам 
Флуразепам 
Халазепам 
Халоксазолам 
Хлордиазепоксид 
Камазепам 
Кетазолам 
Клобазам 
Клоксазолам 
Клоназепам 
Клоразепат 
Клотиазепам 
Лопразолам 
Лоразепам 
Лорметазепам 
Медазепам 
Ниметазепам 
Нитразепам 
Нордазепам 
Оксазепам 
Оксазолам 
Пиназепам 
Празепам 

д 

д 
д 

д д д 
д д 
д д д д д д д д д д д 

ли изохи-
енизирана 
ндензирана 

Д 
д д д д 
д 
д 
д 
д 

д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д 

д 

д 
д 

д д д д д д д д д д д д д д д д 

д д д д д 
д 
д 
д 
д 

д 
д . д д д д д д д д д д д д д д д д • д д д д д д д д д д д д д д 

29 33 19081 

29 33 29028 
29 33 29036 

29 33 39015 
29 33 39023 
29 33 39031 
29 33 39058 
29 33 39066 
29 33 39074 
29 33 39082 
29 33 39090 
29 33 39104 
29 33 39112 
29 33 39120 
29 33 39139 
29 33 39147 
29 33 39155 
29 33 39163 
29 33 39171 

29 33 40013 
29 33 40021 
29 33 40048 
29 33 40056 
29 33 40064 

29 33 40072 

29 33 40080 

29 33 40099 
29 33 51104 

29 33 90037 
29 33 90045 
29 33 90053 
29 33 90061 
29 33 90088 
29 33 90096 
29 33 90118 
29 33 90126 
29 33 90134 
29 33 90142 
29 33 90150 
29 33 90169 
29 33 90177 
29 33 90185 
29 33 90193 
29 33 90207 
29 33 90215 
29 33 90223 
29 33 90231 
29 33 90258 
29 33 90266 
29 33 90274 
29 33 90282 
29 33 90290 
29 33 90304 
29 33 90320 
29 33 90339 
29 33 90347 
29 33 90355 
29 33 90363 
29 33 90371 
29 33 90398 
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1 2 3 4 3 6 

Темазепам Д д • 29 33 90401 
Тетризепам д д 29 33 90428 
Триазолам д д 29 33 90436 
Левометорфан д д 29 33 90444 
Левофенацилморфан д д 29 33 90452 
Леворфанол д д 29 33 90460 
Метазоцин д д 29 33 90479 
Норлеворфанол д д 29 33 90487 
Феназоцин д д 29 33 90495 
Феноморфан д д 29 33 90509 
Рацеметорфан д д 29 33 90517 
Рацеморфан д д 29 33 90525 
Зипепрол д д 29 33 90533 

29.34 Други хетероциклични соединенија 
2934.909 друго 

Ех: 
Декстроморамид д д 29 34 90910 
Диоксафетил бутират д д 29 34 90929 
Диетилтиамбутен д д 29 34 90937 
Диметилтиамбутен д д 29 34 90945 
Етилметилтиамбутен д д 29 34 90953 
Фенадоксон д д 29 34 90961 
Фендиметразин д д 29 34 90988 
Фенметразин д д 29 34 90996 
Левоморамид д д 29 34 90813 

29.39 Растителни алкалоиди, природни или добиени со 
синтеза и нивни соли, етри, естри и други дерива-

2939.10 
ти 
- Алкалоиди од опиум и нивни деривати; нивни 
соли д д 29 39 10006 
Ех: 
Ацеторфин д д • 29 39 10014 
Ацетилдихидрокодеин д д 29 39 10022 

е-, ' ' Бензилморфин д д 29 39 10030 
' ' Кодеин д д 29 39 10049 

ѓ? • Кодоксим д д 29 39 10057 
Концентрат од афионова слама д д 29 39 10065 
Дезоморфин д д 29 39 10073 

р ; " Дихидрокодеин д д 29 39 10081 
Дихидроморфин д д 29 39 10103 
Дротебанол д д 29 39 10111 
Етилморфин д д 29 39 10138 
Еторфин д д 29 39 10146 
Хероин д д 29 39 10154 
Хидрокодон д д 29 39 10162 
Хидроморфинол д д 29 39 10170 
Хидроморфон д д 29 39 10189 
Метилдезорфин д д 29 39 10197 
Метилдихидроморфин д д 29 39 10200 
Метопон д д 29 39 10219 
Морфин д д 29 39 10227 
Морфин метобромид (и други деривати на морфин 

д 29 39 10235 на петовалентен азот) д д 29 39 10235 
Морфин-N-Оксид д д 29 39 10243 
Мирофин д д 29 39 10251 
Никокодин д д 29 39 10278 
Никодикодин д д 29 39 10286 
Никоморфин д д 29 39 10294 
Норкодеин д д 29 39 10308 
Норморфин д д 29 39 10316 
Оксикодан д д 29 39 10324 
Оксиморфан д д 29 39 10332 
Фолкодин д д 29 39 10340 
Тебаин д д 29 39 10359 
Тебакон д д 29 39 10367 

2939.909 друго 
Ех: 
Кокаин д д 29 39 90913 
DET д д 29 39 90921 
DMT д - д 29 39 90948 
Екгонин д д 29 39 90956 
Лизергид д д 29 39 90964 
Метамфетамин д . д 29 39 90972 
Мескалин д д 29 39 90980 
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2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 27000 
20 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Ненад Крекиќ, е. р. 

59. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНА-

ТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1987 година издаде дозволи за пуштање во внат-

решен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот комитет 
за земјоделство издадена со 

решението број 

1 2 3 4 

1 BONALAN-EC Eli Lilly and Company, Indianopolis, кого во 
Југославија го застапува Кемијска индустри-
ја „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Си-
сак 

7977/2 
од 31 декември 1987 година 

2 CERKOFIT WP - 60 Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Зашти-
та биља" - Шабац 

4317/2 
од 29 јули 1987 година 

3 DILON 50 - EC Творница кемијско-козметичких производа 
„Cosmochemia" - Оточац 

5964/3 
од 28 декември 1987 година 

4 FENTIOL 50 - EC Творница кемијско-козметичких производа 
„Cosmochemia" - Оточац 

5963/3 
од 28 декември 1987 година 

5 FENVAL 20 - EC Творница кемијско-козметичких производ^ 
„Cosmochemia" - Оточац 

5967/3 
од 28 декември 1987 година 

6 GEOCID 350 - F Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР 
„Цхромос-Заштита биља" - Загреб 

4558/2 
од 30 септември 1987 година 

7 MALON 50 - EC Творница кемијско-козметичких производа 
„Cosmochemia" - Оточац 

5966/3 
од 28 декември 1987 година 

8 ORIMOL Е - 73 Хемијска индустрија ЖУПА, ОУР „Пести-
циди" - Крушевац 

5728/2 
од 11 септември 1987 година 

9 TOPAS(R) 50-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија 
го застапува ЦОММЕРЦЕ, ТОЗД Репродук-
цијски материјал - Љубљана 

7737/2 
од 25 декември 1987 година 

10 VENTURIN S - 83 Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

7667/2 
од 24 декември 1987 година 

Бр. 295/1 
11 јануари 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Томе Кузмаиовски, е. р. 

i 2 3 4 5 6 

Псилоцин Д Д 29 39 90999 
Псилоцибин д Д 29 39 90816". 
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60. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНА-

ТРЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1987 година издаде дозволи за пуштање во внат-

решен промет на следните средства за заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи: 

Реден 
број 

Назив на 
средството Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот 
комитет за земјоделство 

за пуштање во промет на 
средството за заштита на 

растенијата чие важење 
престанало,^издадена со 

решението број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство за 
продолжување на 

важењето на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 AFUGAN Hoechst AG., Frankfurt/M, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „JUGO-
HEMIJA", OOUR „Hemija" -
Белград 

2538/1 
од 6 април 1982 

4671/2 
од 20 јули 1987 година 

2 ANTRACOL Bayer AG, Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Bay-
er- Pharma Jugoslavia" - ЈБубља-
на 

990/1 
од 9 февруари 1982 

година 

5065/2 
од 10 септември 1987 

година 

3 ASULOX Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-
стапува Кемијски комбинат 
„CHROMOS", OOUR „Chro-
mos" - „Заштита биља" Загреб 

2535/1 
од 6 април 1982 година 

4578/2 
од 2 октомври 1987 

година 

4 ATRAPIN Товарна кемичних изделков 
„PINUS", Раче при Марибору 7860/1 

од 13 октомври 1982 

5071/2 
од 24 септември 1987 

година 

5 AZINFOS-METIL Хемиска индустрија „ЗОРКА", 
25-WP ООУР „Зорка-АТХ и киселине", 

Суботица 

5311/2 
од 21 декември 1981 

година 
4128/2 

од 26 јули 1987 година 

6 БАКАРНА 
ВАР-25 

Хемијска индустрија „ЗОРКА", 
РО „Заштита биља", Шабац 

7566/1 
од 1 октомври 1982 

година 

5603/2 
од 2 септември 1987 

година 

7 BANVEL Р-ОН1Ѕ Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОР-
ЧЕ", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

6601/1 
од 10 ноември 1981 

година 
5518/2 

од 28 август 1987 година 

8 CASORON-G Duphar B.V., Amsterdam, кого 
во Југославија го застапува РО 
„Македонија-Агропромет", 
ООУР „Магро" - Скопје 

7859/1 
од 13 октомври 1982 

година 

1408/5 
од 12 октомври 1987 

година 

9 CIDOKOR Кемијска индустраија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

2010/4 
од 29 јуни 1982 година 

4153/2 
од 29 јули 1987 година 

10 CIMOFOL 37,3-Ѕ Органско-хемиска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОР-
ЧЕ", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

1041/1 
од 11 февруари 1982 

година 

7209/2 
од 28 декември 1987 

година 

11 CINEB Ѕ-65 Хемијска индустрија „ЖУПА", 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

7852/1 
од 13 октомври 1982 

година 

1920/4 
од 24 септември 1987 

година 

12 CINKFOSFID 
mamak 

РО „ГАЛ ЕН ИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија" - Земун 2460/1 

од 1 април 1982 година 

5998/2 
од 30 септември 1987 

година 



Петок, 29 јануари 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 - Страна 219 

4 

13 CIMRAM S-75 Riedel de Неат AG, Seelze-Han-
nover, кого во Југославија го за-
стапува Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља" 
- Шабан 

b 

7569/1 
од 1 октомври 1982 

5602/2 
од 2 септември 1987 

година 

15 DIAZINON 2/пра-Товарна кемичних изделков 
шиво „PINUS", Раче при Марибору 

7861/1 
од 13 октомври 1982 

година 

4158/2 
од 2 септември 1987 

година 

16 DIAZINON-20 Товарна кемичних изделков 
„PINUS", Раче при Марибору 

7862/1 
од 13 октомври 1982 

година 

5070/2 
од 24 септември 1987 

година 

17 DIAZINON 20-EC Хеми ска индустрија „ЗОРКА", 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине", 
Суботица 

1318/2 
од 2 март 1982 година 

6298/2 
од 27 октомври 1987 

година 

18 FACIRON-маслен СОУР „ПЛИВА", ООУР „За-
концентрат штита биља" - Калиновица -

Загреб 
2522/1 

од 5 април 1982 година 
5465/2 

од 26 август 1987 година 

19 FOLIMAT LC-50 Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Bayer 
Pharma Jugoslavia" - Љубљана 

2065/2 
од 1 април 1982 година 

6006/2 
од 27 октомври 1987 

година 

20 FOSFAMID 40-ЕС Хемијска индустрија „ЗОРКА", 
РО „Заштита биља" - Шабан 

1728/2 
од 31 март 1982 година 

877/3 
од 29 јули 1987 година 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

G US АТИ ION WP- Bayer AG., Leverkusen, кого во 
-25% Југославија го застапува „Вау-

er-Pharma Jugoslavija" - Љубља-
на 

HYVAR-X Du Pont de Nemours Internatio-
nal S.A., Женева, кого во Југо-
славија го застапува СОУР 
„АГРОВОЈВОДИНА", РО „Ин-
теркоп", ООУР „Интерсервис-
-Комерцсервис" - Нови Сад 

KAPTAZOR Хемијска индустрија „ЗОРКА", 
50-WP ООУР „Зорка-ATI и киселин" -

Суботица 
KOROVICID Хемијска индустрија „ЗОРКА", 

РО „Заштита биља" - Шабац 

KOROVICID Хемијска индустрија „ЗОРКА", 
KOMBI РО „Заштита биља" - Шабац 

LANNATE-metho- Du Pont de Nemours Conoco 
myl Technologies, S.A., Paris, кого во 

Југославија го застапува СОУР 
„АГРОВОЈВОДИНА", РО „Ин-
теркоп", ООУР „Интерсервис-
-комерцсервис", Нови Сад 

LIRON Ѕ-50 Хемијска индустрија „ЖУПА", 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

MONOSAN-S РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија" - Земун 

ORDRAM G-5 Органско хемијска индустрија 
„НАУМ НАУМОВСКИ-БОР-
ЧЕ", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

СИН КАМЕН РТБ, ООУР „Електролиза" -
Бор 

PROHELAN Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

6614/1 
од 10 ноември 1981 

година 

6635/1 
од 10 ноември 1981 

година 

1320/2 
од 2 март 1982 година 

2457/1 
од 1 април 1982 година 

2455/1 
од 1 април 1982 година 

2539/1 
од 6 април 1982 година 

1742/1 
од 25 август 1982 година 

7857/1 
од 13 октомври 1982 

година 

6607/1 
од 10 ноември 1981 

година 

3898/5 
од 23 септември 1987 

година 

6592/1 
од 10 ноември 1981 

година 

5130/2 
од 10 септември 1987 

година 

5132/2 
од 26 август 1987 година 

5467/2 
од 26 август 1987 година 

360/3 
од 29 јули 1987 година 

359/3 од 29 јули 1987 година 

7357/2 
од 28 декември 1987 

година 

1601/3 
од 24 септември 1987 

година 

7694/2 
од 24 декември 1987 

1одина 

5522/2 
од 28 август 1987 година 

6479/2 
од 3 ноември 1987, 

година 

3154/4 
од 20 јули 1987 година 
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32 RACUMIN-57 Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
er-Pharma Jugoslavija" 

1519/1 
od 2 mart 1982 godina 

6007/2 
od 27 oktomvri 1987 

godina 

33 RADAZIN WP-50 Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

7582/1 
од 1 октомври 1982 

година 

7740/2 
од 25 декември 1987 

година 

34 RADOSAN-1,2 Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

7576/1 
од 1 октомври 1982 

година 

7739/2 
од 25 декември 1987 

година 

35 RADOSAN-M Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

7577/1 
од 1 октомври 1982 

7875 
од 30 декември 1987 

година 

36 RODOR-40 Montedison, Milano, кого во Ју-
гославија го застапува Кемиј-
ски комбинат „CHROMOS", 
ООУР „Chromos-Заштита би-
ља" Загреб 

2588/1 
од 7 април 1982 година 

5019/2 
од 24 септември 1987 

година 

37 SENCOR Bayer AG, Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
er-Pharma Jugoslavija" - ЈБубља-
на 

8421 

од 4 февруари 1982 
година 

5066/2 
од 24 септември 1987 

година 

38 SUMPORCIN Хемијска индустрија „ЗОРКА", 
РО „Заштита биља" - Шабац 

7673/1 
од 1 октомври 1982 

година 

5449/2 
од 24 септември 1987 

година 

39 SURPASS 6,7-Е Stauffer Chemical Company-Eu-
rope Ѕ.А., Женева, кого во Југо-
славија го застапува Органско 
хемиска индустрија „НАУМ 
НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди" - Скопје 

713/2 
од 17 февруари 1982 

година 

7834/2 
од 25 екември 1987 

година 

40 TIMET G-5 American Cyanamid Company, 
New York, кого во Југославија 
го застапува Хемијска индус-
трија „ЗОРКА", РО „Заштита 
биља" - Шабац 

297/1 
од 13 јануари 1982 

година 
4733/2 

од 20 јули 1987 година 

41 TRASAN-S РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Га-
леника-Агрохемија" - Земун 

7858/1 
од 13 октомври 1983 

година 

7693/2 
од 24 декември 1987 

година 

42 TREFLAN-EC Fli Lilly and Company, Indiano-
polis, кого во Југославија го за-
стапува Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Заштита 
биља" - Сисак 

7865/1 
од 13 октомври 1982 

година 

7874/2 
од 30 декември 1987 

година 

43 UNDEN 50/WP Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „ Bayer 
Pharma Jugoslavija", Љубљана 

545/2 
од 2 март 1982 година 

5600/2 
од 2 септември 1987 

година 

44 VENTURIN S-50 Кемијска индустрија „ЖУПА" 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

7853/1 
од 13 октомври 1982 

година 
3087/3 

од 29 јули 1987 година 

45 VITASAN S-50 Кемијска индустрија „ЖУПА" 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

7855/1 
од 13 октомври 1982 

година 
4357/2 

од 29 јули 1987 година 

Бр. 296/1 
11 јануари 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р. Томе Кузмановски, е. р. 
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61. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНА-

ТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија од 1 јули до 31 декември 1987 година во 

следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив 
на средството 

Дозвола за 
пуштање во 

внатрешен промет 
Назив на производителот издал Сојузниот 

комитет за 
земјоделство, со 
решението број 

Дозволата за 
пуштање во 
внатрешен 

промет 
објавена во 

„Службен лист 
на СФРЈ", и 

реден број на 
списокот 

1 2 3 4 5 

ACTRIL-M Phone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ", ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

3747/2 
од 1 јуни 1987 

година 53/87-1 

2 ANITEN-DS Shell-Agrar GmbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда, ТОЗД „Груда-Зу-
нања трговина" - Љуб-
љана 

5958/2 
од 10 ноември 

1983 година 27/84-3 

3 ANITEN-MPD Shell-Agrar CrnbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" -
Љубљана 

5370/2 
од 10 ноември 

1983 година 27/84-4 

4 APREX-
partrone 

Shell-Agrar CmbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговија" -
Љубљана 

884/1 
од 3 февруари 1984 

година 27/84-6 

5 BAKAREN 
DITHANE 

ROHM AND Haas Ѕ.р.А., 
Milano, кого во Југосла-
вија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репро-
дукцијски материјал -
ЈБубљана 

4173/2 
од 10 јули 1985 

година 40/86 - 10 

6 BAKAREN 
FALTAN 

Хемијска индустрија 
„ЖУПА", ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

538/2 од 20 
февруари 1985 

година 34/85 - 10 

7 BIFENIX-N Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува СО-
УР „ПЛИВА", ООУР 
„Заштита биља" - Кали-
н о в и ^ Загреб 

1769/1 
од 28 февруари 

1986 година 40/86 - 11 

8 BLAZER 2-S BASF Ag., Ludwigshafen-
/Rh, кого во Југославија 
го застапува РО за меѓу-
народну трговину и за-
стапување иностраних 
фирми „ПРОГРЕС", 

6 7 

5087/2 
од 22 септември Измена на 

1982 година застапникот 

6324/2 Измена на 
од 9 октомври производи-

1987 година телот 

6325/2 Измена на 
од 9 октомври производи-

1987 година телот 

6323/2 Измена на 
од 9 октомври производи-

1987 година телот 

6341/2 
од 3 ноемврри Измена на 

1987 година кооперантот 

Измен ана 
4770/1 примената, 

од 1 јули 1987 карендата и 
година отровност' 

5210/2 
од 23 октомври Измена на 

1987 година застапникот 
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ООУР „Прогрес-Нето-
tex", IV Робна дирекција 
- BASF, Београд 

1585/1 
од 8 март 1985 

година 34/85 - 5 

6694/2 
од 27 октомври 

1987 година 

Измена на 
производи-
телот 

9 CAPTAN-50 Товарна кемичких издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору 

1724/2 
Од 10 ноември 

1983 година 27/85 - и 

4747/1 
од 1 јули 1987 

година 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

CAPTAN 
WP-50 

CF - 125 

CUPRAFOL 
Ѕ-50 

DELAN 
ЅС-750 

DITHANE 
Ѕ - 6 0 

DITHANE 
Ѕ - 6 0 

DITHANE <R> 
Син 

DOTAN 5-G 

FASTAC 
10% EC 

FASTAC 
10% EC 

Stauffer Chemical Compa-
ny, New Yor, кого во ју-
гославија го застапува 
Органско хемиска индус-
трија „НАУМ НАУМОВ-
СКИ БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди" - Скопје 

Shell-Agrar CMbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
гр во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" - о 
Љубљана 

Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР 
„Chromos-Заштита би- е 
ља" - Загреб 

Shell-Agrar CMbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" -
Љубљана 

Rohm and Haas Ѕ.р.А., 
Милано,кога во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА" 
ТОЗД „Груда-Зунања 
трговина" - Љубљана 

Rohm and Haas Ѕ.р.А., 
Milano, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХ Н И К А-ГРУ Д А" 
ТОЗД „Груда-Зунања 
трговина" - Љубљана 

Rohm and Haas Ѕ.р;А., 
Milano, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА" 
ТОЗД „Груда-Зунања 
трговина" - Љубљана 

Rhone Poulanc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува СО-
УР „ПЛИВА", ООУР 
„Заштита биља" - Кали- < 
новица Загреб 

Shell International Petrole-
um Company Ltd. Lon-
don, кого во Југославија 
го застапува PO за вањ-
ску трговину „АСТРА", 
ООУР Заступство ино-
земних фирми - Загреб 

Shell International Petrole-
um Company Ltd. Lon-
don, кого во Југославија 
го застапува PO за вањ-
ску трговину „АСТРА", 

1349/2 
од 3 мај 1984 

година 

7861/2 
д 6 декември 1986 

година 

661/1 
>д 28 јануари 1983 

година 

1497/1 
од 4 март 1987 

година 

5463/2 
од 8 јули 1984 

година 

4175/2 
од 10 јули 1985 

година 

7866/1 
од 13 октомври 

1982 година 

340/1 
зд 11 јануари 1984 

година 

2758/1 
од 19 април 1985 

година 

2757/1 

34/85 -

4/87 -

35/83 -

53/87 -

35/85 -

40/86 -

35/83 -

27/84 -

34/85 -

19 

3 

6 

и 

31 

35 

30 

18 

13 

4777/1 
од 1 јули 1987 

година 

6320/2 
од 9 октомври 

1987 година 

4771/1 
од 1 јули 1987 

година 

6319/2 
од 9 октомври 

1987 година 

6342/2 
од 3 ноември 
1987 година 

6344/2 
од 3 ноември 
1987 година 

6343/2 
од 3 ноември 
1987 година 

5211/2 
од 23 октомври 

1987 година 

5172/1 
од 27 јули 1987 

година и 
59/2 

од 22 септември 
1987 година 

1499/3 
од 27 дули 1987 

година и 
5958/2 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
производи-
телот 
Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
производи-
телот 

