
„ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј 4 4 и з л е -
г у в а в о и з д а н и е н а с р п с к о х р в а т с к и 
о д н о с н о х р в а т с к о с р п с к и , с л о в е н е ч к и , 
м а к е д о н с к и , а л б а н с к и и у н г а р с к и ј а -
з и к . - О г л а с и с п о р е д т а р и ф а т а . -
Ж и р о - с м е т к а к а ј С л у ж б а т а н а о п ш т е -

с т в е н о т о к н и г о в о д с т в о 60802-603-1125 
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БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД, XXXIII 

Ц е н а н а о в о ј б р о ј е 16 д и н а р и . ^ 
550 д и н а р и . - Р е д а к ц и ј а : Улицаг Ј о -
в а н а Р и с т и ќ а б р . 1 . П о ш т ф а х 226. -
Т е л е ф о н и : ц е н т р а л а 650-155; У р е д н и -
ш т в о 651-885; С л у ж б а з а п р е т п л а т а 
651-732; К о м е р ц и ј а л е н с е к т о р 651-671Ј 

Т е л е к с 11756 

661. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 

странски средства за масовна комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), Сојузниот 
секретар за ,внатрешни работи, донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Quick", број 34 од 11 
август 1977 година, што излегува на германски ја-
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/553 
28 септември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

663. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју^ 
гославија на списанието „Paris, Match", брбј 1476 од 
9 септември 1977 година, што излегува на францус-
ки јазик во Париз, Франција. ( 

Бр. 650-1-5/460 
28 септември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, х 

Драшко Јуришиќ, с. р, 

662. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Quick", број 35 од 18 ав-
густ 1977 година, што излегува на германски јазик: 
во Минхер, Сојузна Република Германија. / 

Бр 650-1-22/547 
29 септември 1977 година 

Белград 

Замениксојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р« 

664. 

Врз основа на член 26 точка 2 од Законот за . 
здравствената исправност на животните намирни-
ци и на предметите ,од општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), претседателот на 
Сојузниот комитет за здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХЕМИСКИ 
АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ НА ПРОИЗВОДИ 

ОД МЕСО, МАСТ И МАСЛО 

Член 1 
Во Правилникот за методите за вршење на хе-

миски анализи и суперанализи на производи од ме-
со, маст и масло („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/73) 
член 2 се менува и гласи: 

„Како производи од месо, во смисла на овој пpa-
вилник, се подразбираат производите од месо од до-

биток за колење предвидени со поблиските прописи 
за квалитетот на производите од месо. 

Како масти и масла, во смисла на овој правила 
ник, се подразбираат мастите и маслата предвидени 
со поблиските прописи за квалитетот на маста и 

. маслото од растително потекло." 
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Член 2 
Во член 3 став 1 во точка 11 на крајот точката 

се заменува со точка и запирка и по тоа jce додаваат 
шест нови точки, кои гласат: 

" „12) одредување на железо; 
13) одредување на арсен; 
14) одредување на бакар; 
15) одредување на цинк; 
16) одредување на калај; 
17) одредување на олово,' 

Член 3 
Во член 4 се додава -нов став 2, кој гласи: 
„Хемиските анализи и суперанализи на мостри 

на производи од месо заради испитување на содр-
жината на тешки метали во тие мостри можат да 
се вршат и според методите на атомска апсорпциона 
спектрофотометрија и според полиграфски методи." 

Член 4 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: У 
„Во Хемиските методи за испитување на произ-

води од месо, што' се составен дел на Правилникот 
за методите за вршење на хемиски анализи и су-
перанализи на производи од месо, маст и масло, по 
одделот 11 се додаваат шест ноћи оддели, кои гла-
сат: 

„12. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗО 

П р и б о р : 
1) мерни ,шишиња од 50, 100 и 1000 ml 
2) порцелански сад за жарење со зафатнина од 

60 до 80 cm3 

3) порцеланска чинија со зафатнина од 200 em1 

'4) пипети градуирани од Ј и 5 ml 
5) пипети мет л ести од 1, 2, 3, 5, 10 и 25 ml 
6) спектрофотометар 