Измена на 
кооперантот 

Измена на 
кооперантот 

Измена на 
кооперантот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
каренцата и 
работната 
коренца 

Измена на 
каренцата и 
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ООУР Заступство ино-
земних фирми - Загреб 

од 19 април 1985 
година 34/85 - 14 

од 22 септември 
1987 година 

работната 
каренца 

20 FOLPAN-
-CHROMOS 
NP-50 

Кемијски комбинат 
„CHRROMOS", ООУР 
„Chromos-Заштита би-
ља" - Загреб 

2558/2 
од 13 септември 

1983 година 27/84 - 19 

4779/1 
од 1 јули 1987 

година 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровност 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

FOLPET-50 

FOLPET 
WP-50 

GRAINS 
QUIEK 

KAPTAN 4-F 

KAPTAN SP^ 

KJDAN(R) 

KILVAL 

MIKAL 

MODOWN 4-] 

XEXAGAN 
EC-40 

Товарна кемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору 

Stauffer Chemical Compa-
ny, New York, кого во Ју-
гославија го застапува 
Органско хемиска индус-
трија „НАУМ НАУМОВ-
СКИ - БОРЧЕ" ООЗТ 
„Пестициди" - Скопје 

Rhone Poulenc Agrohe-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ" ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

Органско хемиска индус-
трија „НАУМ НАУМОВ-
СКИ - БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди" - Скопје 

1 Органско хемиска индус-
трија „НАУМ НАУМОВ-
СКИ - БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди" - Скопје 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Хе-
миска индустрија „ЗОР-
КА", РО „Заштита биља" 
- Шабац 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат CHRO-
МОЅ, ООУР „Chromos-
-Заштита биља"- Загреб 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Хе-
миска индустрија „ЗОР-
КА", РО „Заштита биља" 
- Шабац 

F Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува СО-
УР „Плива", ООУР „За-
штита биља" - Калино-
вица - Загреб 

Shell-Agrar CrnbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" -
Љубљана 

1725/2 
од 23 ноември 

1983 година 

1652/2 
од 1 септември 

1983 година 

5003/2 
од 8 октомври 

1984 година 

701/3 
од 26 февруари 

1986 година 

210/3 
од 28 февруари 

1986 година 

2672/4 
од 20 јануари 1984 

година 

1197/2 
од 26 февруари 

1985 година 

I 
7023/1 

од 1 октомври i 
1986 година 

1740/1 
од 14 март 1985 

година 

333/1 
од 11 јануари 1984 

година 

27/84 -

27/84 -

34/85 -

40/86 -

40/86 -

27/84 -

34/85 -

4/87 -
5248/1 о, 

јули 19 
т>дина и 5 

од 22 
септември 

годин 

34/85 -

27/84 -

26 

27 

47 

27 

28 

29 

52 

31 
а 29 
87 
068/: 1 
i 1981 
а 

21 

41 

4773/1 
од 1 јули 1987 

година 

4778/1 
од 1 јули 1987 

година 

5080/2 
од 22 септември 

1987 година 

4772/1 
од 1 јули 1987 

година 

4782/1 
од 1 јули 19887 

година 

5069/2 
од 22 септември 

1987 година 

5083/2 
од 22 септември 

1987 година 

2 Измена на 
застапникот, 

р каренцата и 
отровноста 

5208/2 
од 23 октомври 

1987 година 

6322/2 
од 9 октомври 

198-7 година 

Измена и 
примената, 
каренцата и 
отровност 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
отровноста 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
производи-
телот 
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31 NEXION 
ЕС-36 

Shell-Agrar CmbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" -
Љубљана 

3981/2 
од 8 октомври 

1984 година 34/85 - 64 

6318/2 
од 9 октомври 

1987 година 

Измена на 
производи-
телот 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

NEXION 
ЕС-40 

NISSORUN 
10-ЕС 

NISSORUN 
10-WP 

ORTHOCID 
-50 

ORTHOCID 
-83 

ORTHO-PR 
TAN 50-WP 

ORTHO-PH 
TAN 80 

OXYTRIL-N 

POLYRAM 
COMBI 

Shell-Agrar CmbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трговина" -
Љубљана 

Nippon Soda Company, 
Tokio кого во Југославија 
го застапува Хемијска 
индустрија „ЗОРКА", 
ООУР „Зорка АТХ и ки-
селине" - Суботица 

Nippon Soda Company, 
Tokio кого во Југославија 
го застапува Хемијска 
индустрија „ЗОРКА", 
ООУР „Зорка АТХ и ки-
селине" - Суботица 

Е- Chevron Chemical Compa-
ny, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања 
трговина - Љубљана 

Е- Chevron Chemical Compa-
ny, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања 
трговина - Љубљана 

AL- Chevron Chemical Compa-
ny, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања 
трговина - Љубљана 

AL- Chevron Chemical Compa-
ny, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД Груда-Зунања 
трговина - Љубљана 

1 Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ", ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

BASF AG., Ludwigshafen-
/Rh, кого во Југославија 
го застапува РО за међу-
народну трговину и за-
ступање иностраних фир-
ми „ПРОГРЕС", ООУР 
„Hemotex" Заступништво 
BASF, Београд 

2302 
од 25 мај 1985 

година 

292/2 
од 4 март 1987 

година 

291/2 
од 4 март 1987 

година 

6912/1 
од 29 септември 

1986 година 

6915/1 
од 29 септември 

1986 година 

1363/2 
од 13 март 1987 

година 

7022/1 
од 1 октомври 

1986 година 

284/2 
од 1 октомври 

1986 година 

4445/2 
од 18 јули 1986 

година 

34/85 - 65 

53/87 - 25 

53/87 - 26 

4/87 - 38 

4/87 - 39 

53/87 - 58 

4/87 - 40 

4/87 - 42 

4/87 - 45 

6221/2 
од 9 окромври 

1987 година 

7936/2 
од 31 декември 

1987 година 

7935/2 
од 31 декември 

1987 година 

4774/1 
од 1 јули 1987 

година 

4775/1 
од 1 јули 1987 

година 

4768/1 
од 1 јули 1987* 

година 

5249/1 
од 19 јули 1987 

година 

5085/2 
од 22 септември 

1987 година 

5142/2 
од 22 септември 

1987 година 

Измена на 
производи-
телот 

Измена на 
примената и 
коренцата 

Измена на 
примената и 
каренцата 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Дополнение 
на примена-
та и измена 
на отровнос-
та 

Измена на 
примената, 
каренцата и 
отровноста 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
кооперантот 
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I 2 3 4 5 6 7 

41 RADOKAPTANKeMnjcKa индустрија 980/2 4781/1 
ЅС-48 ТЅ „РАДОЊА", ООУР „За- од 26 февруари од 1 јули 1987 Измена на 

штита биља - Сисак 1986 година 40/86 - 40 година отровноста 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Бр. 297/ 
11 јануај 
Белград 

RON STAR*R> 

ROVRAL<r> 

SAPROL 

TIGRX 

TOTRAL 

TRIMIFOL 

ZOLONE LI-
QUIDE 

ZOLONE-RM 

• 

1 
зи 1988 година 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Хе-
миска индустрија „ЗОР-
КА", ООУР „Зорка -
АТХ и киселине" - Субо-
тица 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Хе-
миска индустрија „ЗОР-
КА", ООУР „Зорка -
АТХ и киселине" - Субо-
тица 

Shell-Agrar CmbH. 
Co.KG, Ingelheim/Rh, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Агротехника-
-Груда", ТОЗД „Гру ла-
с к а њ а трговина" -
Љубљана 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого в« Југо-
славија го застапува СО-
УР „ПЛИВА", ООУР 
„Заштита биља" - Кали-
новица - Загреб 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ", ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

Sandoz Ag., Basel, кого во 
Југославија го застапува 
РО за међународну и 
унутрашњу трговину 
„ВЕЛЕБИТ" - Загреб 

RHONE Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ", ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

Rhone Poulenc Agroche-
mie, Lyon, кого во Југо-
славија го застапува Ке-
мијски комбинат „CHRO-
МОЅ", ООЗТ „Chromos-
-Заштита биља - Загреб 

5989/2 
од 26 октомври 

1984 година 

1274/2 
од 18 февруари 

1986 година 

464/2 
од 2 март 1983 

година 

322/2 
од 28 декември 

1984 година 

5306/4 
од 19 септември 

1985 година 

6655/2 
од 21 ноември 

1984 година 

3229/1 
од 1 септември 

1983 година 

3241/2 
од 1 септември 

1983 година 

34/85 - 30 

40/86 - 41 

35/83 - бб 

34/85 - 34 

40/86 - 89 

34/85 - 94 

27/84 - 61 

27/84 - 62 

5141/2 
од 22 септември 

1987 година 

5143/2 
од 22 септември 

1987 година 

6326/2 
од 9 октомври 

1987 година 

5207/2 
од 23 октомври 

1987 година 

5088/2 
од 22 септември 

1987 година 

4769/1 
од 1 јули 1985 

година 

5086/2 
од 22 септември 

1987 година 

5084/2 
од 22 септември 

1987 година 

Заменик-пр 
на Сојузниот 

земјоде 
м-р. Томе Кузма! 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
производи-
телот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
карендата и 
отровноста 

Измена на 
застапникот 

Измена на 
застапникот 

>етседател 
комитет за 

лство, 
девски, е. р. 



Страна 226 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јануари 1988 

62. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-
ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јули до 31 декември 1987 година престанале да важат до-
зволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средствата Назив на производителот 

Дозвола за пуштање во 
промет издал Сојузниот 
комитет за земјоделство, 

со решението број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство за 
престанување на 

важењето на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ACARSTIN Sipcam Ѕ.р.А., Милано, кого во 
Југославија го застапува „Агро-
техника-Груда", ТОЗД „Груда-
-Зунања трг овина" - Љубљана 

186/2 
од 18 април 1986 година 

6435/1 
од 8 октомври 1987 

година 

2 AKAREKS-60 Хемијска индустрија ЗОРКА, 
РО „Заштита биља" - Шабац 

807/1 
од 3 февруари 1982 

година 

6432/1 
од 8 октомври 1987 

година 

3 ARETIT FLUSSIG Hoechst AG., Frankfurt/M, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину и производњу ЈУГО-
ХЕМИЈА, ООУР „Хемија" -
Београд 

153/1 
од 5 јануари 1982 година 

7173/1 
од 16 ноември 1987 

година 

4 BAYLETON ЕС-
-250 

Bayer AG., Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вау-
er-Pharma Југославија" - Љуб-
љана 

459/1 
од 20 јануари 1981 

година 

6904/1 
од 3 ноември 1987 

година 

5 IMIDAN Р-3 Органско-хемијска индустрија 
НАУМ НАУМОВСКИ - БОР-
ЧЕ, ООЗТ „Пестициди" - Скоп-
ље 

6598/1 
од 10 ноември 1981 

година 

6903/1 
од 3 ноември 1987 

година 

6 MOROZIM Хемијска индустрија ЖУПА, 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

3061/2 
од 25 мај 1985 година 

7077/2 
од 16 ноември 1987 

година 

7 OIDIN Хемијска индустрија ЗОРКА 
РО „Заштита биља", Шабац 

7567/1 
од 1 октомври 1982 

година 
3074/3 

од 21 јули 1987 година 

8 PLICTRAN 25-W Dow Chemical Бигор Ѕ.А., Zu-
rich, кого во Југославија го за-
стапува Кемијски комбинат 
CHROMOS, ООУР „Chromos-
-Заштита биља" - Загреб 

846/2 
од 3 февруари 1984 

година 

6433/1 
од 8 октомври 1987 

година 

9 PLICTRAN- Кемијски комбинат CHROMOS 
-CHROMOS 60-FLOOyp „Chromos-Заштита би-

ља" Загреб 

6474/2 
од 5 ноември 1985 

година 

6434/1 
од£ октомври 1987 

година 

Бр. 298/1 
11 јануари 1988 година 
Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
м-р. Томе Кузмановски, е. р. 

t 
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Шифра и назив на дејноста 

1 

СФРЈ и 

2 

CP Босна 
Херцего-

вина 

3 

CP Црна < 
Гора 

4 

:Р Хрват-
ска 

5 

CP Маке- < 
донија 

6 

~Р Слове-
нија 

7 

Вкупно 

8 

СРСр 

Терит. на 
С PC без 

терит. на 
САП 

9 

бија 

САП Ко-
сово 

10 

САП Бој 
волина 

11 

ВКУПНО 165218 138840 122609 178268 113648 256626 146456 149190 113467 150356 
Стопански дејности 161935 137598 121226 175688 110797 248226 143965 145855 112402 148961 
Вонстоп. дејности 182399 145823 128615 191784 128885 300864 158980 166127 117525 157930 

01 Индустрија и рударство 159106 140230 120785 169426 114281 239376 142406 143718 119660 146315 
0101 Електростопанство 208404 175172 188284 200735 139639 318895 218444 229223 171364 232651 
0102 Производ, на јаглен 223554 187865 144394 239154 150984 355299 201358 213536 168854 -

0103 Преработка на јаглен 167034 168819 145132 207112 _ - 125842 - 125842 -

0104 Производ, на нафта и гас 249672 - - 246646 - 252378 408324 - 251532 
0105 Производ, на нафт. деривати 225389 173837 - 243071 169459 265447 248146 175999 - 272522 
0106 Производ, на железна руда 139098 145447 - - 130104 - 115321 115321 - -

0107 Црна металургија 166501 167416 144108 179427 137888 255791 126915 131374 119674 126264 
0108 Произ. на руда на обоени мет. 167088 163714 133069 176938 173557 317903 161414 182535 127069 -

0109 Производ, на обоени мет. 175206 164061 179219 174031 166401 254270 163041 185854 123961 -

0110 Прераб. на обоени мет. 182880 133469 157270 187701 96075 252716 175481 185650 91009 144359 
0111 Производ, на неметали 149470 170711 133060 216249 119703 254903 122735 126850 101406 137600 
0112 Прераб. на неметали 146766 144551 181215 169672 103874 228013 123646 120419 85678 149529 
0113 Металопрераб. дејност 165604 146816 113601 166371 107457 236199 153919 156170 114926 151934 
0114 Машиноградба 179677 158340 114527 196333 134824 249783 152188 152790 131796 151515 
0115 Производ, на сообраќај, сред. 168304 162296 94408 183171 128025 225480 154652 156518 145934 146038 
0116 Бродоградба 208372 - 187246 217631 255494 184833 206401 - 164020 
0117 Произ. на ел. маш. и апарати 181446 146853 125343 192457 111688 240452 149578 152479 105952 150999 
0118 Производ, на хемиски произ. 181150 143045 160990 215955 141795 297900 166416 154306 110168 210463 
0119 Прераб. на хемиски производи 172397 143292 108641 177398 115809 253264 146207 147166 105307 150253 
0120 Производ, на камен и песок 143366 141941 93489 162615 128828 255540 126822 127773 92430 148416 
0121 Производ, на град. материјали 

Произ. на реж. граѓа и плочи 
143625 128090 120116 154587 123122 232249 123416 127109 87909 131349 

0122 
Производ, на град. материјали 
Произ. на реж. граѓа и плочи 132948 117371 105211 139782 69530 216353 110547 110026 96929 115702 

0123 Произ. на фин. произ. од дрво 138563 119667 84219 134880 93526 212983 114334 116716 95095 113929 
0124 Произ. и прераб. на хартија 178709 136439 71084 185803 124096 284720 148399 156420 99106 139517 
0125 Произ. на предиво и ткаенини 132560 117435 93648 139766 104924 218827 116672 116065 102821 129488 
0126 Произ. на тот. тек. производи 121799 104196 77537 138097 92634 201398 107203 105617 85880 116072 
0127 Производ, на кожа и крзно 168568 148843 132304 170151 119560 263972 129634 115275 125830 180529 
0128 Произ. на кожни обувки и гал. 125826 117212 98717 135211 108925 193551 106423 104191 119309 107979 
0129 Прераб. на каучук 160428 130782 122134 145355 145097 270385 142654 141464 131601 157198 
0130 Произ. на прехран, производи 154033 127637 116495 170035 113628 244166 141465 133526 107136 153049 
0131 Производ, на пијалаци 165100 166725 162817 180957 107391 241509 151227 151536 151875 150110 
0132 Производ, на добиточ. храна 156650 103361 118686 155308 118016 273669 152122 154219 124215 152312 
0133 Производ, и прераб. на тутун 143820 138322 110092 211457 115541 252346 141344 152030 102757 112699 
0134 Графичка дејност 160389 127965 123104 176264 106079 244170 139965 147438 111143 129840 
0135 Рециклажа на суровини 151752 132709 127054 159641 119622 252552 133037 136122 116951 126567 
0139 Произ. на разнов. производи 173050 152668 - 159549 99919 232232 140479 153935 108793 130498 

\ 02 Земјоделство и рибарство 150554 125440 109688 168177 95487 256514 153713 139277 111439 165669 
0201 Земјоделско производство 148259 123682 108650 165615 94683 250261 153529 137691 111433 165895 
0202 Земјоделски услуги 168921 138998 123909 181065 108466 297061 154983 152163 111476 164614 
0203 Рибарство 177139 141466 119124 192435 114487 266082 158686 167451 - 155366 
03 Шумарство 159020 134845 113022 188841 • 99302 266473 139121 139024 99816 167279 
0300 Шумарство 159020 134845 113022 188841 99302 266473 139121 139024 99816 167279 

63. 
Врз основа на член 14 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените 

средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува 

ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ 
НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО И ПРОСЕК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДО-
ХОД ПО РАБОТНИК ВО ГРАНКА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Процентот на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството за периодот јануари-ноември 
1987 во однос на истиот период 1986 година изнесува: 

- СФР Југославија . . . ^ 104,9 
- CP Босна и Херцеговина 96,2 
- CP Црна Гора 88,2 
- C P Хрватска 103,9 
- C P Македонија 100,5 
- C P Словенија 121,2 
- C P Србија 100,8 
- Територијата на CP Србија без териториите на САП 100,8 
-САП Косово 93,4 
- САП Војводина 102,8 
2. Просекот на чистиот личен доход по работник исплатен за периодот јануари-ноември 1987 година по гран-

ки на дејности изнесува: 

Месечен просек во динари 
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04 Водостопанство 
0400 Водостопанство 
05 Градежништво 
0501 Високоградба 
0502 Нискоградба и хидроградба 
0503 Инстал. и завршни работи 
06 Сообраќај и врски 
0601 Железнички саообраќај 
0602 Поморски сообраќај 
0603 Речен и езерски сообраќај 
0604 Воздушен сообраќај 
0605 Друмски сообраќај 
0606 Градски сообраќај 
0607 Цевоведен транспорт 
0608 Претоварни услуги 
0609 ПТТ услуги 
07 Трговија 
0701 Трговија на мало 
0702 Трговија на големо 
3703 Надворешна трговија 
38 Угостителство и туризам 
3801 Угостителство 
3802 Туристичко посредување 
39 Занаетчиство 
3901 Занает, услуги и поправки 
3902 Лични услуги 
10 Станбено-комунал. дејности 
1001 Уредување на населби и прост. 
1002 Станбена дејност 
1003 Комунални дејности 
11 Финансиски и др. услуги 
1101 Банкарство 
1102 Осигурување на имот и лица 
1103 Услуги во областа на прометот 
1104 Проект, и срод. услуги 
1105 Геолошки истражувања 
1106 Истражувачко-развој. работа 
1109 Деловни услуги 
12 Образование и култура 
1201 Образование 
1202 Научноистражувачка дејност 
1203 Култура, уметност и информ. 
1204 Физичка култура и спорт 
13 Здравство и соц. заштита 
1301 Здравствена заштита 
1302 Социјална заштита 
14 Општес. пол. заед. и организ. 
1401 Органи на ОПЗ 
1402 Самоуправ. интер. заедници 
1403 Здруженија на ОЗТ 
1404 Општ. полит, организации 

154089 
154089 
146283 
133775 
164627 
154709 
177043 
166276 
266932 
14246<> 
254406 
167965 
177999 
285620 
195818 
170677 
164647 
147464 
179005 
256937 
147759 
143790 
227567 
179549 
184758 
129568 
164492 
171510 
141726 
163233 
210306 
195098 
205677 
211333 
236175 
191549 
212020 
209733 
187966 
178700 
250214 
195721 
160346 
174001 
176629 
163978 
186504 
181849 
183537 
252874 
209703 

145817 
145817 
122077 
114411 
140348 
122767 
144663 
149261 

141004 
159863 
143005 
142378 
193800 
123827 
144739 
133829 
123857 
147840 
212189 
102924 
101610 
181758 
146764 
149911 
96620 

136143 
132310 

136596 
173127 
156642 
148151 
168613 
197689 
163238 
184822 
165463 
147269 
142956 
198459 
152855 
131587 
142404 
144571 
127907 
147119 
143762 
144335 
202739 
162512 

155827 
155827 
103170 
98065 

117825 
101907 
138914 
133367 
184893 

165558 
121029 
167453 

154992 
119021 
115852 
105944 
128545 
165305 
117274 
114416 
169090 
145916 
148568 
100344 
107742 
117444 

105010 
140471 
136045 
128342 
147779 
138582 
135085 
157357 
156518 
127415 
126911 
140732 
129516 
112457 
120340 
120383 
120079 
138807 
142052 
127006 
170918 
131360 

176448 
176448 
158427 
145416 
168457 
172019 
192703 
165365 
282175 
144877 
190383 
182899 
189018 
279487 
208074 
189282 
183076 
167888 
198173 
281315 
171728 
169161 
212357 
180129 
185252 
139083 
174856 
173518 

175086 
220740 
191947 
209115 
224139 
249207 
246949 
234545 
232607 
199115 
187936 
246541 
217393 

179273 
185535 
158769 
200597 
198484 
193435 
249659 
208962 

92197 
92197 

104144 
101506 
112410 
101128 
118942 
117210 

136935 
116939 
141037 

131334 
115336 
111166 
97269 

129562 
167713 
88452 
87915 

123254 
120512 
122843 
59527 

103493 
91821 

105223 
131821 
129623 
143357 
130370 
134029 
95297 

147719 
144087 
122905 
122912 
164445 
117860 
91588 

129480 
137525 
105810 
138373 
137230 
134071 
156194 
150563 

266241 
266241 
236599 
221630 
251650 
250472 
267949 
252836 
297731 

411005 
275450 
284626 
463363 
261109 
244955 
261982 
239802 
272400 
340522 
222812 
214444 
312886 
254822 
258690 
207444 
262787 
285437 
141726 
258694 
303507 
287979 
312294 
279587 
338381 
282817 
330907 
296673 
316790 
309531 
352202 
322620 
256065 
279150 
303524 
234602 
312549 
309121 
303732 
341969 
336511 

140259 136452 92859 156845 
140259 136452 92859 156845 
128792 132634 87688 135973 
117257 122292 83990 120551 
151798 150494 113503 164922 
133269 138724 82349 136625 
157573 163166 122228 152998 
140426 143732 105675 139271 

141785 142063 - 140180 
254257 254466 110091 297075 
149248 150627 115636 156313 
177536 182535 131909 185241 
278831 290318 - 266325 
155870 153672 - 163819 
157835 163298 147787 149270 
142016 146746 102271 141338 
126322 129196 97679 129352 
150673 150703 115388 157960 
227682 232933 П9983 207864 
114554 121192 89222 102543 
112791 119061 88151 101804 
181457 197552 127781 138233 
155779 155632 115915 166306 
162385 164499 116561 170396 
103275 104234 60419 100007 
150061 158134 98348 141900 
160748 172855 71414 146648 

148122 155341 102658 141129 
183721 187873 143861 181187 
178554 187908 152690 159024 
178174 176803 163958 183098 
177859 182391 132913 168326 
203196 209518 141529 192529 
171450 143858 142478 268574 
185151 182534 138135 211217 
183285 185071 127558 190708 
160935 172117 106418 161443 
152142 160802 103958 161613 
211929 213112 133945 220725 
173151 188529 116510 158014 
136020 130328 - 137615 
151135 153066 118036 156481 
154490 156648 118954 160943 
134228 135326 110147 135940 
166696 175915 139461 154588 
162822 171260 132739 151863 
159413 166178 154000 152946 
237776 243861 166762 210776 
196346 216996 180261 174151 

Бр. 00 Ј-346/1 
27 јануари 1988 година 
Белград 

64. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ^^ СТАНДАРДИ ЗА ТУЛИ ОД 

ГЛИНА И ЗА ШУПЛИВИ БЛОКОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за тули од глина и шупливи блокови што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

д-р Драгутин Групковнќ, е. р. 

1) Радијални тули од глина. Технич-
ки услови JUS В. D1.012 

2) Методи за испитување на шупливи 
блокови од глина за меѓукатни конструк-
ции JUS В. D8.030 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ту-
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ли од глина и на шупливи блокови што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1. Методи на испитување на шупли-
ви блокови од глина за меѓукатни кон-
струкции JUS В. D8.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/68) 

2. Радијални тули од глина JUS В. D 1.012 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
градежни материјали („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/79). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Слижбен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-243 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

65. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИНИ-

УМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алуминиум и легури на алуминиум што го 
има следниот назив и ознака: 

Алуминиум и легури на алуминиум. 
Алуминиум и предлегури ќа алуминиум 
за додавање. Хемиски состав и услови за 
испорака JUSC.C1.103 

Член 2 
Југословенскиот стандард член 1 на овој правилник е 

составен деј на овој правилник, а се објавува во посебно 
издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алуми-
ниум и легури на алуминиум што ќе се произведат однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Алуминиум и алуминиумски легу-
ри за додавање. Хемиски состав JUS С.С 1.101 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
^мину^лм ^ а л у м и н и у м о н легури („Службен лист на 

2) Предлегури на алуминум за дода-
вање и модификација. Хемиски состав и 
услови за испорака —• JUS С. С1.103 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
алуминиум и легури од алуминиум („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/83) 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/244 , 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

бб. 
Врз основа ftfc член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБРАБОТКА 

НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за обработка на податоци што го има следниот 
назив и ознака: 

Обработка на податоци. Збир на гра-
фички знаци за размена на податоци коди-
рани со еден бајт за латински писма JUS I. В1.013 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-245 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

67. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди? 

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВА-

Н>Е 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за заварување што го има следниот назив и озна-
ка: 

Заварување. Квалификација на тех-
нологијата на заварување JUS С.Т3.075 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член I на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член I на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на зава-
рување од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/246 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

68. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СООБРА-

ЌАЈНИ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за сообраќајни знаци на патиштата што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Знаци за известување. Графичко претста-
вување. Дополнение 1 JUS Z. Ѕ2.306/1 

2) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Симболи за дополнителни табли. Графич-
ко претставување. Дополнение 1 JUS Z. Ѕ2.309/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил* 

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на со-
обраќајни знаци на патиштата од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-248 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

69. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зација га („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ГРАДСКИ СООБРАЌАЈНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за проектирање и градење на градски сообра-
ќајници што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Проектирање и градење на град-
ски сообраќајници. Елементи на попреч-
ниот профил. Слободни профили за вози-
ла на јавниот градски патнички сообраќај 

2) Проектирање и градење на град-
ски сообраќајници. Елементи на попреч-
ниот профил. Велосипедски патеки 

3) Проектирање и градење на град-
ски сообраќајници. Надолжен наклон на 
коловозот 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/249 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

70. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
рек горот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАМЕН АГ-

РЕГАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за камен агрегат што го има следниот назив и 
ознака: 

Камен агрегат. Испитување на по-
лирноста на дробен камен агрегат JUS В.В8.120 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително 

JUS U. С1.024 

JUS. U. С1.025 

JUS. U. С1.030 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. 07-93/250 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

71. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЗБЕСТНО-

-ЦЕМЕНТНИ ЦЕВОВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандарди за азбестно-цементни цевоводи што го има 
следниот назив и ознака: 

Азбестно-цементни цевоводи. Тех-
нички услови за поставување JUS U. G1. 510 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-251 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетон-
ски префабрикати што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-252 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

73. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОИЗВОДИ 

ОД ПЛАСТИЧНА МАСА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за производи од пластична маса што го има 
следниот назив и ознака: 

Производи од пластична маса. Меди-
цински заштитни нараквици од поливи-
нил хлорид JUS G. Fl. 103 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

72. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОНСКИ 

ПРЕФАБРИКАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за бетонски префабрикати што го има следниот 
назив и ознака: 

Бетонски префабрикати. Бетонски ќе-
рамиди. Технички услови. Измени и до- I C I T V 1 0 1 Л / 1 
полненија JU^ и. Ni .z iu / i 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на произ-
води од пластична маса што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во. „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93-253 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

I 1 
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74. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-1 

ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЕЛЕКТРО АКУСТИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електроакустика што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Електроакустика. Уреди на аудио-
системи. Општи одредби JUSN.N4.100 

2) Електроакустика. Уреди и системи 
со висока верност на репродукцијата. Ми-
нимални барања за работните карактерис-
тики. Општи одредби JUS N.N4.300 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/254 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

75. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЗГАВИ 

ЛАГЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лизгави лагери што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Лизгави лагери. Испитување на 
тврдоста на лагерските материјали. Ма-
сивни материјали 

2) Лизгави лагери. Испитување на 
тврдоста на лагерските материјали. Пове-
ќеслојни материјали 

3) Лизгави лагери. Повеќеслојни ме-
тални лизгави лагери. Ултразвучно испи-
тување на грешките на припивање на ла-
герските материјали со дебелина на сло-
јот над 2 mm 

4) Лизгави лагери. Испитување со 
притисок на метални лагерски материја-
ли — — 

5) Лизгави лагери.. Метални повеќес-
лојни лизгави лагери. Испитување на при-
пивањето на лагерскиот метал со дебели-
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на на слојот над 2 mm, по методата на 
разурнување 

6) Лизгави лагери. Масивни чаури од 
легури на бакар. Мери и толеранции 

7) Лизгави лагери. Чаури изработени 
од синтерирани материјали. Мери и толе-

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS М.С3.328, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на лизгави лагери што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/255 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

76. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА САДОВИ 

ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за садови под притисок што го има следниот на-
зив и ознака: 

Садови под притисок. Услови за при-
мена на пресметката на садовите како ста-
тички оптоварени садови под притисок — JUS М.Е2.295 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/256 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

JUS М.С3.325 

JUS М.С3.326 

JUS М.С3.328 

JUS M.C3.329 

JUS М.СЗ.ЗЗО 

JUS M.C3.335 

JUS M.C3.337 
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77. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПАДОЦИ 

И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за отпадоци и секундарни суровини што го има 
следниот назив и ознака: 

Отпадоци и секундарни суровини на 
обоени метали и легури на обоени мета-
ли. Отпадоци и секундарни суровини на 
алуминиум и легури на алуминиум. Озна-
чување и карактеристики JUSC.Z2.153 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. * 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на отпа-
доци и секундарни суровини од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/257 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

содржината на силициум. Спектрофото-
метриска и гравиметриска метода JUS B.G8.305 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ру-
ди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/258 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

78. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И 

КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руди и концентрати што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Руди и концентрати. Руди и кон-
центрат на хром. Методи за испитување 
на хемискиот состав. Општи одредби — JUS B.G8.300 

2) Руди и концентрати. Руди на хром. 
Определување на содржината на хигрос-
копната в«ггага во аналитички (лаборато-
риски) мостри. Гравиметриска метода — JUS B.G8.302 

3) Руди и концентрати. Руди и кон-
центрати на хром. Определување на 
содржината на хром. Волуметриска мето-
да JUS B.G8.303 

4) Руди и концентрати. Руди на хром. 
Определување на содржината на калциум 
и магнезиум. Волуметриска метода JUS B.G8.304 

5) Руди и концентрати. Руди и кон-
центрат на хром. Определување на 

79. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАКТОРИ 

И МАШИНИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за трактори и машини за земјоделство и шу-
марство што имаат следните називи и ознаки: 

1) Земјоделски трактори со тркала. 
Приклучуање на орудието во три точки. 
Категории 1 ,2иЗ JUS M.L1.012 

2) Земјоделски трактори со тркала. 
Приклучување на орудието во три точки. 
Категорија I N JUS M.L1.013 

3) Земјоделски трактори со тркала. 
Приклучување на орудието во три точки. 
Категорија JUSM.L1.014 

4) Земјоделски трактори со тркала. 
Предни лостови JUSM.L1.015 

5) Трктори и машини за земјоделство 
и шумарство. Приклучување. Слободен 
простор за приклучување на орудието во 
три точки JUS M.L1.016 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
трактори и машини за земјоделство и шумарство што ќе 
се произведат односно увезаат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за земјоделски трактори („Службен лист на СФРЈ*\ 
бр. 44/66). 

V 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. 07-93/259 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

80. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на содржината на ис-
парливи материи JUSB.H8.317 

2) Методи за испитување на јаглен и 
кокс. Определување на содржината на 
азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по 
методата на Мауро Кјелдал JUS В.Н8.320 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тодите за испитување на јаглен и кокс од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандрди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Определување на азот во камен и 
мрк јаглен и во лигнит по методата на 
Кјелдал JUS В.Н8.320 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методата за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/63) 

2) Определување на испрливи мете-
рии во камен и мрк јаглен со метода на 
еднократни лончиња JUSB.H8.317 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службени лист на СФРЈ'\ бр. 32/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/260 
6 ноември 1987 година 
Белград 

81. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОЈНИ 

ЕЛЕМЕНТИ (НАВОИ) 

Член I 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за спојни елементи (навои) што го има следниот 
назив и ознака: 

Метрички навој со триаглест ISO-
-профил. Основен профил JUS М.В0.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член I на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на спојни 
елементи (навои) што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Метрички навој со триаглест ISO-
-профил. Основен профил и иазивни мер-
ки JUS М.В0.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за на-
вои, вијци и навртки („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/261 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

82. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТО-

РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член I 
' Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инка за одвојување (одделува-
ње). Услови за квалитетот JUS В.Е4.101 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инка за докапување. Услови за 
квалитетот JUSB.E4.102 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Сигурносна права цевка со ин-
ка. Услови за квалитетот JUS В.Е4.104 

4) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Сигурносна цевка со две кугли. 
Услови за квалитетот JUSB.E4.105 

5) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Цевка за апсорпција со кугла. 
Услови за квалитетот JUSB.E4.106 

6) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Епрувети, хемиски. Услови за 
квалитетот JUS В.Е4.212 

7) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Тријалник со толчник. Услови 
за квалитетот JUS В.Е4.213 

8) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инка со кратка цевка. Услови 
за квалитетот JUS В.Е4.217 

9) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инка со долга цевка. Услови за 
квалитетот JUSB.E4.218 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инки со кратка цевка JUS В.Е4.217 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Инки со долга цевка JUS В.Е4.218 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови од стакло („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/68) 

3) Лабораториски садови и прибор. 
Инка за одвојување (одделување) JUSB.E4.10l 

4) Лабораториски садови и прибор. 
Инка за докапување JUSB.E4.102 

5) Лабораториски садови и прибор. 
Инчеста сигурносна цевка, права JUS В.Е4.104 

6) Лабораториски садови и прибор. 
Сигурносна цевка со две кугли JUS В.Е4.105 

7) Лабораториски садови и прибор. 
Цевки за апсорпција (хлор-калциум цев-
ка) JUS В.Е4.106 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

83. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-' 
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ 
НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА 

ЦИНКОВ ПРАВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за методите на испитување на хемискиот состав 
на нинков прав што го има следниот назив и ознака: 

Методи за испитување на хемискиот 
состав на нинков прав. Определување на 
содржината на метален цинк. Волумет-
риска метода JUS С. А 1.3 80 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мето-
дите за испитување на хемискиот состав на цинков прав 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денрт на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Волуметриско одредување на мета-
лен цинк - - JUS С.А1.380 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на хемискиот состав на 
цинк-прав („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот Haf два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/263 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Бр. 07-93/262 
6 ноември 1987 година 
Белград 

Директор „ 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

84. 
Врз основа на член 91 а од Законот за авторското пра-

во („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78 и 24/86)гСојузот 
на организациите на композиторите на Југославија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
За јавно изведување и соопштување во јавноста (во 

натамошниот текст: изведување) музички дела што ги 
штити Сојузот на организациите на композиторите на Ју-
гославија, освен нивно пренесување и емитување преку ус-
тановите на радиодифузијата, се плаќа надомест според 
Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопшту-
вање музички дела на јавноста (во натамошниот текст: Та-
рифата), која е состван дел овој правилник. 
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Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Соју-
зот на организациите на композиторите на Југославија 
нреку организациите на авторите, како и организациите 
на здружен труд за заштита на авторските права, во смис-
ла на член 91 од Законот за авторското право. 

Член 2 
Надомест не се плака за изведување на музички дела: 
1) заради настава и во вид на настава - ако не се 

вршат наплатувања на влезни билети или други наплату-
вања; 

2) на школски свечености - ако пристапот е беспла-
тен; 

3) на приредби од кои целокупниот приход од прода-
дените влезни билети или доброволните прилози се дава 
во корист на настраданите од елементарни непогоди (зем-
јотреси, поплави, пожари и сл.) - ако изведувачите наста-
пуваат бесплатно; 

4) на приредби организирани на работилиштата на 
младинските работни акции - ако пристапот е бесплатен и 
ако изведувачите настапуваат бесплатно; 

5) на концерти и приредби што се организираат за ху-
мани цели (со помош на Црвениот крст, за децата на пад-
нати борци, за организациите на слепите, глувонемите и 
сл.) - ако изведувачите настапуваат бесплатно. 

Приредувачите на музички манифестации за хумани-
тарни цели се ослободуваат од обврската за плакање надо-
мест само на делот од приходот што фактички се уплату-
ва за тие цели, а на останатиот дел од приходот надомест 
се наплатува во предвидениот износ. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат несценски музички дела, со зборови или без 
зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, опе-
рети и др.) што не претставуваат драмска целина. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се 
смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосред-
но. 

Како механичка музика, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира музика што се изведува со инструмен-
ти за механичка репродукција (грамофон, музички авто-
мат, магнетофон, касетофон и др.) или што и се соопшту-
ва на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеори-
кордери, звучници и сл. 

Член 4 
Бруто-приход, во смисла на овој правилник, претста-

вува вкупната наплата остварена со продажба влезни би-
лети или други форми на наплатување (резервации зголе-
мување на цените на јадењата и пијачките, со задолжител-
на или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали 
вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалу-
ва, сервис, музички динар, туристички динар, томбола, ло-
тарија и сл.). 

Основица за пресметување на надоместот што се на-
платува за концерти од тар. број 1, покрај приходите ос-
тварени со продажба на влезни билети, претставуваат и 
приходите од самоуправните интересовни заедници, од 
партиципации, покровителства, реклами и други форми 
на дотирање, односно сите износи што ја сочинуваат еко-
номската цена на секој концерт. 

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, 
претставува и закупнина (надоместот) или друга форма на 
трошоци што корисникот ги плака за апаратите за меха-
ничка репродукција на музика. 

Член 5 
Висината на надоместот за изведување на музички 

дела се утврдува во процент од бруто-приходот што при-
редувачот односно организаторот на јавното изведување 
(во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа 
изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на 
изведувачот или во паушален износ. 

Член 6 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се 
врши наплатување на влезни билети или други наплатува-

ња. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот и> 
нос на надоместот предвиден во соодветниот тарифен 
број. 

Член 7 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако при изве-
дувањето на музички дела не се врши наплатување на 
влезни билети или други наплатувања, а изведувачите 
примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од 
најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветни-
от тарифен број. 

Ако при изведувањето на музички дела не се врши на-
платување на влезни билети или други наплатувања и ако 
изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведу-
вање се утврдува во висина на најнискиот износ на надо-
местот наведен во соодветниот тарифен број. 

Член 8 
Корисникот е должен, на барање од службата за за-

штита на авторските музички права, да овозможи увид во 
документацијата и во рок од осум дена од денот на изведу-
вањето да достави официјални точни податоци што 
служат како основ за утврдување на авторскиот надомест. 

Ако корисникот не овозможи увид или не достави 
точни податоци од став 1 на овој член, висината на надо-
местот се утврдува во износ зголемен за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичко дело е користено без пре-

тходна дозвола (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторското 
право), висината на надоместот се утврдува во двоен из-
нос. 

Член 10 
Ако музички дела се користени без претходна дозво-

ла (неовластено користење) и ако за такво користење е 
предвиден надомест во месечен паушален износ, ке се сме-
та дека делата се косристени во текот на целиот месец во 
кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот 
на деновите во кои навистина се користени. 

Член 11 
Ако на една приредба или кај еден корисник настапу-

ваат повеке изведувачки состави, повеке одделни музича-
ри-изведувачи или се користат повеке апарати за изведу-
вање на механичка музичка, надомест се плака посебно за 
секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој 
апарат. 

Член 12 
Ако ист изведувачки состав или одделен музичар-из-

ведувач изведува музичко дело последовно на две или по-
веке места, или ако ист апарат се употребува последовно 
на две или повеке места на ист или друг корисник, надо-
мест се плака за секое одделно изведување на секое од тие 
места. 

Член 13 
Корисникот плака надомест без оглед на тоа кој или 

дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар-
-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апа-
ратот или инструментот. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (заку-

подавецот) е должен да состави со корисникот договор за 
условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и 
на организацијата на авторите, како и на организацијата 
на здружен труд за заштита на авторските права да им 
овозможи увид во договорот и во записникот за бруто-
-приходот остварен од продадените влезни билети. Во 
спротивно солидарно одговара за плакање на авторскиот 
надмест и за доставување на програмата. 

Ако закуподавецот од став I на овој член и овозможи 
на неовластена организација или лице да организира му-
зичко-забавна приредба и одбегне плакање на пропишани-
от авторски надомест, должен е тој надомест да го плати 
и да ја достави програмата. 
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Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно 
изведување и соопштување на музички дела во јавноста 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 38/86 и 38/87). 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4951/1 
18 декември 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на 

Сојузот на организациите на 
композиторите на 

Југославија, 
Павел Михалчич, е. р. 

Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕ-
ЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 1 

Надомест се плаќа во висина: 

Влез со 

Реден 
број Вид на приредбата 

наплата на 
влезни 

билети или 
други 

форми на 

Влез 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 

надоместот 
во динари 

наплатување 

1 2 3 4 5 

1 Концерт на сериозна 
6% од 
бруто-

6% од 
музика 6% од 

бруто-
хонора-
рот на 

-прихо- изведува-
4.500 дот чите 4.500 

2 Концерт на забавна 
музика, шоу, дела на 
заштитени автори во 
духот на народната 
музика, концерт на 
изворна и обработена 
народна музика (пес-
ни и игри) и слично 10% " " 10% " " 7.500 

3 Академија, прослава 
и слично 6% " " 6% " " 4.500 

4 Балетен дивертисман, 
танцови ревии, танцо-
ви натпревари и ре-
вии на лед 6% " " 6% " " 4.500 

5 Променаден концерт 6% " " 4,500 

Надомест за изведување се плаќа по овој тарифен 
број и ако приредбата има назив, како што се: музички 
фестивал, музичка свечаност, собор на народна музика, 
музичко натпреварување, демонстрација на музика и 
слично, со тоа што стапката се определува според видот 
на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови 
музика (сериозна, забавна, народна), се применува просеч-
ната стапка од овој тарифен број. 

II. Забавни приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 2 
Надомест се плаќа по приредба, во висина: 

Реден 
број Вид на приредбата 

Влез со 
наплата на 

влезен билет 
или други 
форми на 

наплатување 

Влез 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 

надоместот 
во динари 

1 2 3 4 5 

1 Игранка, другарска 10% од 10% од 
вечер, свадба, просла- бруто- хонора-
ва, банкет, матурска, -прихо- рот на 
бруцошка, клупска ве- дот изведува-

7.500 чер и слично чите 7.500 
2 Забава, бал, маскен-

бал, дочек на Нова го-
дина и слично 12% " 12% " 9.000 

Корисникот на музички дела кој не води точна книго-
водствена евиденција со документација за наплатените 
влезни билети или други форми на наплатување, плаќа, во 
смисла на став 1 од овој тарифен број 2% од вкупниот бру-
то-приход остварен во текот на целиот календарски месец 
(или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата на 
влезни билети или други форми на наплатување, без оглед 
на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни биле-
ти или се вршени други форми на наплатување. 