Р е а г е н с и : 
1), концентрирана хлороводородна киселина 
2) N раствор на хлороводородна киселина4 

3) водородпероксид, 30% 
4) 3% раствор на водрродпероксид 
5) 50% раствор на калиум — или амониумроданид 
6) концентрирана сулфурна киселина 
7) стандарден раствор на железо — 0,8636 g на фе-

роамониумсулфат — се растворува во мерно ши-
ше од ед ед литар со-додавање на 10 ml концен-
трирана сулфурна киселина -при- загревање и се 
дополнува со вода до ознаката..Концентрацијата 
на железото изнесува 0,1 mg/ml. За готвење на 

'стандарден раствор, се разблажуваат 10 ml 
тоѓ раствор до 100 ml при што се добива кон-
центрација на железо од 0,01 mg/ml 

- Сите реагенси мораат да бидат р. а. 

П о с т а п к а : 
Запалување на мостра - 10 g претходно^исит-
нета и хомогенизиран мостра се одмерува во пор-
целанка шолја за жарење, се исушува, јагленису-
ва и запалува 500^. Заради забрзување на жарег 
њето пепелот се кваси со вода и со Зп/о раствор на 
водородпероксид, По тоа пепелот се суши на водена 
бања во сушилница и повторно се жари. Тоа се пов-
торува додека не ќе се добие бел или незначително 
бојосан пепел. 

Одредување на железо — Изладен пепел се трети« 
за двапати со по 5 ml 2N раствор на хлороводородна 
киселина на водена бања; секој пат пепелот добро 
се промешува со стаклено стапче и се остава нера-" 
сторените честици да се наталожат, а потоа вни-
мателно низ стапчето растворот се пренесува преку 
филтер-хартија во мерно шише од 100 ml. Садот и 
инката со филтерхартија два—три пати се мијат со 
врела бода, закиселена со хлороводородна киселина, 

» се изладуваат и се дополнуваат до ознаката со вода 
Во чисто порцеланско чиниче се ставаат 10 до 25 ml 
приготвен раствор и се напарува на водена бања. 
На остатокот му се додаваат 2 ml концентрирана 
азотна киселина и 2 ml вода, се загрева на водена 
бања и се напарува до суво. Остатокот се третира 
со врела вода закиселена со хлороводородна кисели-
на и внимателно се меша со, стаклено стапче и ра-
створот се цеди низ хартија за цедење во мерно 
шише од 50 ml. Чиничето и хартијата се мијат три 
пати со врела вода, закиселена со хлороводородна 
киселина' и филтратите се собираат во исто мерно 
шише. По ладењето, во мерното шише се додаваат 
неколку капки 3% врдородпероксид, 1 ml концен-
трирана хлороводоро^на киселина, 3 ml 50Ve рас-
твор на калиум — или амониумроданид и со вода 
се дополнува до ознаката. 

Растворот во мерното шише се меша и веднаш 
се мери интензитетот на развиена боја. Мерењето 
се врши, на бранова долнана од 480 nm во однов 
на Дестилираната вода. 

Истовремено се готви и контролен раствор (сле-
па проба на реагенс) чија екстинкција се мери и се 
одзема од екстинкцијата на испитуваниот раствор. 

С м е т к а : 
Концентрацијата на железо се чита од баждар-ч 

ната права линија, а содржината на железо се пре--
сметува според следниот образец: 

с X 100 X 100 
х = . = mg %, 

n X е 
каде што е:' 
с = концентрација на железо во mg, најдена на 

баждарната права линија; 
100 = разблажување на пепелот во ml; 
100 в пресметување во проценти; 
п = количество на растворот земено за-изведу-

вање на бојосана реакција во ml; 
е в одмерено количество на мостра во g. 
Б а ж д а р н а п р а в а л и н и ј а 

За конструирање на баждарна права линија, во 
мерни'шишиња од 50 ml се одмеруваат 1 до 20 ml 
стандарден раствор на Железо, се додаваат неколку 
%апки 3% в од оро д пероксид, Г ml концентрирана 
хлороводородна киселина и 3 ml 50% раствор на 
калиум — или амониумроданид и со вода се допол-
нува до ознаката. Истовремено се приготвуваат 6 
стандардни раствори со различни концентрации и 
слепа проба внесувајќи ГИДЈО мерните шишиња сите 
реактиви освен растворот роданид. Цоследниот реа-
генс се става само во по едно мерно шише. 