Ако покрај наплатување на влезни билети или други 
форми на наплтатување се наплатува и задолжителна кон-
сумација (вечера, мени и ел.), на име надомест за изведу-
фање на музички дела, освен надомест од овој тарифен 
број се наплатува и 4% од бруто-приходот од задолжител-
ната консумација. Надомест за изведување во наведениот 
износ се наплатува и кога се наплатува консумација без 
наплатување на влезен билет. 

Ако користникот на музички дела не води точна кни-
говодствена евиденција со документација за наплатените 
задолжителни консумации тогаш, во смисла на став 3 од 
овој тарифен број, се плаќа 2% од вкупниот бруто-приход 
остварен во текот на целиот календарски месец (или на за-
бавната приредба) во кој е утврдена наплата на за-
должителни консумации, без оглед на бројот на деновите 
во кои е навистина наплатувана задолжителна консумаци-
ја. 

Корисниците на музички дела - самостојни угости-
телски дуќани (граѓански правни ЈЃица) плаќаат авторски 
надомест во висина што одговара на надоместот утврден 
според приходите на соодветниот корисник со средства во 
општествена сопственост кој води точна книговодствена 
евиденција за бруто-приходот или кој плаќа авторски над-
омест врз основа на договор за користење на музички де-
ла. 

III. Други приредби 
Надомест за изведување се плаќа по потреба, и тоа: 
1. Модни ревии, избор на убавица и слично: 

ТАРИФЕН БРОЈ 3 

1) со наплата на влезен билет или дру-
га форма на наплата 4% од бруто-
-доходот; 

2) ако е влезот бесплатен: 
а) ако се користи жива музика - 4% 

од хонорарот на изведувачите; 
б) ако се користи механичка музика 10.000 динари 

Ако приредбата има концертен дел, надомест се пла-
ќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

2 . Ц и р к у с к и п р е т с т а в и : 

ТАРИФЕН БРОЈ 4 
Ако се користи жива или механичка музика, од пре-

тставата: 
1) до 200 седишта 4.500 динари 
2) од 201 до 500 седишта 7.500 динари 
3) повеќе од 500 седишта 10.000 динари 
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3 . А р т и с т и ч к и п р и р е д б и : 

ТАРИФЕН БРОЈ 5 
Ако се изведува жива или механичка музика - 4% од 

бруто-приходот. 

4 . С п о р т с к и и ф и с к у л т у р н и п р и р е д б и 

ТАРИФЕН БРОЈ 6 
На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за 

користење на механичка или жива музика пред почетокот 
на приредбата, во паузата или по приредбата, надомест се 
плаќа по приредба: 

1)до 10.000 седишта 
2) над 10.000 до 30.000 седишта 
3) повеќе од 30.000 седишта 

7.500 динари 
10.000 динари 
15.000 динари 

За користење на музика на самата приредба (меха-
ничка или жива музика) при која се изведува фискултурна 
програма, се плаќаат 2% од бруто-приходот на влезните 
билети односно на хонорарите на изведувачите, а најмал-
ку во двоен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со 
овој правилник не е определено поинаку. 

Ако приредбата има концертен дел, надомест се пла-
ќа по тарифниот број 1) на оваа тарифа. 

5 . И з в е д у в а њ е н а м у з и ч к и н е с ц е н с к и д е -
л а п р и п р и к а ж у в а њ е н а с ц е н с к и д е л а : 

ТАРИФЕН БРОЈ 7 
За ненарачани музички дела што се користат во 

драмско-сценски дела, било како музичка придружба или 
како илустрација или се вклопени во самиот драмски тек-
ст, или се користат пред почетокот, во паузата или по пре-
тставата, надомест се плаќа по претстава: 

Реден 
број Траење на музиката 

Влез со 
наплата на 

влезен билет 
или друга 
форма на 

наплатување 

Влез 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 

надоместот 
во динари 

1 г 3 4 5 . 

1 до 10 минути 2% од 2% од 4.000 
бруто- хонора-
-прихо- рот на 

дот изведува-
чите 

2 до 20 минути 3% " 3% " 6.000 
3 до 30 минути 4% " 4% " 9.000 
4 повеќе од 30 минути 5% и 5% " 11.000 

IV. Свирачи поединци 

ТАРИФЕН БРОЈ 8 
Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување 

на музички дела: 

1) на саеми, панаѓури и ел. дневно 3.000 динари 
2) на свадби што не се организирани 

во јавни локали, по свадба 4.000 динари 
3) договорен годишен паушал во из-

нос од 15.000 динари 

На инвалидите со над 50% инвалидност надоместот 
им се намалува за 50%. 

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО 
ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

V. Угостителски дуќани 

Жива музика 

ТАРИФЕН БРОЈ 9 
1. Надоместот за изведување на жива музика во угос-

до 40 13.000 17.000 
од 41 до 80 16.000 21.000 
од 81 до 120 19.000 25.000 
од 121 до 180 22.000 28.000 
од 181 до 240 26.000 32.000 
од 241 до 300 29.000 36.000 

од 301 до 350 33.000 39.000 
од 361 до 420 36.000 42.000 
од 421 до 480 39.000 46.000 
од 481 до 540 43.000 50.000 
од 541 до 600 46.000 54.000 

од 601 до 660 49.000 57.000 
од 661 до 720 53.000 60.000 
од 721 до 780 56.000 63.000 
од 781 до 840 60.000 67.000 
од 841 до 900 64.000 71.000 
над 900 68.000 75.000 

За поединечно изведување надомест се плаќа по та-
рифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 3.000 ди-
нари по ден. 

Во баровите и слични локали во кои се игра - надо-
мест се плаќа за 50% повеќе од надоместите наведени во 
точка 1 на овој тарифен број. 

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат 
влезни билети или задолжителни консумации, надомест се 
плаќа според тарифен број 2 на оваа тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се корис-
ти музика подолго или од посетителите се наплатуваат 
влезни билети, резервации, задолжителна консумација 
или покачена цена и ел. (дочек на Нова година, забава, 
бал, маскенбал, свадби, прослави, банкети, матурски, бру-
цошки, клубски вечери и ел.), покрај месечниот износ на 
надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надо-
мест за изведување според тарифен број 2 на оваа тарифа. 

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува своја-
та обврска во поглед на јавното изведување на музички де-
ла и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз 
организаторите или изведувачите на музичко-забавната 
програма. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од пре-
тходната точка, не се даваат угостителски услуги, туку де-
ловните простории се издаваат во закуп или само делумно 
се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надо-
мест во најголем износ по основот од точка 3 на овој тари-
фен број што се наплатува во таков или во сличен угосте-
телски дуќан. 

Механичка музика 

ТАРИФЕН БРОЈ 10 
1. Надоместот за изведување на музика преку радиоа-

парати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќ-
ани, освен во барови и слични локали, изнесува месечно 
1.500 динари. 

На баровите, диско и видео-клубовите и слични лока-
ли, како и на угостителските дуќани во кои се користи ме-
ханичка музика со озвучување, се применува тарифниот 
број 9 од оваа тарифа. 

Ако во локалите од точка 1 на овој тарифен број се 
наплатуваат влезни билети или задолжителна консумаци-
ја односно се исплатува закупнина (надомест за апаратот 
за механичка репродукција на музика) надомест се плаќа 
според тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

2. Надоместот за изведување на музика преку телеви-
зори во угостителски дуќани изнесува месечно 1.500 дина-
ри. 

3. Надоместот за пренесување на музика преку звуч-
ници со грамофон,-магнетофон или радиоапарат во секоја 

I I 
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друга просторија или место изнесува 50% од основниот 
надомест од том. I и 2 на овој тарифен број. 

VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд, во 
државните органи и во други организации и заедници 

ТАРИФЕН БРОЈ 11 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку: 

1) грамофони или магнетофони 1.500 динари 
2) радиоапарати или телевизори 1.500 динари 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

ТАРИФЕН БРОЈ 12 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку: 

1) грамофони или магнетофони 1.500 динари 
2) радиоапарати или телевизори 1.500 динари 

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простории 

ТАРИФЕН БРОЈ 13 
Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика 

во: 

1) стоковни куќи и дуќани преку: 
а) грамофони или магнетофони, по 

едно средство (апарат) 1.500 динари 
б) радиоапарати или телевизори, 

по едно средство (апарат) 1.500 динари 
в) озвучување, основен надомест 4.000 динари 
г) озвучување по еден звучник 400 динари 

Ако се користат повеќе средства (апарати), надомес-
тот може да се договори и во месечен паушален износ, зе-
мајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се 
користат: 

2) во продавници, млекарници, бен-
зински станици и слично, преку: 
а) грамофон или магнетофон 
б) радиоапарат или телевизор 
в) озвучување, основен надомест 
г) озвучување по еден звучник 

3) во туристички и други агенции, пре-
тставништва и други простории во 
кои се работи со странки, преку: 
а) грамофон или магнетофон 
б) радиоапарат или телевизор 
в) озвучување, основен надомест 
г) озвучување по еден звучник 

IX. Саеми 

ТАРИФЕН БРОЈ 14 
Надомест се плаќа за користење на механичка музи-

ка, освен музички автомат, дневно во износ од 5.000 дина-
ри. 

X. Занаетчиски дуќани 

ТАРИФЕН БРОЈ 15 
Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика 

1.500 динари 
1.500 динари 
4.000 динари 

400 динари 

1.500 динари 
1.500 динари 
4.000 динари 

400 динари 

во: 

1) слаткарници, преку: 
а) грамофон или магнетофон 
б) радиоапарат или телевизор 

2) берберско-фризерски дуќани, преку: 
радиоапарати, грамофони или маг-
нетофони 

3) салони за чистење на обувки, преку 
а) грамофони или мегнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 

1.500 динари 
1.500 динари 

1.500 динари 

1.500 динари 
1.500 „ 

4) други занаетчиски дуќани, преку: 
а) грамофон или магнетофон 1.500 „ 
б) радиоапарат или телевизор 1.500 „ 

XI. Производствени организации на здружен труд 

ТАРИФЕН БРОЈ 16 
Надоместот месечно изнесува, и тоа: 

П како основен надомест за озвучување 
2) за секој звучник 

XII. Превозни средства 

4.000 динари 
400 „ 

ТАРИФЕН БРОЈ 17 
Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика: 

1) на бродови, преку: 
а) жива музика и механичка музика 

со озвучување 

б) механичка музика, по едно сред-
ство (апарат), освен музички ав-
томати од тарифниот број 28 на 
оваа тарифа 

в) озвучување, по звучник 
2) во автобуси, возови или авиони, из-

ведување на механичка музика: 
а) по автобус 
б) по озвучен вагон 
в) по авион 

За возови кои немаат постојан 
број вагони, надоместот може да се до-
говори во месечен паушален износ; 
3) на автобуски или железнички стани-

ци, на бродски пристаништа и ае-
родроми, преку: 
а) механичка музика, по едно сред-

ство (апарат), освен музички ав-
томат од тарифниот број 28 на 
оваа тарифа 

б) озвучување, по звучник 
4) во рекламни автомобили (автомо-

били кои во текот на возењето 
вршат рекламирање со музика) пре-
ку механичка музика - дневно 

според 
тарифниот 

број 9 на 
оваа тарифа 

1.500 динари' 
400 „ 

1.200 
1.200 
1.200 

2.000 динари 
400 „ 

1.000 „ 

XIII. Кина 

ТАРИФЕН БРОЈ 18 
Надомест за изведување на музика преку грамофон, 

магнетофон, радиоапарат или некое друго механичко 
средство пред почетокот на претставата, во паузата или 
по претставата во кино, се пл^ќа месечно по следната та-
бела: 

1 2 3 4 5 

до 400 до 400 1.200 1.000 800 
од 400 до 600 1.400 1.200 1.000 
од 600 до 800 1.600 1.400 1.200 
од 800 до 1.000 1.800 1.600 1.400 
над до 1.000 2.000 1.800 1.600 

од 401 до 400 2.200 2.000 1 800 
до 800 од 400 до 600 2.400 2.200 2.00 

од 600 до 800 2.600 2.400 2.200 
од 800 до 1.000 2.800 2.600 2.400 
над 1.000 3.000 2.800 2.600 
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1 2 3 4 5 

над 800 до 400 3.200 3.000 2.800 
од 400 до 600 3.400 3.200 3.000 
од 600 до 800 3.600 3.400 3.200 
од 800 до 1.000 3.800 3.600 3.400 
над до 1.000 4.000 3.800 3.600 

XIV. Читални 

ТАРИФЕН БРОЈ 19 
Надоместот за механичка музика, освен од музички 

автомат изнесува месеино 1.000 динари. 

XV. Месни заедници и општествени или клупски простории 

ТАРИФЕН БРОЈ 20 
Надомест се плаќа месечно за изведување на меха-

ничка музика преку: 

1) грамофон или магнетофон 
2) радиоапарат или телевизор 

2.000 динари 
1.000 „ 

Надомест за изведување на музички дела, со наплата 
на влези билети или други форми на наплатување, или со 
игранка, (диско-клубови и др.) се плаќа според тарифен 
број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и 
во паушален износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 

ТАРИФЕН БРОЈ 21 
Надомест се плаќа месечно, за изведување на: 

1) механичка музика, освен од музич-
ки автомат 1.500 динари 

2) со озвучување, по еден звучник 400 „ 

XVII. Југословенска народна армија 

ТАРИФЕН БРОЈ 22 
Надомест за изведување при службени свирење во Ју-

гословенската народна армија се плаќа според посебна 
спогодба. 

Под службени свирења во Југословенската народна 
армија се подразбира изведување на музички дела во ка-
сарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќа-
ње на државни делегации, на воени паради, погреби и 
слично. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се 
применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови 

ТАРИФЕН БРОЈ 23 
Надомест се плаќа месечно, за изведување на: 

1) механичка музика, освен од музич-
ки автомат 6.000 динари 

2) со озвучување - по еден звучник 400 „ 

XIX. Забавни паркови и вртелешки 

ТАРИФЕН БРОЈ 24 

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, 
и тоа: 

1) во забавни паркови дневно 
2) за вртелешки, дневно 

1.500 динари 
400 „ 

XX. Школи за играње 

ТАРИФЕН БРОЈ 25 
Надоместот, без оглед на видот на музиката, изнесу-

ва месечно 5.000 динари. 

XXI. Месни разгласни станици 

ТАРИФЕН БРОЈ 26 
Надомест се плаќа за изведување на механичка музи-

ка, и тоа: 
1) дневно 300 динари 

2) месечно 2.500 „ 

XXII. Локални радиостаници 

ТАРИФЕН БРОЈ 27 
Надомест се плаќа месечно според траењето на еми-

сиите во неделата, и тоа: 
до 15 часови 
повеќе од 15 до 30 
повеќе од 30 до 40 часови 
повеќе од 40 часови 

2.500 динари 
5.000 „ 
7.000 „ 

10.000 „ 

Локалните радиостаници што остваруваат посебни 
приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и 
слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, 
плаќаат уште и 4% од тие бруто-приходи. 

XXIII Музички автомати 

ТАРИФЕН БРОЈ 28 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку музички автомати без екран, и тоа: 
1) при уплата на жетон до 50 динари 4.000 динари 
2) при уплата на жетон од 50 до 100 

динари 6.000 „ 
3) при уплата на жетон преку 100 ди-

нари 8.000 „ 

85. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 5 и член 64 став 1 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 бр. 41/82, 26/84 и 
71/86) и член 96 став 2 од Законот за основите на банкар-
скиот и кредитниот систем (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ АВАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД 
ВРЕДНОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 
1. Во Одлуката за рамката за даввање авал ина банки-

те на хартиите од вредност, за давање гаранции за об-
врските на корисниците на општествени средства и за из-
давање на сопствени хартии од вредност (^Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/87, 57/87 и 69/87) во точка 2 Се додава 
нов став 4, кој гласи: 

„По исклучок, рамката од свав 2 на оваа точка во ја-
нуари, февруари и март 1988 година може да биде и пого-
лема за износот на дадените авали на мениците што ги из-
дава федерацијата за намирување на своите обврски, со 
тоа што вкупниот обем на дадените авали и гаранции и на 
издадените сопствени хартии од вредност не може да биде 
поголем од краткорочниот кредите потенцијал на банка-
та." 

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

О. бр. 4 
18 јануари 1988 година 
Белград Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е р 
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86. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини (^Службен лист на СФРЈ'\ бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), а во врска со член 22 став 2 од Зако-
нот за девизното работење (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
РАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕА-
ЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД 
ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 

РАБОТИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ 
ДЕЈНОСТИ 

1. Во Одлуката за изработка и доставување на извеш-
таи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки 
и патници на странски релации и од други услуги во врска 
со меѓународниот промет, како и на извештаи за изврше-
ните расходи во врска со вршењето на тие дејности 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86 и 29/87), Шифреникот 
на државите се менува и гласи: 

ги. ШИФРЕНИК НА ДРЖАВИТЕ 

Шифра Назив 

008 Албанија 
012 Алжир 
016 Американска Самоа 
020 Андора 
024 Ангола 
660 Ангвила 
010 Антарктик 
028 Антигва и Барбуда 
032 Аргентина 
036 Австралија 
040 Австрија 
004 Авганистан 
044 Бахами 
048 Бахреин 
050 Бангладеш 
052 Барбадос 
056 Белгија 
084 Белизе 
112 Белоруска ССР 
204 Бенин 
060 Бермуди 
072 Боцвана 
068 Боливија 
162 Божиќен Остров 
076 Бразил 
092 Британски Девствени 

Острови 
086 Британска Територија 

на Индискиот Океан 
096 Брунеј 
100 Бугарија 
854 Буркина Фасо 
104 Бурма 
108 Бурунди 
064 Бутан 
074 Буве 
140 Централноафриканска 

Република 
148 Чад 
200 Чехословачка 
152 Чиле 
208 Данска 
212 Доминика 
214 Доминикана 
262 Џибути 

Шифра Назив 

396 Цонстон, Остров 
818 Египет 
218 Еквадор 
226 Екваторијална Гвинеја 
222 Ел Салвадор 
230 Етиопија 
234 Фарски Острови 
242 Фици 
608 Филипини 
246 Финска 
238 Фокландски Острови 

(Малвини) 
250 Франција 
254 Француска Гијана 
258 Француска Полинезија 
266 Габон 
270 Гамбија 
288 Гана 
292 Гибралтар 
300 Грција 
308 Гренада 
304 Гренланд 
316 Гуам 
312 Гваделуп 
328 Гвајана 
320 Гватемала 
324 Гвинеја 
624 Гвинеја Бисао 
332 Хаити 
334 Херд и Мекдоналд 

Острови 
528 Холандија 
532 Холандски Антили 
340 Хондурас 
344 Хонгконг 
356 Индија 
360 Индонезија 
368 Ирак 
364 Иран 
372 Ирска 
352 Исланд 
626 Источен Тимор 
380 Италија 
376 Израел 
388 Јамајка 

Шифра Назив 

392 Јапонија 
886 Јемен, Арапска 

Република 
720 Јемен, Народна Демок-

ратска Република 
400 Јордан 
890 Југославија 
710 Јужна Африка 
260 Јужна Француска 

Територија 
136 Кајмански Острови 
120 Камерун 
116 Кампучија 
124 Канада 
634 Катар 
404 Кенија 
156 Кина 
196 Кипар 
296 Кирибати 
166 Кокосови (Килинг) 

Острови 
170 Колумбија 
174 Коморски Острови 
178 Конго 
410 Кореја 
408 Кореја, Демократска 

Народна Република 
188 Костарика 
192 Куба 
184 Кукови Острови 
414 Кувајт 
418 Лаос 
426 Лесото 
422 Либан 
430 Либерија 
434 Либиска Арапска 

Џам ах и риј а 
438 Лихтенштајн 
442 Луксембург 
450 Мадагаскар 
348 Унгарија 
446 Макао 
454 Малави 
462 Малдиви 
458 Малезија 
466 Мали 
470 Малта 
504 Мароко 
584 Маршалски Острови 
474 Мартиник 
480 Маврициус 
478 Мавританија 
484 Мексико 
488 Мидвејски Острови 
583 Микронезија 
492 Монако 
496 Монголија 
500 Монсерат 
508 Мозамбик 
516 Намибија 
520 Наури 
278 Германска Демократ-

ска Република 
280 Германска Сојузна 

Република 
524 Непал 
536 Неутрална Зона 
562 Нигер 
566 Нигерија 
558 Никарагва 
570 Ниуе 
574 Норфолк, Остров 
578 Норвешка 
540 Нова Каледонија 
554 Нови Зеланд 
384 Брег на Слоновата 

коска 
512 Оман 
582 Пацифички Острови 

Шифра Назив 

586 Пакистан 
940 Палестинска Ослобо-

дителна Организација 
590 Панама 
598 Папуа Нова Гвинеја 
600 Парагвај 
604 Перу 
612 Питкерн, Остров 
616 Полска 
630 Порторико 
620 Португалија 
638 Реинион 
646 Руанда 
642 Романија 
840 САД 
882 Самоа 
674 Сан Марино 
678 Сао Томе и Принципе 
682 Саудиска Арабија 
690 Сејшелски Острови 
686 Сенегал 
666 Сен Пјер и Микелон 
659 Сеит Китс-Невис 
662 Сент Лусија (Света 

Лузија) 
670 Сеит Винсент и 

Гренадини 
694 Сиера Леоне 
702 Сингапур 
760 Сирија 
090 Соломонски Острови 
706 Сомалија 
810СССР 
736 Судан 
740 Суринам 
744 Свалбард и Јан Маси 

Острови 
748 Свазиланд 
654 Света Елена 
724 Шпанија 
144 Шри Ланка 
756 Швајцарија 
752 Шведска 
764 Тајланд 
158 Тајван 
834 Танзанија 
768 Того 
772 Токелау 
776 Тонга 
780 Тринидад и Тобаго 
788 Тунис 
796 Туркс и Каикос, 

Острови 
792 Турција 
798 Тувалу 
800 Уганда 
850 Обединети Држави на 

Девствените Острови 
849 Обединети Држави на 

Патничките Острови 
784 Обединети Арапски 

Емирати 
804 Украинска ССР 
858 Уругвај 
548 Вануату 
336 Ватикан-Света 

Столица 
872 Вејк, Остров 
826 Велика Британија 
862 Венецуела 
704 Виетнам 
876 Волис и Фортуна, 