Растворот се промешува и веднаш се мери екс^ 
тинкцијата зашто бојата е нестабилна и затоа сите 
операции по ставањето на растворот роданид се изм-
ислуваат многу брзо. Наведените концентрации на 
растворот ферироданид се однесуваат според Бееро-
виотЈ закон. За конструирање на баждарната права 
линија се користи средната вредност добиена од три 
проби на стандарден раствор на железо од иста ковн 
центрација. 
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13. ОДРЕДУВАЊЕ НА АРСЕН 

(Gutzeil-ов метод) 

Ап а р а т у р а 
Одредување на арсен се врши со апаратура Што 

се состои од: 
г- балон (А) од 60 ml; 
— среден дел (В). ' 

Средниот дел (В) се состои од: 
- горен дел со должина од 5 cm к со пречник 

од 1,25 cm ; 
- долен дел со должина од 7 cm и со пречник 

од 1,25 cm; ' 
— капилари (С) со должина од 14 cm и со преч-

ник од 2,5 до 3 cm. 

Сите делови од апаратурата мораат да бидат 
добро затворени, па поради тоа се препорачува упо-

' тревата на брусени делови на ^оставките на апа-
ратурата. 

Апаратурата се составува на -следниот начин: 
Меркурибромидна хартија се става во капилар. 

Во горниот дел од средниот дел (В) се става малку 
стаклена волна или вата, така што кога ќе се збие 
да има висонинЕкбд околу 2 cm, и се наквасува со 
1 ml раствор на оловоацетат. Средниот дел мора да 
се поврзе со вакуум-пумпа за време од најмногу 5 
минути. По чистењето на ѕидовите под долниот дел 
со вата, се ставаат оловоацетатни ленти. 

Р е а г е н с и : 
1) концентрирана сулфурна киселина 
2) концентрирана азотна киселина 
3) смеса на сулфурна киселина — 100 ml концен-

трирана сулфурна киселина се сипе претпазли-
во во 400 ml вода, па се растворуваат со 50 g 
натриумхлорид 

4) заситеа раствор на амониумоксалат — 5 g амо-
ниумоксалат (C2O4/NH4/2 . ЊО) се растворуваат 
90 100 ml вода и по Потреба се цедат. 

5) амалгамиран цинк (Fischer Scientific Company 
(U.S.A.) или цинк во гранула As.T.B.D.H, или 
РТЖ Zincum. gran. р. а. Merely 

6) раствор на оловоацетат — 1 g оловоацетат 
((СЊСОО)2Рђ X ЗН.О) се растворува во 100 ml 

, вода, и се додава глацијална оцетна киселина 
додека растворот не се иѕЗистри 

7) раствор на станохлорид — 40 g станохлорид се 
растворуваат во 70 ml вода, се додаваат 2,5 ml 
хлороводородна киселина и се разблажува со 
вода до 100 ml, растворот е употреблив околу 7 
дена 

- 8) раствор на калиумјодид - 10 g калиумјодид се 
растворуваат во 100 ml вода 

9) раствор на ^меркурибромид — 1 g меркурибро-
мид (НцВгз) се растворува во 100 ml етанол; ра-

^ отворот се држи на темно место 
10) раствор на фериамониумсулфат (Fe NH4/SO4/2 XI 

12; ЊО) — 5 g фериамониумсулфат се раствору-
ваат во 100 ml вода и се чуваат во темно шише 

11) 6 N раствор на натриумхидроксид — 120 g на-
триумхидроксид се растворуваат во вода, се раз-
блажуеаат во мерно шише од 500 т1,^а потоа се4 

пресипува во друго шише со гумена, затка, Рас-
творот се користи откако ќе се стан натриум^ 
карбонатот, а течноста се избистри; пред упо-
требата се декантира. Стаклото на шишето Tjfe-
ба да е отпорно спрема алкални 

12) раствор на индикатор метилоранж — 0,02 g ме-
ти лора нж се растворува во вода и се разблажу-
ва до 100 ml 

13) стандарден раствор на арсен — 0,132 g арѕен-
триоксид р.а, се растворува со̂  3 ml 6 N раствор 
на натриумхидроксид и се дополнува со.свежа 
преварена вода' до 100 ml. Растворот се заситува 
со 1 а глен диоксид (со воведување на јаглен диок-
сид) и може да се користи 30 дена. Од тој рас-
твор се одмеруваат 10 ml, се префрлаат во мер-
но шише од 1000 ml и се дополнуваат до-озна-
ката со свежа преварена и изладена вода (1 ml 
= 10 jig арсен). За да ,се добие работен раствор 
се одмеруваат 10 ml од добиениот раствор, се 
префрлаат во мерно шише од 100 Injil и -се раз-

. блажуваат со свежа преварена и изладена вода 
до ознаката (1 ml/1 jig арсен) 

14) оловоацетатна хартија — хартијата за цедење' 
се исечува, во ленти со димензија, 7Xi5 cm. Лен-
тите се потопуваат во раствор на оловоацетат и 
се оставаат 5 минути. По сушење на собна тем-
пература лентите се чуваат во^ затворено темно 
шише 

15) меркурибромидна хартија — хартијата за„це-
дење се исечува во ленти со димензии 20X10 cm. 
Лентите се потопуваат во раствор на меркури-
бромид и се оставаат 5 минути. ,По рушење со 
лесно бранување, лентите се полагаат помеѓу 
две хартии за цедење и се пресуваат за да им 
бидат површините рамни. Лентите се чуваат во 
темно шише со стаклена затка, Пред употребата 
не треба повеќе од 2 часа да се ^излагаат на 
дневна светлост, Лентите се употребливи 2 до 
3 дена. 

Хартијата за цедење троба рамномерно да се тре-
тира со меркурибромиден раствор и се употребува 
само средниот дел на лентата, бидејќи рабовите ПРИ 
сушењето можат да содржат различни количества 
на меркурибромид. 

Пред употребата средниот дел на лентите се 
исечува во делови со димензии од Л 4 v 0,2 cm. 

Сите реагенси мораат да бидат р а. 

П о с т а п к а : 
Разурнување на мостра — се одмеруваат 10 до 

25 g добро иситнета и хомогенизиран мостра (за« 
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висно од содржината на арсен) и се пренесуваат во 
Кјелдахлов балон од 500 ml, се додаваат неколку 
стаклени куглички и 50 ml концентрирана азотна 
киселина и се загреваат претпазливо додека почет-
ната бурна реакција не се смири. По ладењето, се 
додаваат повеќепати од 1 до 2 ml концентрирана 
сулфурна киселина (1 ml сулфурна, киселина па 
грам мостра и 5 ml во вишок) и лесно се грее и 
разурнува до појавата на бели парен." Растворот 
треба да е безбоен или светло бојосан. Ако бојата 
на растворот е темна, се додаваат 1 до 2 ml концен-
трирана азотна киселина if повторно се загреваат до 
појавата на бели парен; по потреба, постапката се 
повторува. Оладениот раствор внимателно се раз-
блажува со 75 ml вода, се додаваат 25 ml раствор 
на амониумоксалат за да се разурнат остатоците 
на азотовите оксиди и се загреваат до појавата на 
бели парен, а потоа се продолжува со загревање 
уште 30 минути. По ладењето растворот се префрла 
во мерно шише и се разблажува со вода од ^00 до 
1000 ml што зависи од содржината на арсен но мос-
трата. ' , ' 