Острови 
180 Заир 
894 Замбија 
732 Западна Сахара 
132 Зеленортски Острови 

(Зелен Рт) 
716 Зимбабве. * 
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2. Шифреникот на валутите се менува и гласи: 

„IV. ШИФРЕНИК НА ВАЛУТИТЕ 

Шифра Скра-
Земја на валу- тен Полн назив на валутата Земја 

тата назив 

008 ALL Лек Албанија 
012 DZD Алжирски динар Алжир 
020 ADP Андорска пезета Андора 
024 АОК Кванза Ангола 
032 ARP Аргентински пезос Аргентина 
036 AUD Австралиски долар Австралија 
040 АТЅ Шилинг Австрија 
004 AFA Афган Авганистан 
044 BSD Бахамски долар Бахами 
048 BHD Бахреински динар Бехреин 
050 BDT Така Бангладеш 
052 BBD Барбадоски долар Барбадос 
056 BEF Белгиски франк Белгија 
084 BZD Белиски долар Белизе 
060 BMD Бермудски долар Бермуди 
072 BWP Пула Боцвана 
068 ВОР Боливиски пезос Боливија 
076 BRC Крузеиро Бразил 
096 BND Брунејски долар Бурнеј 
100 BGL Лев Бугарија 
104 BUK Киат Бурма 
108 BIF Бурундски франк Бурунди 
064 BTN Нгултрум Бутан 
200 СЅК Круна Чехословачка 
152 CLP Чилеански пезос Чиле 
208 DKK Данска круна Данска 
214 DOP Доминикански пезос Доминикана 
262 DJF Џибутски франк Џибути 
818 EGP Египетска фунта Египет 
218 ЕСЅ Сукре Еквадор 
266 GQE Еквеле Екваторијална GQE Еквеле 

Гвинеја 
222 SVC Салвадорски колон Ел Салвадор 
230 ЕТВ Етипски бир Етиопија 
242 FJD Фиџи долар Фиџи 
608 РНР Филипински пезос Филипини 
246 FIM Финска марка Финска 
238 FKP Фоклондска фунта Фокландски Ос-FKP Фоклондска фунта 

трови (Малвини) 
250 FRF Француски франк Француска 
270 GMD Даласи Гамбија 
288 GHC Седи Гана 
292 GIP Гибралтарска фунта Гибралтар 
300 GRD Драхма Грција 
328 GYD Gvajanski dolar Gvajana 
320 GTQ Кецал Гватемала 
324 GNS Сили Гвинеја 
624 GWP Гвинеја Бисао пезос Гвинеја Бисао 
322 HTG Гурд Хаити 
528 NLG Холандски гулден Холандија 
532 ANG Холандскоантилски 

гулден Холандски Антили 
340 HNL Лемпира Хондурас 
344 HKD Хонконшки долар Хонгконг 
356 INR Индиска рупија Индија 
360 IDR Рупија Индонезија 
368 IQD Ирачки динар Ирак 
364 IRR Ирански ријад Иран 
372 IEP Ирска фунта Ирска 
352 ISK Исландска круна Исланд 
626 ТРЕ Тиморски ескудо Источен Тимор 
380 ITL Лира Италија 
376 ILS Шекел Израел 
388 JMD Јамајкански долар Јамајка 
392 JPY Јен Јапонија 
886 YER Јеменски ријал Јемен, Арапска YER Јеменски ријал 

Република 
720 YDD Јеменски динар Јемен, Народна 

Демократска Ре-
публика 

400 JOD Јордански динар Јордан 

890 YUD Југословенски динар Југославија 
710 ZAR Ранд Јужна Африка 
136 KYD Кајмански долар Кајмански 

Пгтпппм 
116 KHR Ријад 

I UUDH 
Кампуќија 

124 CAD Канадски долар Канада 
634 QAR Катарски ријад Катар 
404 КЕЅ Кениски шилинг Кенија 
156 CNY Јуан Кина 
196 CYP Кипарска фунта Кипар 
170 COP Колумбиски пезос Колумбија 
174 XMF Коморски франк Коморски Острови 
410 KRW Вон Република Кореја 
408 KPW Севернокорејски вон Демокртска На-

родна Република 
Кореја 

188 • CRC Костарикански колон Костарика 
192 CUP Кубански пезос Куба 
414 KWD Кувајтски динар Кувајт 
418 LAK Кип Лаос 
426 LSM Малоти Лесото 
422 LBP Либанска фунта Либан 
430 LRD Либериски долар Либерија 
434 LYD Либиски динар Либиска Арапска Либиски динар 

Џамахирија 
442 LUF Луксембуршки франк Луксембург 
450 MGF Малгашки франк Мадагаскар 
446 МОР Петака Макао 
454 MWK Квача Малави 
462 MVR Малдивска рупија Малдиви 
458 MYR Малезиски рингит Малезија 
466 MLF Малиски франк Мали 
470 MTL Малтешка лира Малта 
504 MAD Марокански дирхам Мароко 
348 HUF Форинта Унгарија 
480 MUR Маврициска рупија Маврицијус 
478 MRO Угља Мавританија 
484 МХР Мексикански пезос Мексико 
496 MNT Тугрик Монголија 
508 MZM Метикал Мозамбик 
278 DDM ГДР марка Германска Демок-

ратска Република 
280 DEM Германска марка Гарманска Сојузна 

Република 
524 NPR Непалска рупија Непал 
566 NGN Наира Нигерија 
558 NIC Кордоба Никарагва 
578 NOK Норвешка круна Норвешка 
554 NZD Новозеландски долар Нови Зеланд 
512 OMR Омански ријад Оман 
586 PKR Пакистанска рупија Пакистан 
590 РАБ Балбоа Панама 
598 PGK Кина Папуа Нова 

Гвинеја 
600 PYG Гварани Парагвај 
604 PES Сол Перу 
616 PLZ Злот Полска 
620 PTE Португалски ескудо Португалија 
646 RWF Руандски франк Руанда 
642 ROL Леј Романија 
840 USD Американски долар САД 
882 WST Тала Самоа 
678 STD Добра Сао Тоем и Добра 

Принципе 
682 SAR Саудиски ријад Саудиска Арабија 
690 SCR Сејшелска рупија Сејшелски 

Острови 
694 SLL Леоне Сиера Леоне 
702 SGD Сингапурски долар Сингапур 
760 SYP Сириска фунта Сирија 
090 SBD Долар на Соломонските Соломански 

Острови Острови 
706 SOS Сомалиски шилинг Сомалија 
810 SUR Рубља СССР 
736 SDP Суданска фунта Судан 
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740 SRG Суринамски гулден 
748 SZL Лилангени 
654 ЅНР Фунта на Света Елена 
724 ЕЅР Шпанска пезета 
144 LKR Рупија на Шри Ланка 
756 CHF Svajcarski frank 
752 ЅЕК Шведска круна 
764 . ТНВ Бат 
901 TWD Тајлански долар 
834 TZS Танзаниски шилинг 
776 TOP Паанга 
780 TTD Тринидад и Тобаго 

долар 
788 TND Туниски динар 
792 TRL Турска лира 
800 UGS Угански шилинг* 
784 AED ОАЕ дирхам 

858 UYP Уругвајски пезос 
548 VUV Вату 
826 GBP Фунта стерлинг 
862 VEB Боливар 
704 VND Донг 
180 ZRZ Заир 
132 CVE Зеленортски ескудо 

716 ZWD Зимбабвеански долар 
950 XAF CFA франк ВЕЛС 
951 XCD Источнокарипски долар 
952 XOF CFA франк ВСЕАО 
953 XPF CFP франк 
954 XEU Европска парична 

единица 
955 XBA Европска пресметковна 

единица 
956 XBB ' Европска монетарна 

единица 
957 XBC Европска единица за 

сметката 9 
958 XBD Европска единица за 

сметката 17 
959 XAU Злато 
960 XDR Специјално право на 

влечење (S.D.R.) 
961 XAG Сребро 

970 XAL Пресметковен 
долар-Албанија 

971 XES Пресметковен 

972! 
долар-Чехословачка 

972! XDD Пресметковен 
дол ар-Германија ГДР 

973 QSU Пресметковен 
долар-СССР 

974 XBR Пресметковен 
долар-Бразил 

975 XKH Пресметковен 
долар-Кампуќија 

976 XMN Пресметковен 
долар-Монголија 

977 XDZ Пресметковен 
долар-Алжир 

978 XEG Пресметковен 
долар-Египет 

979 XGN Пресметковен 
долар-Гвинеја 

981 XEE Преводна рубља-членки 
на СЕВ 

982 XIN Пресметковна 
рупија-Индија 

984 XAT Шилинг (саемски 
аранжмани) - Австрија 

985 XIT Лира (саемски 
аранжмани) - Италија 

990 CLF Unidades de Fomento 

Суринам 
Свазиленд 
Света Елена 
Шпанија 
Шри Ланка 
Svajcarija 
Шведска 
Тајланд 
Тајван 
Танзанија 
Тонга 

Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турција 
Уганда 
Обегинети Арап-
ски Емирати 
Уругвај 
Вануата 
Велика Британија 
Венецуела 
Виетнам 
Заир 
Зеленортски Ос-
трови 
Зимбабве 

Албанија 

Чехословачка 
Германска Демок-
ратска Република 

СССР 

Бразилија 

Кампуќија 

Монголија 

Алжир 

Египет 

Гвинеја 

Индија 

Австрија 

Италија 
Чиле 

992 ВЕ1 Белгиски финансиски 
франк Белгија 

993 ВЕС Билгиски конвертибилен 
франк Белгија 

995 ЕЅВ Шпанска сметка на 
конвертибилна пезета Шпанија**. 

3. Во шифреникот на корисниците според републич-
ката односно покраинската припадност, шифрата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора: „2000008" се земенува 
со шифрата: „2500019", а шифрата на Социјалистичка Ре-
публика Словенија: „5000009" - со шифрата: „5500001". 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се применува од 
1 јануари 1988 година. 

О. бр. 173 
22 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Влатковиќ, е. р. 

87. 
Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд 

на Југославија за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на претседателот и су-
диите на Уставниот суд на Југославија (Су. број 275/87 од 
30 септември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Оп-
штествениот договор за основите и мерилата за утврдува-
ње на личните доходи и другите примања на функционе-
рите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
65/87), Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 19 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за износот на надоместот за трошоци-
те поради одвоен живот од потесното семјество на претсе-
дателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/87), во точка 1 бројот 
90.000 (деведесет илјади) се заменува со бројот 120.000 (сто 
дваесет илјади). 

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

Су. бр. 58/88 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југосалвија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фнра, е. р. 
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88. 
Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд 

на Југославија за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на претседателот и су-
дите на Уставниот суд на Југославија, (Су. бр. 275/87, од 
30 септември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Оп-
штествениот договор за основите и мерилата за утврдува-
ње на личните доходи и другите примања на функционе-
рите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
65/87), Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 19 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДИЕВ-
НИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИТЕ НА УС-

ТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседа-
телот и судиите на Уставниот суд на Југославија 
^Службен лист на СФРЈ, бр. 69/87), во точка 1 бројот 
7.000 (седум илјади) се заменува со бројот 10.000 (десет 
илјади). 

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

Су. бр. 59/88 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

89. 
Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд 

на Југославија за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на секретарот на Ус-
тавниот суд и на раководните работници што ги назначу-
ва Уставниот суд на Југославија (Су. бр. 276/87 од 30 сеп-
тември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Општестве-
ниот договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функционерите во 
Федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/87), Устав-
ниот суд на Југославиија, на седницата одржана на 19 ја-
нуари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И 
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНА-

ЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за износот на дневниците на секрета-
рот на Уставниот суд и на раководните работници што ги 
назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/87), во точка 1 бројот 7.000 (седум илја-
ди) се заменува со бројот 10.000 (десет илјади). 

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

Су. бр. 60/88 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Уставен суд на Југославаија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

90. 
Врз основа на члелн 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
I. Изборот е одржан од 20 декември 1987 до 10 јануа-

ри 1988 година во сите собранија на општините на терито-
ријата на Социјалистичка Репбулика Босна и Херцегови-
на. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 6.945 делегати од вкупно 10.918, а гласаа 6.913 деле-
гати. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 199. 
Кандидатот од Листата на кандидатите 
Греда Фарук, доби вкупно 4.117 гласови. 
И. Републичката изборна комисија на СР Босна и 

Херцеговина, на седницата одржана на 15 јануари 1988 го-
дина, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, 
за делегат во Сјузниот собор на Собранието на СФРЈ е из-
бран Греда Фарук, роден 1947 година , дипломиран 
инженер по електротехника, РО „Игман" - Коњиц, Мусли-
ман, член на Делегацијата на Општинскиот комитет на 
СК Коњиц. 

Број: 271 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар на Комисијата, Заменик-претседател, 
Мирко Михајловиќ, е. р. Илија Дурбаба, е. р. 

91. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 Законот за избор и отповик на дделегати во Соузни-
от собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Сл. лист на СФРЈ", бр. 5/78 -
Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

I. Изборот е одржан од 17 до 30 декември 1987 година 
во сите собранија на општините на територијата на Соци-
јалситичка Република Србија. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуаа 13.626 делегати од вкупно 21.009, а гласаа 13.587 де-
легати. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 345. 
Кандидатот од Листата на кандидатите, 
Миленковиќ Милисав, доби вкупно 13.242 гласа. 
И. Рапубличката изборна комисија на СР Србија, на 

седницата одржана на 13 јануари 1988 година, утврди де-
ка, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Милен-
о в и ќ Милисав, роден 1939 година, дипломиран правник, 
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Србин, член на Делегацијата на Општинската конферен-
ција на ССРН Пожаревац. 

Број: 272 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар на Комисијата, Замени-Претседател, 
Мирко Михајловиќ, е. р. Илија Дурбаба, е. р. 

92. 
Врз основа на членЧ24, во врска со член 87 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и со член 579 од Законот за здружениот труд, Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Република Сло-
венија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, 
Собранието на Социјалистика Автономна Покраина Вој-
водина, Собранието на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, Саборот на Социјалистичка Република 
Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република 
Црна Гора, Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Соју-
зот на синдикатите на Југославија, Конференцијата на Со-
јузот на социјалистичката младина на Југославија, Сто-
панската комора на Југославија и Постојаната конферен-
ција на градовите и општините на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА 
СРЕДИНА И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Учесниците во Општествениот договор за заштита и 

унапредување на човековата средина и уредување на про-
сторот во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (во понатамошниот текст: Договорот), во рамките 
на своите права и должности, со овој договор ги утврдува-
ат целите и елементите на заедничката политика и основи-
те за утврдување на критериумот за заштита и унапреду-
вање на човековата средина и користење и уредување на 
просторот од становиште на заштита на средината, како и 
мерките и активностите што треба да се преземат заради 
нивно спроведување. 

Учесниците во Договорот се согласни да обезбедат и 
да ја усогласат соработката врз заедничките задачи и да 
обезбедат организациони, кадровски, материјални и други 
услови за извршување на обврските од овој договор. 

Член 2 
Под заштита и унапредување на човековата средина, 

во смисла на овој договор, се подразбираат сите активнос-
ти и мерки што ги преземаат работните луѓе и граѓаните, 
организациите на здружен труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници, општествено-политичките и оп-
штествените организации и здруженијата на граѓани, мес-
ните заедници и органите на општествено-политичките за-
едници заради запознавање и рационално користење на 
земјиштето, шумите, воздухот, водите, водотеците, езера-
та, Јадранското Море и морскиот брег, рудните богатства 
и другите природни богатства, благата во општа употре-
ба, како и недвижностите и другите блага од посебно кул-
турно и историско значење заради спречување и отстрану-
вање на штетни последици од загадување на воздухот, по-
чвата, водите, водотеците, езерата и морињата од бучава и 
други појави што ги загрозуваат тие вредности или го до-
ведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето и ква-
литетот на живеењето. 

Член 3 
Учесниците во Договорот се согласни со овој дого-

вор да се обезбедува остварувањето на следните цели: 

1) создавање услови за здрав живот на луѓето, пред 
се, доволни ресурси на чиста вода, чист воздух и исправна 
храна и предмети во општа употреба; 

2) заштита и унапредување на човековата средина ка-
ко составен дел на општествено-економскиот развој, со 
модернизација и рационализација на производството, со 
овладување и насочување на сите процеси во просторот и 
со нивно усогласување со реалните можности на просто-
рот и човековата средина; 

3) зачувување, рационално користење и спречување 
на деградација на природните извори и замена на дефици-
тарните природни извори со обновливи природни и алтер-
нативни извори. 

4) спречување на сите понатамошни загадувања и 
деградација на средината и санирање на веќе настанатите 
загадувања и деградација; 

5) зачувување и рационално користење на природни-
те богатства и блага во општа употреба, како и на не-
движностите и на другите блага од посебно културно и ис-
ториско значење и на други со труд создадени вредности. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни целите од член 

3 на овој договор да ги остваруваат: 
1) со утврдување на елементите на заедничката поли-

тика на заштита и унапредување на човековата средина и 
уредување на просторт со самоуправно планирање, дого-
варање и со координациа на активностите и мерките од за-
еднички интерес, како и со создавање услови за нивно ос-
тварување; 

2) со воведување на превентивни мерки и со навреме-
но спречување на сите можни штетни влијанија од нови 
или проширени дејности и објекти на човековата средина; 
со вградување на уреди за пречистување, како составен 
дел на инвестиционите програми на производствените и 
други објекти и со нивно вклучување во економското ра-
ботење; со вклучување на трошоците за користење на при-
родните ресурси и ревитализација на природната средина 
во цената на инвестицоните и производствените трошоци; 

3) со усогласување на активностите во просторот со 
можностите на тој простор да обезбеди потребен квалитет 
на живеење; со планирање на материјалното производ-
ство, на општествените дејности, на инфраструктурата и 
на друга изградба во просторот во согласност со барања-
та за заштита и унапредување на човековата средина; 

4) со усогласување и новелирање на постојните и со 
донесување на нови прописи и норми за заштита и унапре-
дување на човековата средина; со нормирање на гранич-
ните вредности на радиоактивните и други опасни и штет-
ни материи во водата, воздухот, земјиштето и храната и 
на граничните вредности за дозволени испуштања на 
штетни материи и бучава во средината; со стандардизира-
ни на заштитната опрема, на методите и инструментите, 
како и со обезбедување услови за нивно спроведување; 

5) со истражување и со планско насочување на лока-
циите за градба и со разработување на критериумите за 
издавање на урбанистички согласности и одобренија за 
градење и употреба на објекти што можат битно да влија-
ат врз квалитетот на човековата средина, на кои им пре-
тходи задолжителна изработка на студија со процена на 
ефектите од влијанието врз човековата средина. 

6) со воспоставување единствен систем на следење на 
состојбата на заштита на човековата средина и влијание 
врз здравјето на луѓето, како и со усвојување на соодветни 
единствени показатели за следење на состојбата врз осно-
ва на единствена методоголија на мерење; со воведување 
единствен информационен систем за таа состојба, со вос-
поставување катастар на загадувачи и загаденост, со сле-
дење на знаењето и техниката за спречување и отстранува-
ње на загадувањето и следење на ефектите од преземените 
мерки; 

7) со создавање на соодветна општествена и институ-
ционална организираност во заштитата и унапредувањето 
на човековата средина на сите нивоа, со основна цел тие 
прашања да станат дел од секојдневни активности на сите 
субјекти, и со обезбедување ефикасна општествена и 
стручна контрола на сите активности што ја загрозуваат 
или можат да ја загрозат човековата средина; 

8) со создавање материјални услови за заштита и 
унапредување на човековата средина, како и со производ-
ство на потребна техника и средства;. 
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9) со договарање за унапредување на законската регу-
латива, изработка на подзаконски акти, упатства и норми 
и за организација на инспекциските и други служби; 

10) со поинтензивен развој и со координација на на-
учноистражувачката работа на сите нивоа и со нејзино по-
врзување со здружениот труд во конкретно решавање на 
прашањата за заштита и унапредување на човековата сре-
дина и уредување на просторот; 

11) со образование на населението и со развивање на 
еколошката свест, со вклучување на заштитата и унапре-
дување на човековата средина во програмите на образова-
нието, воспитувањето и културата на сите нивоа; 

12) со усогласување и обединување на активностите 
за заштита на човековата средина со барањето, потребите 
и активностите на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита; 

13) со континуирано и објективно информирање на 
јавноста за состојбата на заштитата на човековата среди-
на и за отворените прашања, како и за можностите и мер-
ките за нивно решавање; 

14) со понатамошно развивање на меѓународната со-
работка, посебно со соседните земји, по прашања од заед-
нички интерес, како и со доследно извршување на меѓуна-
родните договори што ги потпиша и ги ратификува Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 5 
Заради обезбедување на заштита и унапредување на 

човековата средина како составен дел на општествено-еко-
номскиот развој, учесниците во Договорот се согласни по-
блиску да ги разработат и доследно да ги применуваат 
следните определувања; 

1) рационализација на приозводството, преносот и 
потрошувачката на енергија со постепена замена на зага-
дувачките технологии и загадувачките извори на енергија 
со почисти и обновливи извори, и тоа воведување на сис-
тем на искористување на отпадната енергија и другите от-
падни продукти кај поголемите енергетски постројки и ко-
ристење на загадувачките горива, првенствено во големи-
те енергетски објекти, со задолжителна градба и користе-
ње на уреди за пречистување, а особено за отсулфурување 
и унапредување на техниката на согорувањето и користе-
ње на ложиштата; користење на почестите енергетски из-
вори за снабдување на помали потрошувачи (изградба на 
хидроелектрани и примена на соларна енергија и други 
неконвенционални енергии); обединување на групи кот-
ларници на помали потрошувачи во поголеми населби и 
воведување на систем за искористување на отпадната топ-
лина во термоенергетските објекти; 

2) воведување на современа технологија со подобро 
искористување на суровините, подобро искористување на 
секундарните суровини од индустрискиот и друг бтпад и 
побрз развој на капацитетите за преработка на секундарни 
суровини; стимулирање на производството со подолг век 
на траење на производите што по употребата можат да се 
преработуваат во секундарни суровини или без опасност 
да се оставаат во околината; 

3) развој на земјоделството, со спречување промена 
во намената на квалитетно земјоделско земјиште, контро-
ла на загадувањето на почвата, разработка и усогласување 
на нормативите, стандардот и мерките за употреба на ѓуб-
рива, пестициди и други хемиски агенси и со воведување 
на мелиорациони, антиерозивни и други превентивни мер-
ки; 

4) развој на шумарството, со зачувување и рационал-
но користење на шумското земјиште, обезбедување репро-
дукција на шумскиот фонд, мелиорација на деградираните 
и подигнување на нови шуми, побрзо пошумување на из-
лети и деградирани шумски површини, подигање на шуми 
за енергетски потреби, заштита и зачувување на генетски-
от фонд, обезбедување на противерозони и хидролошки 
функции на шуми и со создавање на заштитни шумски по-
јаси; 

5) насочување на процесот на урбанизација со мерки 
на локационата, земјишната, даночната, кредитната и ин-
вестиционата политика, со изградување на регионални 
системи на инфраструктурата, со поттикнување на разво-
јот на мали и средни населби, со порамномерна дисперзи-
ја на производствените капацитети и објектите на општес-
твениот стандард по населбите и со зголемување на зеле-
ните површини во населбите; унапредување на условите 
за живеење, пред се со обезбедување квалитет на водата, 

воздухот и почвата, со намалување на бучавата, со унапре-
дување на комуналната опременост, со создавање на урба-
ни вредности и со вклучување на градителското наслед-
ство во современиот живот на населбите, како и со разви-
вање на културата на домувањето; 

6) со намалување на штетните влијанија на сообраќа-
јот врз човековата срдина со планирање и со проектирање 
на сообраќајната инфраструктура во простор со најмалку 
штетни влијанија врз човековата средина, пејсаж и насел-
би, посебно на националните паркови и други заштитени 
предели; меѓусебно усогласување на сите видови сообра-
ќај со функциконално поврзување на терминалите; осов-
ременување на технологијата на погонските мотори зара-
ди подобро согорување и намалување на емисијата на 
штетни гасови, тешки метали и бучава во рамките на до-
зволените граници и намалување на границата на дозво-
лената содржина на олово во бензинот; 

7) планирање, изградба и користење на туристичките 
капацитети, во согласност со политиката на заштита на 
природните вредности на пејсажот и спомениците на кут-
лурата, ревитализација и користење на историското на-
следство на урбани и рурални целини, намалување на бу-
чавата во туристичките подрачја и елиминирање на други-
те видови деградација на средината и просторот што се 
последица од претерана концентрација на туристичките 
капацитети. 