Одредување на арсен — се земаат 10 до 
30 ml од претходно добиениот раствор; ако содржи-
ната на арсен во тој раствор е поголема од 0,02 mg, 
за одредување на арсен се зема помало количество 
на раствор. 1 

Растворот на мострата се неутрализира со 6 N 
раствор на натриумхидроксид со метилоранж, се 
пренесува во балонот А, се додаваат 10 ml смеса на 
сулфурна киселина, 2 ml раствор на калиумјодид, 
1 тГраствор на станохлорид и 2 ml раствор на фе-
риамрниумсулфат и ср дополнува сб вода до околу 
50 ml. По мешањето, се додаваат 5 g цинк, апара-
турата веднаш , се составува и сенетава во водена 
бања загреана на 25ЈС и се загрева во тек на 90 
минути. Истовремено се прават проби кои содржат 
1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml, 7,0 ml, 10,0 ml, 15,0 nil и 20,0 ml 
стандарден раствор. 

Должината и интензитетот на дамката на 
меркурибромидната хартија добиена за, мостри 
се споредуваат со дамките добиени со стандарден 
раствор. Бојата е осетлива на светлина, па спореду-
вањето се врши веднаш по вадењето на хартијата 
. од кациларите. 

С м е т к а : 
Содржината на арсен изразена во rng/kg fppm) 

се пресметува според'следниот образец: 
а X р X 1000 

As, mg/kg = ;— 
q X О 

Каде што е: 
а = количество на арсен добиено со споредување со 

стандардот^ во mg; « 
р = зафатнина на растворот на мострата во ml; 
q = зафатнина на растворот на мострата земена за 

анализа во ml; 
о = одмерено количество на мострата во g. 
С л е пѕа п р о б а 

Слепа проба се приготвува истовремено со од-
редувањето на содржината на арсен во мбстрата, 
со тоа што се употребуваат« исти количества на реа-
генс. 

Содржината на арсен во слепата проба не смее 
да го премине количеството од 0,001 mg. 

14. ОДРЕДУВАЊЕ НА БАКАР 

П р и б о р : 
1) Кјелдахлов балон од 250 ml 
2) мензура од 10 ml 

3) мерни шишиња од 25 it 100 ml 
4) пипети градуирани од 5, 10 и 20 ml 
5) пипети мешлести од 25 ml 
6) инка за одвојување од 125 ml 

л 7) спектрофотометар 

Р е а г е н с и : 
1) концетрирана сулфурна киселина 
2) 0,1 N раствор на 'сулфурна киселина 
3) 650/о-тен раствор на азотна киселина 
4) 4 N раствор на азотна киселина 
5) раствор на версенат-цитрат — 20 g амониум-

цитрат U 5 g/натриумова сол на етилендиамин-
тетраоцетна киселина (Na^EDTA версент; Ком-
плексен III) се растворуваат во вода и се раз-
блажуваат до 100 ml.% Се додава 0,1 ml раствор,^ 
на кароамат,и се екстрахира со јаглентетрахло-
рид. Со повторување на постапката се овозмо-
жува екстракција начелото количество на ба-
кар од водениот раствор 

6) раствор на карбамат — 1 g на натриумдиетил-
дитиокарбамат се растворува, во 100 ml вода. 
Растворот се филтрира и се чува во темно ши-
ше во ладилник. Може да се користи 7 дена 

7) тимол-сино — 0,1 g тимол-сино се растворува 
во 2,15 ml ОД N раствор на натриумхидроксид 
и се разблажува со вода до 100 ml 

8) 6 N раствор на амониумхидроксид 
9) јаглентетрахлорид, дестилиран 

10) стандарден раствор на бакар А — 0,2000 g на 
бакарна фолија или на бакарна жица се одме-
рува во Ерленмаер-шише од 125 ml, се додава 
15 ml 4N раствор на азотна киселина, се покло-
пува со саатно стакло и се загрева додека ба-
карот не се раствори. Со натамошно загревање 
се отстрануваат азотшгге парен, растворот се 
оладува и се разблажува до 200 ml (1 ml = 1 mg 
бакар). Тој основен раствор се разблажува со 
ОД N раствор , на сулфурна киселина така што 
стандардниот раствор да содржи 2 mg бакар/ml 

11) стандарден раствор на бакар В (замена за ба-
кар А) -Г- 0,3926 g куприсулфат (СиЅ04 ЅШО) се' 
растворува во ОД N раствор на сулфурна кисе-
лина од 1 литар, За да се направи стандарден4 

раствор^ КОЈ содржи 2 UG бакар/ml растворот што 
содржи 100 ^g бакар/mj се разблажува со ОД N 
раствор на сулфурна киселина оној ден кога се 
врши анализа 

12) 5%-тен воден раствор на калиумцијаиид 
13) Д N раствор на натриумхидроксид 
14) ОД N раствор на натриумхидроксид 

Сите реагенси мораат да бидат р. а, 

К о н т р о л а на р е а г е н с и т е : 
Садовите и шишињата за реагенси мораат да би-

дат од ^зезистентно стакло (на пр. Py'rex). Пред 
употребата садовите од стакло се исплатуваат со 
разблажена азотна киселина и со вода. 

П о с т а п к а : 
Разурнување на 'мостра — мострата се измерува та-
ка што да содржи 100 до 200 pg бакар. Мострата не 
треба да содржи повеќе од 20 g цврста супстанција. 
Мострата се пренесува во" Кјелдахлов балон. Ако 
содржината на влагата е под 75%, се додава вода. 
Потоа се додава азотна киселина, така што на секој 
грам сува супстанција се додаваат 2 ml 65̂ /о раствор 
на азотна киселина. Потоа се додава 1 ml концен-
трирана сулфурна киселина на грам цврста супс-
танција и уште 5 ml во вишок. Мострата ое загрева , 
претпазливо за да се спречи нагло пенење. При 
крајот на разурнувањето загревањето е интензивно, 
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Разурнувањето е континуелно и во моментот кога 
растворот брзо почнува да темнее се додаваат мали 
количества на 559/о раствор на азотна киселина. Ко-
га органската супстанција е разурната, мострата се 
загрева до гѓојавата на бели парен. По ладењето 
растворот треба да е безбоен или во слабо ж о л ч -
нава боја. 

Ако мострата содржи релативно многу масти, 
делумно разурнување -се врши сb помош со топол 
659/о раствор на азотна киселана додека- само 
маста ќе остане нерастворена. Растворот се оладува, 
маста се филтрира и се измива со вода, "а филтра-
тот се впарува и разурнува so концентрирана сул-

, фурна киселина како што е опишано. 
\ 1 

Но разурнувањето растворот се оладува, се до-
даваат 50 ml вода и повторно се загрева до вриење 
за да се разурне нитрозилсулфурната киселина. По 

N ладење, растворот повторно се разблажува со вода^ 
Ако се создаде талог, растворот се процедува низ 
хартија за цедење и добро се измива со вода. 

Растворот се разблажува со вода во мерно ши-
ше од 100 ml. За одредување на бакар се земаат 
25 ml раствор, а остатокот од растворот може да се 
користи за одредување -на други метали. 

Хе л атаци ја, екстракција, мерења — 25 ml раствор 
за анализа се пренесува во инка за одвојување,,се 
додаваат 10 ml версенатцитратен раствор, 2 капки 
на тимол-син и амониум-хидроксид додека индика-
торот не ќе добие зелена или сино-зелена боја. Рас-
творот се оладува, се додава 1 ml раствор на кар-
бамат и 10 ml на јаглентетрахлорид. Инката се зат-
вора и се матка најмалку 2 минути. Во цевката под 
славината се втиснува парче вата. ,Јаглентетрахло-
ридниот слој се испушта преку, вагата во мерно 
шише од 20 или 25 ml. Втората екстракција се из-
вршува со 5 ml јаглентетрахлорид и се додава на 
екстрактот во мерното шише и се дополнува до цр-
тата. Апсорпцијата на светлината ,се мери веднаш 
на 432 nm со јаглентетрахлорид. Екстрактот не смее 
да се излага на дневна светлина. 