Член 6 
Заради зачувување на природните извори и нивно оп-

што национално и долгорочно користење како блага од 
општ интерес и спречување на нивната деградација, учес-
ниците во договорот се согласни поблиску да ги разрабо-
тат и применуваат следните определувања; 

1) обезбедување на рационално користење на мине-
рални и енергетски суровини со кои најмалку се деградира 
природната средина и задолжителна примена на совреме-
ни постапки на реватализација со експлоатација на дегра-
дираните подрачја; 

2) рационално користење и подобрување на водното 
богатство и унапредување на системот на управување со 
водите; заштита од загадување и исцрпување на постојно-
то и потенцијалното водно богаство заради обезбедување 
на вода за пиење и за други намени; 

3) заштита на водите на Јадранското Море од загаду-
вање од морето и копното; заштита на крајбрежното под-
рачје и островите од непланска и несоодветна изградба и 
користење; воспоставување на единствена координација 
на сите субјекти за заштита на Јадранот; заштита на реки-
те и езерата од загадување со непланска и несоодветна из-
градба и користење; 

4) заштита на квалитетот на воздухот од емисии на 
загадувачки опасни и штетни материи во согласност со 
утврдените норми на валитетот на воздухот; предвидува-
ње на мерки за санирање на постојната состојба, сузбива-
ње на понатамошно загадување и подобрување на квали-
тетот на воздухот; 

5) рационално користење на земјиштето, ревитализа-
ција на оштетеното земјиште и спречување на поната-
мошна деградација со рационална и стручна употреба на 
хемиски средства во земјоделството и со санирање на зем-
јиштето загадено со тешки метали, со рационално стопа-
нисување на шумите и со пошумување на голети, со при-
мена на современи биотехнолошки методи, со соодветно 
насочување на процесот на урбанизација, како и со унап-
редување на управувањето и контролата. 

Член 7 
Заради спречување на понатамошни загадувања на 

средината и санирање на веќе настанатите загадувања и 
деградација, учесниците во Договорот се согласни поблис-
ку да ги разработат и применуваат посебно следните опре-
делувања: 

1) строго контролирање и безбедна примена на хе-
миските продукти во производството, прометот и употре-
бата; развој на системот за контролирање на производ-
ството, прометот и оставање на опасни материи, опасни 
отпадоци и отрови; применување на единствени принци-
пи за третирање на опасни отпадоци според постапките со 
кои отпадоците што не можат да се рецитираат или 
уништат пред депонирањето, се претвораат во форма што 
не е опасна за околината; 
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2) заштита на населението од радиоактивно зрачење, 
уредување на подрачјата загрозени со депонирање на 
опасни отпадоци и на отпадоци од термоенергетски по-
стројки - пепел и згура; 

3) развој на системот за пречистување и одведување 
на отпадни води од населби и индустриски објекти и одла-
гање на талог и тиња од постројките за пречистување; 
пропишување на обврска при проектирањето, производ-
ството и вградувањето на опремата, машините и построј-
ките, да се обезбедат заштитни уреди; 

4) забрана на согорување на секундарни суровини за-
ради нивно враќање во процесот на производството (ко-
ристење на масло, пластична маса, гума, хартија и др); 

5) намалување нивото на емисијата на сите штетни 
материјали од стационарни и подвижни извори на загаду-
вање на почвата, водата и воздухот; 

6) намалување на нивото на бучавата и вибрациите, 
особено во населбите и индустриските постројки, со раз-
вивање на плански мерки во борба против бучавата (вклу-
чувајќи ја и дислокацијата, со комплеменгарно развивање 
на разни поттикнувања за намалување на бучавата, со до-
работка и усогласување на соодветни прописи со кои се 
регулира емисијата на бучавата и прописи за инвестицио-
ната изградба, со поострување на емисиските норми за си-
те извори на бучавата во согласност со меѓународните до-
говори, со производство на средства и опрема за заштита 
од бучава и вибрации и со поефикасна контрола. 

Член 8 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија, како учесник во Договорот е согласно: 
1) дека ќе ја утврди стратегијата на заштитата и 

унапредувањето на човековата средина од интерес за це-
лата земја и меѓународната заедница - најдоцна до крајот 
на текуштиот среднорочен плански период; 

2) целите и определувањата од овој договор да се 
вградуваат во законите и другите прописи и документи за 
развојот и економската политика (општествени и грански 
планови) и да се создаваат услови за усогласување на по-
литиката на заштита и унапредување на човековата среди-
на и унапредување на просторот со политиката на разво-
јот; 

3) со мерките на економската политика (кредитно-
-монетарната, даночната, царинската и др.) да се стимули-
ра производството и примената на технологии со малку 
отпадоци и без отпадоци, воведувањето на обновливи из-
вори на енергија што не ја загрозуваат средината и произ-
водството и вградувањето на уреди за пречистување на от-
падни материи; 

4) дека ќе се уреди одделни трошоци за унарпедување 
на човековата средина и нејзината заштита од штетното 
дејство на одделни дејности на основните организации на 
здружен труд, како и отстранувањето на штети настанати 
во средината, да бидат составен дел на трошоците за ра-
ботење и при користењето на природните ресурси и вгра-
дувањето на уреди и опрема на инвестиционите објекти, 
трошоците за заштита на човековата средина да бидат 
составен дел на инвестиционите трошоци; 

5) дека ќе обезбеди донесување на нови и дополненија 
и измени на постојните прописи за стандардизацијата од 
значење за заштитата и унапредувањето на човековата 
средина, особено за проектирање на објектите и унапреду-
вање на техничките карактеристики на уредите и опрема-
та за спречување на емисијата на штетни материи во сре-
дината, во согласност со прифатените меѓународни стан-
дарди и граничните вредности на емисијата на штетни ма-
терии во средината - една година од денот на потпишува-
њето на Договорот; 

6) дека ќе ги дополни и измени односно дека ќе доне-
се нови прописи за остварување на целите и обврските од 
овој договор - две години од денот на потпишувањето на 
Договорот; 

7) дека ќе ја утврди политиката на извршување на со-
јузните закони, други прописи и општи акти од областа на 
заштитата на човековата средина и обврските на сојузните 
органи во врска со извршувањето на тие прописи и акти; 

8) дека ќе иницира склучување на договор на репуб-
ликите и автономните покраини со кој ќе се утврдат заед-
ничките основи врз кои републиките и автономните по-
краини со свои закони ќе ги уредат прашањата од областа 
на човековата средина и уредувањето на просторот за кои 
со овој договор не^се утврдени заеднички основи; 

9) дека ќе обезбеди, преку надлежните сојузни органи, 
следење на спроведувањето на тие закони што ги извршу-
ваат органите во републиките и автономните покраини, за 
чие извршување се одговорни; 

10) дека ќе го разгледуваат и, по потреба, изменат и 
дополнат Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и Законот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузните организации, 
заради поефикасно организирање на сојузните органи и 
организации за вршење на задачите и работите што се од-
несуваат на заштитата и унапредувањето на човековата 
средина - една година од денот на потпишувањето на До-
говорот; 

11) дека ќе ги разгледаат условите и начинот на за-
штита од јонизирачки зрачења, собирање, евидентирање, 
обработување, чување и конечно сместување на радиоак-
тивните отпадни материи и други опасни отпадоци и, по 
потреба, ќе ги дополнуваат прописите; 

12) дека ќе ги утврдат организационите и материјал-
ните услови за ефикасна заштита и спасување на благата 
во акцидентни ситуации, природни катастрофи, воени ус-
лови и други вонредни прилики; 

13) дека ќе обезбедат воспоставување на единствен 
систем за перманентно следење на состојбата на човекова-
та средина, изработка на единствена методологија и ми-
нимум на единствени показатели за следење и оцена на 
состојбата на човековата средина и последиците од таа 
состојба и редовно разгледување на извештајот за состој-
бата на човековата средина - две години од денот на доне-
сувањето на Договорот. 

Член 9 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници во Договорот, се соглас-
ни дека: 

1) како составен дел на развојот ќе ги решаваат про-
блемите на заштитата и унапредувањето на човековата 
средина и користењето и уредувањето на просторот и ќе 
обезбедат сите основни организации на здружен труд и ни-
вните асоцијации и општествено-политичките заедници во 
среднорочните и долгорочните планови на општествено-
-економскиот и просторниот развој да им дадат соодветно 
место на заштитата и унапредувањето на човековата сре-
дина и на уредувањето на просторот и ќе обзедат нивно 
доследно спроведување; 

2) ќе донесат програми за заштита и унапредување на 
човековата средина во рамките на развојните планови и ќе 
создаваат услови за нивното остварување; за прашањата 
од интерес за повеќе републики и автономни покраини, за-
интересираните републики и автономни покраини ќе се 

.договорат за здружувањето на средства и за нивното ко-
ристење за тие цели; 

3) ќе донесат нови и ќе ги новелираат постојните про-
писи од значење за заштитата и унапредувањето на чове-
ковата средина и уредувањето на просторот од својата 
надлежност и ќе ги утврдат прашањата од таа надлежност 
кои би требало да се услогласат со соодветните прописи и 
да се регулираат врз исти основи во републиките и ав-
тномните покраини - најдоцна две години по потпишува-
њето на Договорот; 

4) со просторните и урбанистичките планови ќе обез-
бедат рационално користење на просторот и на природни-
те ресурси и ќе создаваат услови за нивно остварување; 

5) во соодветните закони ќе ја вградуваат обврската 
за оценување на влијанието на развојот врз човековата 
средина во фазата на планирањето, инвестирањето и упра-
вувањето и мерките-непожелните последици да се отстра-
нат; 

6) со своите прописи и договори ќе обезбедат трошо-
ците за унапредување на човековата средина и за нејзина 
заштита од штетното дејство на дејностите на основните 
организации на здружен труд, како и отстранувањето на 
создадените штети во средината да бидат составен дел на 
трошоците на нивното работење; 

7) делот од доходот на работната организација, наме-
нет за заштита и унапредување на човековата средина ќе 
биде ослободен од данок и ќе претставува основа за кре-
дитните и други олесненија; 

8) со договор на републиките и автономните покраи-
ни ќе се донесат методолошки основи за изработка на про-
сторни планови во републиките и автономните покраини 
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и основи на елементите на планот на уредување на про-
сторот од значење за целата земја и меѓународната заед-
ница заради меѓусебно усогласување на просторните пла-
нови на републиките и автономните покраини врз заед-
нички стратегиски елементи (сообраќај, водостопанство, 
енергетика, други комуникации, коридори на крупната ин-
фраструктура, простори за развој од поширок заеднички 
интерес, општонародна одбрана и општествена самозаш-
тита и др.); 

9) ќе ја анализираат организираноста на ниво на ре-
публиките и автономните покраини во областа на зашти-
тата и унапредувањето на човековата средина и уредува-
њето на просторот и ќе донесат мерки "за нивно унапреду-
вање, како и за кадровско јакнење на стручните органи, на 
органите на управата и на општествените тела - една го-
дина од денот на потпишувањето на Договорот; 

10) ќе го утврдат и ќе го обезбедат водењето на катас-
тар на емисијата на загадувачки материи и катастар на 
квалитетот на човековата средина; по донесувањето на 
единствените критериуми за следење на состојба според 
единствената методологија и единствените показатели ќе 
го усогласот водењето на катастарот на ниво на земјата -
две години од денот на усвојувањето на критериумите; ре-
довно ќе ги разгледуваат извештаите за состојбата на за-
штитата на човековата средина и уредувањето на просто-
рот и ќе донесуваат мерки за унапредување на таа состој-

11) ќе ги преиспитаат постојните урбанистички и про-
сторни планови од становниште на заштитата и унапреду-
вањето на човековата средина и општонародната одбра-
на, а при донесувањето на нови планови, ќе обезбедат за-
штитата и унапредувањето на човековата средина да би-
дат интегрален дел на тие планови; 

12) ќе ги преиспитаат и другите конкретни управни, 
економски и технолошки мерки заради спречување на дег-
радација и отстранување на веќе настанатите штети. 

Член 10 
Сојузната конференција на социјалистичкиот сојуз на 

работниот народ на Југославија, како учецник во Догово-
рот, е согласна дека: 

1) со организирано дејствување ќе развива најширока 
општествено-полптичка активност во остварувањето на 
заедничката политика утврдена со овој договор; 

2) ќе ги мобилизира работните луѓе и граѓаните, врз 
најширока основа и организирано ќе ги вкучува во реша-
вањето на прашањата за зачувување и унапредување на 
човековата средина и ќе се залага тоа да стане постојана 
грижа на работните луѓе и граѓаните и на нивното самоуп-
равно одлучување, почнувајќи од поединици, семејство, 
куќни совети, месни заедници, подружници на Социјалис-
тичком сојуз на работниот народ на Југославија, Основни-
те организациии на здружениот труд и сите нивни асоција-
ции, општествено-политички организации и здруженија 
на граѓани, научни образовни и здравствени и други орга-
низации и институти; 

3) ќе ја следи состојбата на човековната средина и ќе 
ја задвижува и координира активноста на субјективните 
сили на сите нивоа за доследно спроведување на целите 
определени со овој договор, заедно со другите субјективни 
сили; 

4) ќе ја развива и насочува активнота на работните 
луѓе и граѓаните во обезбедувањето на постојана и целос-
на контрола на заштитата и унапредувањето на човеков-
а т а средина и на одговорноста на сите субјекти на оп-
штеството во согледувањето на проблемите и на нивните 
причини, со анализирање на резултатите и со доседно из-
вршување на обврските преземени со овој договор; 

5) ќе дејствува, самоуправно и врз основа на програ-
мите да се одлучува за средствата за заштита и унапреду-
вање на човековата средина и за другите начини и 
можности за финансирање на тие активности; 

6) ќе придонесува преку јавните гласила да се обезбе-
ди објективно информирање на јавноста за заштитата и 
унапредувањето на човековата средина и за остварување-
то на политиката и ставовите утврдени со Договорот; 

7) ќе се залага унапредувањето на човековата средина 
да стане грижа на целото општество и предмет на конти-
нуирана соработка и координација на сите општествени 
субјекти на разни нивоа на општествена организираност; 

8) ќе го поттикнува дејствувањето на општествените 
организации и здруженијата на граѓани што се занимава-
ат со таа проблематика; 

9) ќе обезбеди здружување на средствата, труд и знае-
ње на целиот југословенски простор заради доследно ос-
тварување на заедничката политика во овој досег; 

10) со воспитување и образование и преку културни-
те, здравствените и информативните дејности, како идеј-
нополитички акции на организациите на Социјалистички-
от сојуз, ќе го поттикнува развивањето, насочувањето и 
координирањето на активностите во рамките на општес-
твено-политичките заедници, и во организациите на 
здружен труд и посебно во месните заедници на заштита-
та и унапредувањето на човековата средина и ќе придоне-
сува за побрзо развивање на соодветна свест и навики кај 
работните луѓе и граѓаните, како и за поодговорен однос 
на младината спрема остварувањето на политика на за-
штита и унапредување на човековата средина, утврдени со 
овој договор; 

11) ќе ја поттикнува идејната, општествено-политич-
ката, стручната и научната активност на сите одговорни 
субјекти, општествени организации и стручни здруженија 
заради остварување на овој договор; 

12) ќе го поттикнува побрзиот развој на научните и 
стручните истражувања и примената на научните сознани-
ја и техничките и технолошките достигања во областа на 
заштитата и унапредувањето на човековата средина; 

13) ќе го покренува утврдувањето на политичката и 
друга одговорност за неизвршувањето на обврските од 
овој договор, како и од другите договори, самоуправни 
спогодби, планови и прописи во доменот на заштитата и 
унапредувањето на човековата средина. 

Член И 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

како учесник во Договорот, е согласен да се залага: 
1) за такви самоуправни односи во кои ќе се развива 

свеста за потребата од здрава работна и животна средина; 
2) за перманентно образование и оспособувбање на 

работниците за заштита и унапредување на човековата 
средина како составен дел на производствениот процес; 

3) за издвојување на лични средства на работниците и 
учество во доброволна работа или за други начини на от-
странување на причините и санација на последиците од 
деградација на човековата средина; 

4) за избор и воведување на технологији во производ-
ствените процеси што ќе имаат најмалку штетни влијања 
врз човековата средина; 

5) за собирање и сортирање на отпадоците во сите ра-
ботни организации заради заштита на човековата средина 
и обезбедување на секундардни суровини за повторна 
употреба и преработка во производството; 

6) за развивање и применување во сите работни орга-
низации мерки за заштита при работа и мерки за заштита 
и унапредување на човековата средина, како и за облаго-
рудување на просторот за работа, рекреација и одмор; 

7) за вклучување на трошоците за заштита на човеко-
вата средина во трошоците на производите и услугите во 
организациите на здружен труд и нивното наменско ко-
ристење. 

Член 12 
Конференцијата на Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Југославија, како учесник во Договорот, е соглас-
на и координирано да учествува во спроведувањето на До-
говорот на сите нивоа, и тоа: 

1) со програмите за идејно политичко оспособување 
и масовно вклучување на членството ќе придонесе кон 
подигнување на нивото на свеста и кон подобра информи-
раност за значењето и карактерот на заштитата и унапре-
дувањето на човековата средина и уредувањето на просто-
рот; 

2) заедно со другите субјективни сили, ќе ги покрену-
ва, следи, поттикнува и ќе ги координира сите активности 
значајни за заштитата и унапредувањето на човековата 
средина; 

3) ќе доносе конкретни планови и програми за работ-
но ангажирање на младите во училиштата, на факултети-
те, во фабриките, селата и градовите за останување на от-
падоци и други нечистоно од човековата средина а посеб-
но за собирање на секундарни суровини погодни за нова 



Петок, 29 јануари 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 - Страна 249 

преработка (со организирање на традиционалната акција 
„Младите на стопанството на Југославија"); посебно вни-
мание ќе и посвети, преку пионерските инструктори, на 
работата со пионерите, за насочување на активностите на 
планот на заштитата и унапредувањето на човековата сре-
дина; 

4) ќе се залага за вградување на доброволна младин-
ска работа во годишните, среднорочните и долгорочните 
планови на општествен развој, на сите нивоа, со посебно 
нагласување на значењето на доброволната младинска ра-
бота во заштитата на човековата средина со озеленување 
на земјиштето, со пошумување, заштита од ерозија, мели-
орација, заштита од пожари и други елементарни непого-
ди и за донесување на општествен договор за пошумување 
на ниво на Југославија; 

5) ќе се залага за активно вклучување на заштитата и 
унапредувањето на човековата средина во образованите 
програми; 

6) со научно-истражувачките активности и акции ќе 
се укажува на причинителите и ќе се работи врз отстрану-
вањето на растројство во човековата средина. 

Член 13 
Стопанската комора на Југославија, како учесник во 

Договорот е согласна да придонесува: 
1) за развој и примена на технологиите со малку от-

падоци или без отпадоци, врз база на домашни ресурси, со 
рационално користење на суровинитие и енергијата и со 
подобро користење на секундарните суровини; 

2) за поврзување на производителите на опрема за за-
штита на човековата средина од загадување и на други ор-
ганизации на здружен труд и ќе предлага мерки на еко-
номската и даночната политика за стимулирање на разво-
јот на домашната опрема; 

3) за развој на научно-истражувачката работа и ино-
ваторските дејности во областа на заштитата на човекова-
та средини и за заедничко користење на резултатите од 
трудот во соработка со другите учесници; 

4) за конкретизација на заедничките основи на поли-
тиката утврдена со овој договор преку самоуправни спо-
годби и самоуправни општи акти на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни органзации и заед-
ници; 

5) со преземање на активности кај проектните и про-
изводствените организации на здружен труд за избор и 
производство на систем за пречистување на цврсти, течни 
и гасовити отпадоци за да се унапредува постојното и да 
се освојува ново производство на тие уреди врз база на до-
машна технологија; 

6) со економски и со други поттикнувања за заштита 
на човековната средина (поттикнување на производството 
и користење на уреди што не произведуваат бучава, не ја 
загадуваат средината и ел.); 

7) за донесување и спроведување на прописи на сите 
нивоа на оптшествено организирање заради ефикасно и 
доследно остварување на овој договор. 