Квалитативен тест на бизмут или телур — раство- -
рот на јаглентетрахлорид од кивета се пренесува 
во Ерленмаер шише или мерно шише од 25 mlt се 
додаваат 10 ml каЛиумцијаниден раствор и се мат-
ка. Ако растворот на ј агл^нтетрахлорид е безбоен, 
мострата не содржи ниту бизмут ниту телур. 

Одредување на бакар во присуство на бизмут или 
телур — 25 ml раствор за анализа се матка со 10 ml 
а потоа со 5 ml јаглен-тетрахлор и екстрактите 
се пренесуваат во мерно шише од 25 ml, се дода-
ваат 10 ml 1 N натриумхидроксид и смесата се 
матка. Кога ќе се издвои водената фаза, таа што е 
можно повеќе се одвојува со пипета. Јаглентетра-
хлоридниот раствор повторно се измива со 10 ml 
ОД/ N раствор на натриумхлорид. Апсорпцијата на 
растворот на јаглентетрахлоридот се мери како што 
е опишано. 

С л е п а п р о б а 
Слепа проба се приготвува на начинот предвиден 
во постапката за разурнување на мостра и за хела-
тација, екстракција и мерење. 

Б а ж д а р н а п р а в а л и н и ј а 
Се одмеруваат 5, 10, 15, 20 и 25 ml на стандар-

ден раствор А или В кој содржи 2 ^g бакар/ml во . 
мерни шишиња од 25 ml и се разблажуваат со ОД N 
раствор на сулфурна киселина до цртата така што 
да се добијат раствори со концентрација од 10 до^ 
50 jig /25 mL Тие раствори и слепата проба што со-
држи 25 ml ОД N раствор ра сулфурна киселина cev  

анализираат на начинот предвиден во постапката 
Џа. хелатација, екстракција и мерења. 

Екстинкцијата на слепа проба се одзема од ек-
стиакцијата на стандардните раствори и добиените 
вредности се нанесуваа1!4 врз милиметарска хартија 
како функција на содржината на бакар во пробата. 
Ординатата се поделува така што да е ОД Е = 20 mm, 
а апсцисата така што да е 10 ug Си = 20 mm. Пет 
точки мораат да лежат на првата линија од коор-
динаторот почеток. ' 

Со помош на баждарн^, права линија може да 
се пресмета содржината на бакар во мострата. 

Потребно е да се прави нова баждарна права 
линија при -употребата на свежо направени реа-
генси. 

С м е т к а : 
Содржината на бакар во мострата изразена во 

mg/kg односно во ррм се пресметува според след-
ниот образец: 

15. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦИНК 

П р и б о р : 
1) бирети од 10 и 50 ml 
2)t стаклени куглички 
3)" Кјелдахлов балон од 500 ml 
4) мензури од 10, 50 и 100 ml 
5) мерни шишиња од 50, 100, 1000 и 2000 ml 
6) пипети градуирани од 2, 5 и 10 ml 
7) пипети мешлести од 1, 2, 5, 10, 20 и 25 ml 
8) инка за одвојување од 125 ml 
9) спектрофотометар. 

4Стаклената славина се подмачкува, што е неопч 
ходно за да не пропушта. Маста за подмачкување не 
смее да влијае врз бојата на јаглентетрахлоридот 
кога смесата од 10. ml раствор на дитизон за екс-
тракција и 25 ml 0,02 N на амониумхидроксид се 
матка. 