Член 14 
Постојаната конференција на градовите и општините 

на Југославија, како учесник во Договорот е согласна да се 
залага: 

1) во плановите и програмите за развој на градовите 
и општините да се обезбеди рационално користење и уре-
дување на просторот и изградба на објекти и инсталации 
со кои се обезбедуваат современи услови за живот и рабо-
та во населбите; 

2) во градовите и општините, како значајни носители 
на заштитата на човековата средина, да се утврдат про-
грами за заштита и унапредување на средината, кои ќе се 
засноваат врз програмите на основните организации на 
здружен труд и месните заедници, а со кои ќе се решаваат, 
битни прашања од животот во основните заедници за 
живеење, посебно хигиената на населбите, развојот и 
одржувањето на зелените површини (шуми и паркови) и 
заштитата и уредувањето на подрачјата наменети за рек-
реација; 

3) во општините и градови да се обезбеди доследно 
спроведување и контрола на спроведувањето на прописи-
те во областа на заштитата и унапредувањето на човеко-
вата средина; 

4) градовите и општините поактивно да се вклучува-
ат во склучувањето на општествени договори и самоуп-
равни спогодби и во нивното доследно спроведување; 

5) активно да се вклучи во донесувањето на сојузните, 
републичките и покраинските прописи од областа на за-
штитата на човековата средина; 

6) со плановите и програмите за развојот да се ут-
врдат постојани извори и височината на средствата за за-
штита на човековата средина и уредување на просторот; 

7) активно да се вклучи и да соработува на подговки-
те, изработка и усвојувањето на критериумите за заштита 
на човековата средина. 

Член 15 
Учесниците во Договорот се согласија дека, во сог-

ласност со своите овластувања за операционализација на 
елементите на заедничката политика за заштита и унапре-
дување на човековата средина и уредување на просторот, 
најдоцна до крајот на текуштиот среднорочен плански пе-
риод, ќе донесат единствени критериуми и дека ќе ги вгра-
дат или ќе ги претворат во законодавни, плански и управ-
ни норми, стндарди и мерки. 

Критериумите ќе се изработуваат врз оносва на до-
стигањата на современата наука и меѓународните искус-
тва, имајќи ги предвид меѓународните обврски што ги 
презеде Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и собранијата на републиките и автоном-
ните покрајини, како учесници во Договорот, ќе донесат 
заедничка програма за изработка на критериуми најдоцна 
една година од денот на потпишувањето на Договорот, 
кој ќе ги содржи методологијата, динамиката, приорите-
тите, носителите, начинот на изработка и финансирањето 
на критериумите. 

Член 16 
Учесниците во Договорот се согласни дека, во соглас-

ност со своите овластувања од становиште на рационално 
користење, заштита и унапредување на човековата среди-
на и уредување на просторот, ќе изработат критериуми, 
особено: 

1) уредување и користење на просторот, намена на 
просторот и земјиштето, нерамномерно разместување на 
населението и на производните сили, избор на локации и 
инфраструктурни системи, густина на населението и сте-
пен на изграденоста, ниво на прифатливата концентрација 
на населението во големите градови, изградба и правилен 
распоред на одделни објекти во просторот, спречување 
ширење на населбите за сметка на земјоделското земјиш-
те, ревитализација на урбаните центри и реконструкција и 
хигиена на населбите, и врз основа на тие критериуми, ќе 
се изработат урбанистички нормативи за планирање, из-
градба и опремање на населбите, еколошките услови во 
населбите и др.; 

2) користење на минералните и енергетските сурови-
ни, експлоатација на јагленот, нафтата, гасот и водените 
акумулации, депонирање и преработка на отпадоците, ре-
генерација на површинските копови и приведување кон 
други намени, избор на локации на производствените ка-
пацитети, избор на видови извори на енергија и енергет-
ски системи во градовите и др; 

3) обезбедување и користење на водата за снабдување 
на населението, индустријата, земјоделството и за рекреа-
ција (водотеци, изворишта, езера, подземни води и Јадран-
ското Море); услови за прочистување на отпадните води; 
прописи за максимално дозволени количества на радиоак-
тивни и други опасни загадувачки материи во водите; па-
раметри на водостопанските основи на Југославија за меѓ-
усебно усогласување на водостопанските основи на репуб-
ликите и автономните покраини; 

4) заштита на воздухот (пречистување на отпадните 
гасови од енергетски постројки и мотори, вградување на 
соодветни уреди, избор на системи за греење и сообраќај 
во градовите, уедначување на методите на следење на сос-
тојбата; норми за квалитетот на воздухот и др); 

5) користење и заштита на земјиштето (користење на 
земјоделското земјиште за стопански објекти, населби, со-
обракај и енергетика, хемизација на земјоделското зем-
јиште и заштита на храната и растителниот и животин-
скиот свет, заштита од ерозија и претворање на квалитет-
но земјоделско земјиште во земјиште за градежни и други 
цели и др); 
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6) користење и заштита на шумите (однос на користе-
њето и обновувањето на шумите, обновување на дегради-
ран шумски фонд и пошумување на еродирано земјиште, 
изградба на заштитни шумски појаси во земјоделски зони, 
населби, индустриски и туристички зони, изградба на ин-
фраструктура на шумско земјиште и др); 

7) заштита на природното и градителското наслед-
ство (услови за изградба во близина на културните и во 
рамките на природните блага, начин на користење на бла-
гата, заштита од загадување и деградација и др); 

8) постапка со крути, течни и гасовити отпадоци од 
производствени процеси и нуклеарни постројки и кому-
нални отпадоци (собирање, транспорт, депонирање, пре-
работка и др.); 

9) заштита од бучава и вибрации при планирање на 
населби и сообраќај и градење на објекти, норми на дозво-
лено ниво на бучава и вибрации (во населби, станови, јав-
ни објекти и туристички зони) и максимално допуштено 
ни#о на бучава од одделни извори (возила, индустриски 
постројки, акустични уреди и др); 

10) заштита на човековото здравје (хигиенско-тех-
нички нормативи за изградба на населби и за формирање 
зони на заштита од одделни објекти кои можат да ја за-
грозуваат човековата средина, максимално дозволена кон-
центрација на загадувачки материи во воздухот, храната и 
предметите за општа употреба, водата за пиење и другите 
води, дозволени граници на изложеност на озрачување на 
населението и на лицата што работат со извори на зраче-
ње и др); 

11) избор на објекти за кои е задолжително да се на-
прави студија за нивното влијание врз човековата средина 
и методолошки основи за изработка на такви студии; 

12) стандардизација на методите, уредите, опремата, 
мерните инструменти, заштитните средства и др. за за-
штита на човековата средина. 

Член 17 
Учесниците во Договорот се согласни, заради следе-

ње на спроведувањето на Договорот и заемно информира-
ње за мерките и активностите преземени во согласност со 
Договорот, да се формира Одбор за следење на спроведу-
вањето на Договорот. 

Учесниците во Договорот делегираат по еден пре-
тставник и негов заменик во Одборот за следење на спро-
ведувањето на Договорот. 

Член 18 
Учесниците во Договорот се согласни Одборот за 

следење на спроведувањето на Договорот, по потреба, а 
најмалку еднаш годишно, да ја разгледува состојбата, по-
јавите и проблемите и да дава иницијативи за презимање 
на мерки и активности во спроведувањето на Договорот, 
да дава толкување на одредбите на Договорот и да врши 
други работи што ќе му ги доверат учесниците во Догово-
рот. 

Учесниците во Договорот ќе преземат обврски на Од-
борот за следење на спроведувањето на Договорот да му 
доставуваат податоци и известување што му се потребни 
за следење на спроведувањето на Договорот. 

Член 19 
Учесниците во Договорот се согласни Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како 
учесник во Договорот, да го определи носителот на врше-
њето на стручните, административните и техничките ра-
боти за работа на Одборот за следење на спроведувањето 
на Договорот. 

Член 20 
Учесниците во Договорот се согласни дека предлог 

за измени и дополненија на Договорот може да даде секој 
учесник во Договорот. Измени и дополненија на Догово-
рот се вршат по истата процедура по која е усвоен Дого-
ворот. 

Учесниците во Договорот се согласни предлогот од 
став 1 на овој член да се поднесува до Одборот за следење 
на спроведувањето на Договорот, кој е должен, со свое 
мислење, да го достави до другите учесници во Догово-
рот, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставување-
то на предлогот. 

Член 21 
Учесниците во Договорот се обврзуваат, најдоцна до 

крајот на текуштиот среднорочен плански период, да из-
вршат анализа на ефектите од примената на Договорот и, 
врз основа на таа анализа, да предложат евентуални изме-
ни и дополненија. 

Член 22 
Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат учес-

ниците во Договорот и ќе го потпишат неговите овласте-
ни претставници. 

Член 23 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

За Собранието на СФР Југославија, 
Јанез Лукач, е. р. 

претседател на Комисијата за заштита 
и унапредување на човековата средина 

на Собранието на СФРЈ 

За Собранието на СР Босна и Херцего-
вина, 

Муксин Налик, е. р. 
претседател на Соборот на општините 

на Собранието на СР БиХ 

За Собранието на СР Македонија, 
Андреј Токарев, е. р. 

претседател на Републичкиот комитет 
за урбанизам и заштита на човековата 

околина на СР Македонија 

За Собранието на СР Словенија, 
Томаж Вуга, е. р. 

претседател на Републичкиот комитет 
за заштита на околината и уредување 

на просторот на СР Словенија 

За Собранието на СР Србија, 
Јован Радовановиќ, е. р. 

делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Србија 

За Собранието на САП Војводина, 
Манојло Медан, е. р. 

претседател на Покраинскиот комитет 
за урбанизам, станбени прашања и за-
штита на човековата средина на САП 

Војводина 

За Собранието на САП Косово, 
Омер Пљакиќ, е. р. 

претседател на Покраинскиот комитет 
за урбанизам, станбени и комунални 

дејности на САП Косово 

За Саборот на СР Хрватска, 
Рудолф Кахлина, е. р. 

претседател на Одборот за човековата 
средина во Соборот на општините на 

Саборот на СР Хрватска 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Мијат Мердовиќ, е. р. 

претседател на Заедничката комисија 
на Советот на здружениот труд на Со-

бранието на СР Црна Гора 

За Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ 

на Југославија, 
Мито Мицајков, е. р. 

претседател на Советот за заштита и 
унапредување на човековата средина 

на СК ССРНЈ 



Петок, 29 јануари 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 - Страна 251 

За Советот на Сојузот на сидикатите 
на Југославија, 

Јосип Колар, с. р. 
член на Советот на ССЈ 

За Конференцијата на Сојузот на Со-
цијалистичката маладина на Југосла-

вија, 
Хашим Реџепи, с. р. 

член на Претседателството на Конфе-
ренцијата на ССМЈ 

За Стопанската комора на Југославија, 
Милан Павик, с. р. 

претседател на Стопанската комора на 
Југославија 

За Постојаната конференција на градо-
вите и општините на Југославија, 

Тарик Каравдик, с. р. 
генерален секретар на Постојаната 
конференија на градовите и општини-

те на Југославија 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за обезбедување и ко-
ристење на средствата за поттикнување на технолошкиот 
развој на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 84/87, се поткраа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНО-

ЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во член 27 по зборот: „државна", се додава зборот: 

„воена". 
Во член 29 став 5 по зборовите: „рокот од 4 години" 

запирката се брише. 
Во член 31 став 2 по зборот: „интегралните оцени" 

зборот: „и" се брише. 
Во член 45 став 4 зборовите: „став 3" се бришат. 
Во член 49 став 2 зборот: „завршниот^се заменува со 

зборот: „завршениот". 
Од Службата за законодавство на Собранието на 

СФРЈ, Белград, 22 јануари 1988 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и унапредувањето на до-

брососедската соработка и пријателските односи помегу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА 5ВЕЗДА НА ГЕРДАН 
д-р Франц Францеско Јеркич - лекар, југословенски и 

италијански државјанин; 

Бр. 147 
16 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството, на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
П РЕТСЕДАТЕЛ СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КАЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
поме^у Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Тунис 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Шдћа КНђ1 - извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Тунис во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југослаивја; 

Бр. 148 
19 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т 

О д С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за особени заслуги во развивањето и зацврснување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односни 
помегу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА 5ВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вереш Владимира Милан; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 8ВЕЗДА СО 
ГЕРДАН 

Павић Уроша Србољуб, Познановић Паје Ђорђе, Ве-
сић Бранислава Првислав; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА 5ВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Јовановић Радивоја Љубомир, Матић Александра Др 
Миодраг, Жикмунд Марка Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРФД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богдановић Рајка Александар, Гњато Лазара Ђорђе, 
Јеремић Димитрија Владимир, Лончар Стјепана Томо, 
Љубојевић Ристе Душан, Шакота Ђорђа Славко, Тановић 
Халида Адем, д-р Трајковски Благоја Георги, Вујић Васе 
Љубомир; 
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СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Арнери Рафо Јулија, Чобељић Божидара Радован, 
Илић Јована Никола, Иванишевић Јована Миленко, Јан-
нић Миљка Ђорђе; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значен>е за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дабић Миладина РадоСлав, Гајинов Милоша Миод-

раг, Кањевац Савко Жарко, Кавчич Јосипа Бернар, Попа-
дић Пере Видо, Ранђић Велисава Радомир, Симоновић Га-
то Смиља, Станић Живана Славољуб; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аранђеловић Драгутина Томислав, Драгојевић Ива-

на Вељко, Филипчић Стјепана Михајло, Јачевски Шујо Не-
венка, Јамершић Стјепана Андрија, Јанковић Љубомира 
Радослав, Кудић Адин Боривоја Милева, Михајловић До-
бросав Владимир, Настасијевић Владимира Јован, Озмец 
Виктора Милан, Радаковић Марка Зорка, Станојевић Ми-
лија Томислав, Стевановић Ранђела Борислав, Вукобрат 
Владе Гојко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Чабраја Стјепан Душанка, Чикић-Драгошан Илије 

Мирјана, Јухас Дјене Ана, Кошутић-Павловић Малише 
Мирјана, Митрић Ђаконовић Крсте Даринка, Пахор-Дру-
фовка Владимира Саверија, Петровић Јована Милош, Се-
деј-Комац Антона Алојзија, Синадиновић-Земљић Јакупа 
Матилда, Стефановић-Топличић Петра Драгица, Укић-
-Батиница Јере Анкица, Жејн-Коруга Јандро Љубица; 

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бјеловук Петра Милан, Чакар Петра Јован, Кадрић 

Расима Асим, Крејић Стевана Рајко, Квргић Шпире Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Башић Мушана Салем, Јовановић-Грбац Звонка Ана, 
Нововић Велише Секула; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
бВЕЗДА 

Џемић Ђулага Хусеин, Генго Неде Милан, Латино-
вић Душан Лазар, Мичић Богдан Божидар, Војновић-Јели-
савац Лазе Милка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бегић Хусеина Азра, Чомић Халида Ибрахим, Хасан-

беговић Омера Сафет, Тадић-Тигерман Свјетослав д-р Ве-
ра; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајановић Мухамеда Нусред, Бајрамовић Адема Сај-

да, Благојевић Симе Борка, Божић Маријана Борислав, 
Екмешчић Салиха Месуда, Грабовац Станка Раде, Хусан 
Селим Зејнил, Јанковић Владе Војин, Катава Анте Мијо, 
Кљаић Симе Драган, Кошћук Саве Војислав, Ковачевић 
Станка Млажен, Лишић-Џебић Петра Драгица, Ливанчић 
Ивана Анто, Малић Милана Милош, Мареља Пере Сти-

по, Марић Манојла Стево, Марковић Марка Драгутин, 
Милошевић-Јусуфовић Рефика Разија, Миљуш Николе 
Милан, Мишић Станка Бошко, Мусакадић Мухамед 
Абудселам, Панић Богдан Миленко, Петров-Георгијев Ђе-
раска Мирјана, Софић Хајре Хасан, Шеховић Салке Адем, 
Штефанац Фрање Иван, Трбаковић Ахмеда Кемал; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Балић Мухарема Адем, Колух Салиха Енвер, Момчи-

новић-Џумхур Сулејмана Нађа, Новаковић Симе Раде, 
Прентић Шемсо Хуснија, Радош Перо Иван, Шипкар-Ки-
шевић Алије Ениса; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Булатовић-Јовановић Боре Невенка, Диздаревић Ха-

се Исмет, Калаба Рамо Адем, Ковачевић Ивана Фрањо, 
Липић Благоја Новак, Мешић Салиха Велид, Врховец Ни-
ке Винко, Вуковић Саве Јово; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Царић Андрије Крсто, Куртић Шимуна Иван, Ми-

хаљчић-Човилов Лазара Софија, Томац Павла Роко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Баби Мијо Јосип, Шерић Мате Иван, Тојага Милана 
Божидар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Антонић Антона Мирко, Буторац-Мрзљак Јеролима 
Кармен, Чауш Јакоба Томо, Куштера Мате Радослав, Ма-
тијашевић Стевана Никола, Матковић Јосо Никола, Меш-
тровић Боже Романо, Микулић Илије Мирко, Мучић Јерка 
Лука, Поповић Јована Шпиро, Простран Илија Гајо, 
Прпић-Рихтарић Фрање Марија, Рушнов Милића Јандре, 
Тринајстић Јосипа Петар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Сутловић Мате Лука; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Баучић Никола Анте, Ерцег Петра Бранко, Ковачић-

-Вујашевић Томе Љубинка, Немец Фрање Антун, Вучинић 
Светозара Никола; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алујевић Бартула Јошко, Аврамовић Ивана 

Божидар, Балог-Бобић Јуре Катица, Баричић-Лалић Ни-
коле Неда, Бенчак Фрање Фрањо, Ђиовић Ивана Градис-
лав, Чоп Филипа Антун, Данес Миленка Дасен, Фабо Фра-
њо Фрањо, Фатовић Ђирила Мате, Фекежа-Марковић Ви-
нка Драгица, Газибара Станка Константин, Гиљевић Ива-
на Веселин, Грабовац Дује Лука, Грачанин Јосипа Јуре, 
Иваковић Ђуре Марко, Јелача Милан Јосип, Јурчев Анте 
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Иво, Јурић Анте Павле Јурица, Јуричев Иве Горан, Клас-
нетић Здравка Жељко, Кочаш Леополда Едо, Кузманић 
Пера Винио, Квесић Ивана Марко, Летинић Анте Анђело, 
Лицул Јосипа Анђело, Листеш Ивана Паве, Малнар Анту-
на Антун, Марчетић Данила Рајко, Марчић Гвидо Давор, 
Матуљ Мате Станко, Мулц Матије Матија, Пјеров Фрање 
Марица, Плеше Антуна Бранко, Пољак Стипе Анте, Про-
тега Анте Зора, Прпа Мате Иван, Ракела Анте Јаков, Ра-
дић Петра Јосип, Рогуљић Андрије Божидар, Роњга Анто-
на Бранко, Рожић Албера Стјепан, Сауловић Марка Мате, 
Сирић Јосипа Вјекослав, Смуђа Илије Никола, Штефанац 
Фрање Фрањо, Штефанчић Јосипа Славко, Шумоња Ђуро 
Чедомир, Тешија Марјана Анте, Томић Јосипа Грга, То-
мић Миле Никола, Торић-Деангели Раоул Лорета, Узелац 
Лазе Ретко, Видачак Милоша Радивоје, Врбац Николе Јо-
во, Вуковић Типе Анте, Зелановић Вицка Вјекослав, Зла-
тар Стјепана Иво, Жунић Луке Метод; 

- за залагање и постигнати - успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алфиревић Иво Иванка, Антонијевић Шимуна Иво, 

Богдан Николе Ане, Дедић-Жанко Сиришћевић Луциа Ди-
ана, Деспотовић Панто Бошко, Докша-Војновић Николе 
Љубица, Домазет-Лошо Марко Паулин, Драча Јанко Ма-
ринко, Гиздић-Гулин Нико Драгица, Граборац Зорић Ма-
те Марија, Калужа Франца Франко, Ковачић Миле Двор, 
Кухинек-Геберт Винка Марија, Куић Пера Мате, Куљиш-
-Бајић Ленка Еција, Лукач Светозара Драган, Мармилић 
Антона Иван, Матаси Андреа Сергио, Матковић-Дукић 
Миле Милица, Миловчић Анте Марио, Марша Анте Кар-
мело, Нардели-Машина Паве Кармела, Новак Јуре Тоне, 
Пунда Иван Марко, Роје Звонимира Јосип, Шимић Јозо 
Петар, Шинњори Стјепана Мато, Томљановић-Прпић Ми-
лана Ана, Укакаковић Милоша Милисав, Вунић Емануела 
Двор, Жижић Анте Јагода, Жижић-Сикирида Ивана Ма-
рија; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Фатур Рудолф Рудолф, Лесковшек Антон Виктор, 
Петровић Јакоб Крешимир, Реберник Карл Станко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работат од значе-
ње за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Белц Антон Антон, Бродник Јожета Јанез, Димник, 
Антон Антон, Клојчник Иван Адолф, Колар Стане Ста-
нек, Кошник-Голц Франц Полона, Мошкан Антон Соња, 
Нахтигал Јанез Франц, Опешник-Корошец Алојз Зденка, 
Покорн-Пољанец Антон Бреда, Пунгерчић Алојз Евген, 
Рус-Легат Антон д-р Марија, Свете Станко Нада, Тћкгеу-
$ку Ејкаг Јохе Апа, Томажин Антон Томаж, Турк Франц 
Франц, ШШе\уа1с1* А1екбапс!ег А1екзапдег; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Шкалер-Тису Марија Ангела; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Грабнар Јосипа Душан, Решчић Јожета Владимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Авгуштин-Копрић Јожеф Ана, Авшић Алојз АЛОЈЗ, 

Берчир Владислав Херман, Бидовец Јанко Франц, Цанић 
Ребољ Франц Марија-Слава, Цорн Матевж Станислав, 
Ферлеж Јакоб Карол, Фурлан Марина Франц, Јан Алојз 
Јакоб, Јарц Франц Франц, Јовановић Милан Милован, Ке-
не Иван Франц, Кокаљ Павла Иво, Козмик Петер Петер, 
Кушар Штефанија Душан, Пелко-ВимЛолшек Антона Је-
лена, Пешец-Томан Иван Емилија, Плахута Алојз Алојз, 
Плевник Хенрик Хинко, Подкрајшек Иван Милан, Рачки-
-Коцјанчич Алојз Аница, Радановић Иван Михаел, Ребер-
ник Милан Милан, Слапник-Дравинец Михаел Леополди-
на, Шчап-Жибред Михаел Леополдина, Шчаб-Жибред Иг-
нац Вида, Урбанч Јоже Алојз, Васле Франц Винко, Вок 
Иван Франц, Вовк Петер Јоже, Зевник-Кутњак Матија Ка-
тарина, Жижек Јоже Јоже; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Антонич-Луканчич Франц Лучка, Хвалц Станислава 

Богдан, Ленић Ивана Томаж, Печавер-Кавчич Марјан Ви-
да, Петрович Милутин Миодраг, Рогељ-Дебељак Франц 
Фани, Шкет Славко Алојз; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Вуковац Никола Златко, Чорић Божо Драго, Кавтич-

ник Иван Рудолф, Краљ-Криштов Франц Максимиљана, 
Ликеб Мартина Антон, Мулец Франц Франц, Приможич-
-Крупмак Јанез Драгица, Разингер Јожеф Мирко, Рогел-
шек Матија Станко, Седеј-Пекленк Франц Анкита; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ђукановић Душана Илија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Чуровић Рако Анто, Ивковић Јована Крсто, Мило-
сављевић Шако Радован, Секе Јожефа Јожеф, Вујовић Ђо-
ко Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бешлић Обрена Сретен, Бујандрић Саво Стеван, Фа-

раго Болдижара Лајош, Јанић-Мијић Стевана Бранислава, 
Коша Ђорђа Ендре, Краљевић Мата Бошко, Лековић Вла-
димира Страхиња, Марковић Јована Радмила, Мартино-
вић Ристе Десанка, Морваи Ференца Ференц, Нађ Јаноша 
Јанош, Николић Луке Недељко, Пал Андраша Карољ, Пу-
шин Душана Петар, Сливка-Јухас Ференца Марија, Тома-
шевић Јована Обрад, Тот Андраша Петар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Јухас-Врачарић.Ђорђа Еваг Цекуш Ференца Ференц; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ : 
Андријашевић Ђорђа Добросав, Вучковић-Молнар 

Иштавана Јулијана; 
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- за заслугн и постиганти успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бунфорд Лајоша Ђула, Ђокић Ристе Саво, Гвозденац 
Јована Неђо, Желер Иштвана Јанош; 

Бр. 149 
29 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседтелството на 

СФРЈ, 
Сина Хасанн, с. р. 

У К АЗ 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бојиновић Илије Тодор, Бојовић Луке Новица, Дави-
довић Остоје Јово, Дубак Радосава Александар, Марко-
вић-Ралић Перише Милева, Михајловић Ђуре Шпиро, 
Николић-Божић Милана Вукосава, Рокић Раде Ђура, 
Станковић Ђорђа Александар, Вуксан Саве Јанко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Барић Милована Милорад, Димитријевић Веселина 
Петар, Гроздановић Симеуна Станислав, Костић Драгос-
лава Милош, Крстић Милутина Милован, Лујић Михајла 
Јово, Мишић Жарка Војислав, Нинков Саве Ђорђе, Њего-
ван Николе Вјекослав, Зупанц Рудолфа Рудолф; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Алијевић Есада Алија, Бадњаревић-Петровић Драго-
л»уба Радмила, Чучковић Анта Стеван, Ђорђевић-Радека 
Марка Душанка, Ђуровић Андрије Љубинка, Гигић Хусе 
Омер, Гороња-Палић Вукашина Надежда, Говедарица 
Милана Михајло, Грујић Илије Филип, Испас Александра 
ЈИван, Иванек-Марковић Живојина Радмила, Ивановић 
Луке Драгољуб, Јовановић Радована Драгослав, Коваче-
вић Витка Загорка, Крстајић Илије Милосав, Кушић-Оцо-
кољић Ранка Савка, Кузмановић Милоја Славољуб, Мак-
симовић-Крсмановић Илије Вера, Малешевић Јове Анђа, 
Матић Станоја Ратко, Мојсић Станка Јован, Мрђановић-
-Беловски Ивана Нада, Павловић-Стојепановић Доситија 
Владанка, Петрић Николе Марија, Радојичић-Савић Љу-
бинка Перса, Рељ ић Михаила Петар, Талевски Наре 
Христо, Воронцов Феодора Никола; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството ме^у нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аџић Пеје Симо, Јовановић Данила Петар, Ристић 
Јордана Риста, Суханек Јована Светислав, Јренковски 
Вељко Гого; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Белин Саве Рајко, Бојанић Трифуна Мирослав, Бра-

дарић Танасија Милан, Ђирић Спасоја Момир, Чукић 
Александра Томислав, Чворовић Борисава Петар, Ђорђе-
вић Ђорђа Радосав, Глушевић Јевте Милојица, Хаџисте-
вић Бранка Драгутин, Јаћимовић-Бјеговић Милана Мари-
ја, Јеленић-Тодоровић Милутина Даница, Јеротић Свето-
мира Радмила, Јевремовић Владимира Миливоје, Јовано-
вић Живомира Мирослав, Јулић Андрије Драгољуб, Ко-
кић Душана Риста, Колчар Николе Филип, Максимовић 
Љубомира Бранислав, Маравић Мирка Дмитар, Мартино-
вић Звонимира Крешимир, Милошевић Милије Милорад, 
Недељковић Уроша Драгиша, Петковић Добросава Дра-
гутин, Петровић Аксентија Богосав, Петровић-Гвозденов 
Милана ЈБубица, Петровић-Кнежевић Стевана Милка, 
Петровић Бранка Витомир, Поповић Александра Обрад, 
Пурић Бранислава Стеван, Радетић Јове Душан, Радуло-
вић-Мартиновић Јована Десанка, Рајчевић Милоша Радо-
ван, Симовић Милована Миљан, Солдатовић Живорада 
Властимир, Тачић Михајла Живојин, Тодоровић Милана 
Слободанка, Тонер Ивана Петар, Васић Живана Стеван, 
Весовић Илије Славољуб, Вукотић Ристе Душан, Здравко-
вић Милана Драгослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајдачић Душана Мирослав, Антић Драгомира Мило-

рад, Антонијевић Душана Младен, Антонијевић-Блажевић 
Живка Надежда, Арсић Саве Радојко, Боснић Јове Стево, 
Бошковић Миливоја Радован, Бранкован Јована Никола, 
Буцало-Ђуровић Душана Милосава, Цветић-Сеочанац Јез-
димира Десанка, Ћериман-Сирковић Саве Здравко, Ћитић 
Милована Бошко, Ћосић Луке Владислав, Ђургуз Бранка 
Мирослав, Делић Благоја Богољуб, Димић Петра Добри-
вој, Драгошан Војислава Светозар, Драшковић Милојка 
Надежда, Ђекић Миодрага Љубисав, Ђокић Ђорђа Слобо-
данка, Ђорђевић Момчила Вишеслав, Филиповић-Петро-
вић Радивоја Јелица, Филиповић-Милутиновић Марка Ол-
га, Глигорић Боривоја Живорад, Ивковић Ђорђа Буди-
мир, Јакуповић Зека Најла, Јарић Мане Тодор, Јелечанин-
-Милићевић Радована Софија, Јеремић Радована Стани-
мир, Јешић Живка Момчило, Јосифовић-Машић Уроша 
Станица, Јосимовић-Васиљевић Живорада Милица, Јова-
новић Драгутина Милорад, Јовичић Недељка Зоран, Каса-
пинов Илије Димитрије, Кашиковић Томе Слободан, Ка-
валић Ивана Слободан, Керић Петра Петар, Кесић Петра 
Љубиша, Кландер Ивана Драган, Коцић Радиша Жика, 
Којић Будимира. Миодраг, Костић Драгише Миљко, Кос-
тић Михајла Миодраг, Крџић Драгослава Михаило, 
Крстић Милорада Мирко, Кузмановић Радоја Драган, Ли-
јескић Манојла Петар, Ликић Јанка Превислав, Лукић 
Божидара Радоица, Максимовић Светомира Радомир, Ма-
нев Димитрија Милан, Манојловић Александра Радиша, 
Мариновић Ловре Винко, Марковић Митра Љубомир, 
Марковић Марка Миодраг, Мартиновић Вукашина Вла-
до, Мијаиловић Витомира Живомир, Милатовић Миливо-
ја Милун, Миленковић Николе Богомир, Миличић Милу-
тина Милоје, Милојевић Душана Михајло, Милошевић 
Вукоте Милорад, Миловенаовић Драгољуба Милорад, 
Милутиновић Димитрија Светислав, Миљковић-Бокун 
Илије Љубица, Мишић Радисава Петар, Муришић Крсте 
Дејан, Недељков Милорада Светислав, Ненезић Јована 
Константин, Николић Душана Србиљуб, Николић Радова-
на Милан, Николић Михајла Тихомир, Новаковић Косте 
Радослав, Папић Решида Зејнил, Пећанац Миле Савка, 
Петрић Миладина Мирко, Петронијевић Борисава Мили-
сав, Петровић Томе Бранко, Петровић-Лабовић Марка 
Оливера, Петровић Ивана Радољуб, Петровић Велимира 
Станимир, Петровић Симе Теофило, ПЈевац-Тодоровић 
Радивоја Нада, Планојевић-Оцокољић Спасоја Вера, По-
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чуча Лазе Саво, Поломчић Драгослава Ђорђе, Поповић 
Видоја Миленко, Радовановић Милорада Славко, Симић-
-Штрбав Давида Милојка, Славковић Момира Јовиша, 
Слијепчевић-Тодоровић Живка Драгиња, Совиљ Николе 
Божидар, Станојловић Томе Миладин, Стефановић Бори* 
воја Љубиша, Стојадиновић Стојадина Мика, Стошић 
Владимира Радомир, Стрижак Илије Ђуро, Шекуларац-
-Хесторов Александра Нада, Тошић Станоја Вук, Васић 
Златомира Бранислав, Васић Милорада Чедомир, Верго-
вић-Ћирковић Милана Славенка, Водник Јоже Јожеф, Вуч-
ковић-Радуловић Владимира Надежда, Вујиновић Исидо-
ра Димитрије, Вујовић Миодрага Љубиша, Вукасовић-До-
брословачки Данила Олга, Живановић Милуна Драгос-
лав, Жугић Трипка Владета, Жунић Тихомира Радмила; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон* 
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Горец Ивана Јован, Јелушић Валентина Љубомир, 
Ковачевић Страина Божидар, Милатовић-Берешки Жарка 
Надежда; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Илић-Васић Јанићије Загорка, Кртинић-Радовановић 

Томе Стана, Малетић-Богдановић Јове Ранка, ТопаловиЋ 
Трифуна Драгиша, Живановић-Танацковић Милутина 
Миланка; 

- за залагање и псотигнати успеси во работаа 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арнаут Душана Саво, Боричић Велимира Љубинка, 

Цоњић Радисава Славенка, Делић Васе Перо, Ђелкапић-
-Гавриловић Миладина Роса, Грчић-Драгићевић Милора-
да Добрила, Хасанђекић Раме Бећир, Илић Милутина љу-
бисав, Илић-Стефановић Стојана Слбоданка, Илинчић 
Александра Новак, Јовановић Јанка Ненад, Калоперовић 
Животе Тома, Костић-Рогић Драгомира Даница, Лукић-
-Петрић Стеве Анђа, Максимовић Јована Петар, Милано-
вић-Маричић Исе Зорка, Недељковић-Драгош Тодора 
Нада, Ординачев-Гавриловић Драгутина Гордана, Пешић 
Сотира Александар, Петровић Вељка Тодор, Радовнац-
-Маторчевић Србољуба Живославка, Срдић-Јовановић 
Николе Стевка, Тимша-Танкосић Младена Јелена, Велич-
ковић-Симоновић Димитрија Олга, Живановић-Благоје-
вић Душана Милица; 

Бр. 150 
29 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т 

О д С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Абрамовић-Росић Уроша Даница; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Гончин Милана Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бузаџић Станоја Милован; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шмид Матка Љубомир; 

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

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во областа на ки-
нематографијата и придонес во ширењето на филмската 
култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

РО КИНЕМА - Предузеће за промет, производњу и 
приказивање филмова - Сарајево; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, 
општествениот и личниот имот, со што е направен придо-
нес на изградбата на социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУП4 ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Ватрогасно друштво - Сански Мост; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
ундпредувањето на земјоделското производство и придо-
нес за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
АИПК РО „Ратарско-сточарска производња" - Нова 

Топола, Босанска Градишка; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чечур Мато Саво, Диздаревић Шефкије Раиф, Оруч 

Есада Салко; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Дмитрашиновић Спасе Дане, Карачић Смаје Кемал, 

Звонић Мустафе Авдо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Коленда Анте Жарко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ајановић Хамдије д-р. Мустафа; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 
- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Прекоокеанска пловидба - Бар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Пајевиб Александра Илија; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и успеси постигнати во основното обра-
зование и воспитувањето на младите генерации во духот 
на братството и единството на нашите народи и народ-
ности, како и за придонес во ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Осановна школа „Братство-јединство" - Дивуша, 
Двор; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Електролух" електротехничка радна организација -

Ријека 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во производство-
то и пласманот на живинарско-прехранбени производи, со 
што е направен значаен придонес за стопанскиот напре-
док на земјата 

Перадарско прехрамбени комбинат „Кока" - Ва-
раждин - по повод дваесет и петгодишната од постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО „Ликаграф" тискара и прерада папира - Титова 
Кореница; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јурковив Боже Иван, Остојив Мате Бернард, РаделиБ 

Ивана Бранимир, СтојчевиБ Танасија Станко; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Галовиќ Станише Невенка, Мавринац-Шорак Миле 

Мил»а, Миљковиб Раде Раде, Шаре Шиме Никола, Шубат 
Петра Фрањо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Циндри*1 Ивана Еуген, Херак Јураја д-р Милан, Ша-

ри^ Раде Бранко, Узелац Милоша Бранко, Војник Јакова 
Драгомир; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

КувачиБ Стипе Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Чубрило Душана Тзор^е, Лелас Јосипа Стјепан, Ма-

нојловиб Марка Не^ењко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Север Фрање Фрањо; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арсов Димитар Михајло, Петровски Лазар Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Оровчанец Тзор1)и Илија; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во заштитата и спа-
сувањето на човечки животи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Горска спасилачка служба - Тржич; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на драмската уметност и значаен придонес во шире-
њето на театарската култура 

Местно гледалишче Љубљанско - Љубљана; 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената 
заштита и лекувањето на населението, како и за значаен 
придонес во унапредувањето на здравствената служба 

Општа болница - Словењ Градец; 

- по повод стодесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи 
општествениот и личниот имот, со што е направен придо-
нес за социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво - Вухред, Радље об 
Драви; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, 
општествениот и личниот имот, со што е направен придо-
нес на изградбата на социјалистичката заедница 

Ватрогасно друштво - Смолник, Марибор; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бајц Франца Леон, Дукив Стојана Мирко, Моколе 

Здравка Чедомир, Пахор Јожефа Јоже, Видин Алојза 
Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Балох Јанко Јоже; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Лазаревић Недељка Борисав, Пекленик Јосипа Јанез; 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод осумстогодишнината од постоењето, а за 
извонреден придонес во ширењето и зачувувањето на кул-
турно-историското наследство на српскиот и југословен-
скиот народ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 8ВЕЗДА 
Манастир Студеница; 

- по повод дваесет и петгодишнината од работата, а 
за извонредни заслуги во развивањето и популаризирање-
то на аматерскиот ракомотен спорт и врвни резултати по-
стигнати на натпреварите во земјата и странство 

Рукометни клуб „ Металопластика" - Шабац; 

- по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во здравствената заштита на населени-
ето и стручното оспособување на медицинскиот кадар, ка-
ко и за значаен придонес во унапредувањето на здравстве-
ната служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса" - Беог-
рад; 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на ловството и одгледувањето на дивеч, 
како и за придонес во заштитата на човековата средина 

Ловачки савез Србије - Београд; 

- по повод стопетнаесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитување на младите генерации, како и за 
придонес во ширењето на просв^тата и културата 

Основна школа „Братство-јединство" - Стублине, 
Обреновац 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации, како и за придо-
нес во ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Иво Лола Рибар" - Бабушница; 

- по повод стодваесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитување на младите генерации, како и за 
придонес во ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Младост" - ООУР Основра школа 
„Синиша Јанић" - Власотнице; 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
збогатувањето на музејската дејност во областа на школ-
ството, како и за придонес во унапредувањето на педагош-
ката мисла и практика 

Педагошки музеј Београд 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на 
физичката култура и спортот, популаризирањето и орга-
низирањето на рекреативни активности на населението, 
како и за успеси постигнати на натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Општински савез организација за физичку културу 
Звездара - Београд 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапре-
дувањето на трхничката и сообрабајната култура и придо-
нес во социјалистичката изградба на земјата 

Општинско веће Народне технике - Зајечар; 

- по повод триесетгодишнината на успешна работа, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО „Колубара-Термоелектрана" - Велики Црљани, 

Лазаревац; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО Конфекција „Свобода" - Димитровград; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО Фабрика Дечје обуће „Весна" -Бела Паланка, 

Угоститељско-посластичарска радна организација „Град-
ска посластичарница" - Београд; 

- поповод триес^тгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

РО за међународну и унутрашњу трговину „Агрооп-
рема" - Београд; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето и унапредувањето во угостител-
ско-туристичкото стопанство 

УРО „Калемегдан" ООУР „Поморавље" - Београд, 
Угоститељска радна организација „Мадера" - Београд; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Глигорић Живојина Предраг; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бановић Стојана Нћкола, Дракулић Манојла Ђорђе, 

Гроздановић Андре Драгутин, Јовановић Веселкка д-р 
Миленко, Јовановић Миљка Петар, Карапанцић Чедоми-
ра Стојан, Радошевић Петра Радослав, Родић Миле Но-
вак, Срђевић Павла Милош, Станишић Пејче Најдан, 
Вељковић Глигорија Миодраг, Вељовић Мустафе Раиф; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 8ВЕЗДА 
Бастаћ Андријр Ђоко, Рајичић Душана Станојло, Су-

рутка Војислава д-р Јован, Трбојевић Петра Душан, Вук-
ша Петра Драган; 

'СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

лГрозданић Исаија Бошко, Малишић Ђорђа Момчи-
ло, МарЈ>вић Боже Данило, Стојковић-Андоновић Алексе 
Загорка, Шабан Јована Новица; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вејновић Миле Вељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Антић Владо д-р Никола, Деспић Ранка Дејан, Ђурђе-

вић-Ђорђевић Вида Оливера, Јањић Ђуре д-р Саво, Јело-
вац Мила Милан, Крушчић Михаил Милан, Матановић 
Драгутина Александар, Миловановић Јована д-р Душан, 
Наерловић-Вељковић Љубомира д-р Наталија, Николић 
Спасоја д-р Милоје, Павловић Богосава Александар, По-
повић Димитрија Берислав, Радосављевић Божидара д-р 
Љубодраг, Савић Војислава Зоран, Вујић Миливоја Сава, 
Здравковић Душана Живојин, Живковић Цветка Миод-
раг; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во основното образование и 
воспитување на младите генерации, како и за придонес во 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Основна школа „Шандор Петефи" - Нови Сад; 

- по повод двестогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во основното образо-
вание и воспитувањето на младите генерации во духот на 
братството и единството на нашите народи и народности, 
како и за придонес во ширењето на просветата и култура-
та 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Људевит Стур" - Кисач, Детелина-
ра. 

Бр. 151 
30 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Скшан Хасани, с. р. 
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53. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционериге што ги избири или 
именува Собранието на СФРЈ 209 

54. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен живот 
од семејството на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ 209 

55. Одлука за измена на Одлуката за износот на ме-
сечниот надомест на трошоците за вршење на 
функцијата 209 

56. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци 209 

Страна 

57. Правилник за зоните на материјалниот биланс 
и за начинот на водење евиденција за нуклеарни 
материјали и доставување на податоци од таа 
евиденција 210 

58. Упатство за измена на Упатството за издавање 
на дозволи и согласности за извоз и увоз 213 

59. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуштање во вна-
трешен промет 217 

60. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуштање во вна-
трешен промет, а за кои престанале да важат 
досегашните дозволи 234 

61. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуштање во вна-
трешен промет, во кои се извршени измени и 
дополненија 221 

62. Список на средствата за заштита на растенијата 
за кои, престанале да важат дозволите за пушта-
ње во внатрешен промет 226 

63. Процент на растежот на чистиот личен доход 
по работник во стопанството и просек на чисти-
от личен доход по работник во гранка на тери-
торијата на републиките и автономните покраи-
н и 227 

64. Правилник за југословенските стандарди за ту-
ли од глина и за шупликави блокови 229 

65. Правилник за југословенскиот стадард за алу-
минум и легури на алуминиум 229 

66. Правилник за југословенскиот стандард за об-
работка на податоци 229 

67. Правилник за југословенскиот стандард за зава-
рување 230 

68. Правилник за југословенските стандарди за соо-
бракајни знаци на патиштата 230 

69. Правилник за југословенските стандарди за 
проектирање и градење на градски сообракајни-
ци 230 

70. Правилник за југословенскиот стандард за ка-
х мен агрегат 230 

71. Правилник за југословенскиот стандард за аз-
бестно-цементни цевоводи 231 

72. Правилник за југословенскиот стандард за бе-
тонски префабрикати 231 

73. Правилник за југословенскиот стандард за про-
изводи од пластична маса 231 

74. Правилник за југословенските стандарди за 
електроакустика 232 

75. Правилник за југословенските стандарди за лиз-
гави лагери 232 

76. Правилник за југословенскиот стандард за садо-
ви под притисок 232 

77. Правилник за југословенскиот стандард за от-
падоци и секундарни суровини 233 

78. Правилник за југословенските стандарди за ру-
ди и концентрати 233 

79. Правилник за југословенските стандарди за 
трактори и машини за земјоделство и шумар-
ство 233 
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80. Правилник за југословенските стандарди за ме-
тодите на испитување на јаглен и кокс 233 

81. Правилник за југословенскиот стандард за спој-
ни елементи (навои) 234 
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