Сите стаклени садови и стаклени куглички 
мораат да бидат без присуство на цинк и направени 
од квалитетно стакло. Сите садови мораат да бидат 
нови, а ако се користени за други анализи мораат 
да се измијат за да се отстранат адсорбираните јони 
на цинк, и тоа со исплакување со разблажена хло-
роводородна киселина, а потоа со вода која не со-
држи јони од метали. Кјелдахлов балон и стакле-
ните куглички се преваруваат во смеса (1 :2) на 
концентрирана сулфурна и азотна киселина 30 ми-
нути и се измиваат со вода. Непосредно пред упот-
ребата сите стаклени садови, па дури и ако служат 

^само за анализи на цинк, ,се маткаат со смеса од 
10 ml раствор на дитизон и 25' ml 0,02 Jtf на амо-

. ниумхидроксид. Постапката се повторува сѓ додека 
стаклото -на ќе се ослободи од адсорбираните метал-
ни јони, т.е. сѓ додека растворот на јаглентетрахло-
ридот не покажува траги на црвена боја. Вишокот 
на дитизон се отстранува со јаглентетрахлорид и со 
вода. Кјелдахловиот балон и инката за одвојување 
се чуваат затворени со затка. Бидејќи цинкот е 
многу распространет метал, потребно е да се кон-
тролира чистотата и вредноста на слепите проби. 

Содржината на бакар се множи со 4, зашто, 
како што е предвидено во постапката за разурну-
вање на мострата, за анализа се зема 1/4 од мостра. 
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Овие делови од приборот мораат да бидат од 
квалитетно стакло. 

Р е а г е н с и : 
1) амониумхидроксид концентриран — 1 литар 

концентриран амонијак се дестилира и дестила-
тот се фаќа во сад што содржи 500 ml вода и 
се лади ,со смеса на сол-мраз. Дестилацијата 
трае се додека не ќе се постигне густина на 
амонијакот 0;90-0,91 g/ml 

2) 1 N амониумхидроксиц — 75 ml амонкумхидро-
ксид концентриран се разблажува до 1 литар 

„ со вода ^ 
3) 0,02 N амониумхидроксид — 10 ml X КГ амониум-

хидроксид се разблажува со вода до 500 ml 
41 памучна вата — Памучната вата се пере со рас-

твор на дитизон и јаглентетрахлорид 
5) раствор на лимонска киселина (СвОтНѕ х НгО) — 

33 g лимонска киселина се растворува во вода 
и се дополнува до 500 ml 

6) основен раствор на дитизон — 0,200 g дитизон 
се растворува ccr500 ml јаглентетрахлорид. Рас-
творот се филтрира во темно шише и се чува 
во ладилник 

7) раствор на дитизон за екстракција — 100 ml 
раствор на дитизон се разблажува со 300 ml јаг-^. 
лентетрахлорид. Растворот за екстракција се 
чува во темно шише, во фрижидер. Пред упот-
ребата растворот мора да има собна темпера-
тура 

8) раствор на калиумциј анид - 5,0 g калиумција-
нид (KCN) се растворуваат во вода и се допол-
нуваат до 100 ml. Растворот може да се уцотре-
бува еден месец. ^ 

9) јагл^нтетрахлорид 
10) пуфероки раствор за маскирање на агенси — 

715 g на натррјумт^осулфат (NагЅзОз х 5ЊО), 
60 g на тринатриумцитрат (СбЊОтИаз л 2ЊО) и 
10,0 g калиумцизанид се растворуваат во еден 
литар вода. Се додаваат со мешање 15 g на ли-
монска киселина (СвОтНѕ х НгО) во 100 ml вода. 
Растворот се поделува во хдва дела. Секој дел во 
инката за одвојување до^ро се проматкува два-
пати со по 50 ml основен раствор на дитизон и 
двапати со по 50 ml разблажен раствор, на ди-
тизон во ^јаглентетрахлорид — најмалку по 3 
минути. По секое маткање се остава фазите да 
се раздвојат'а јаглентетрахлоридната фаза се 
отфрла. Последната јаглентетрахлоридна фаза 
се матка со 15 ml пуферен раствор на натри-
умсулфид. Ако јаглентетрахлориден слој е цр-
вен или розов, екстракцијата со раствор на ди-
тизон се повторува се додека јаглен тетрахло-
ридниот слој не ќе стане безбоен (или во бле-
дозелена или жолта бојаУ при пробата — со екс-
тракција со натриумсулфид. Потоа растворот за 
маскирање се измива два до три пати со рас-
твор на јаглентетрахлорид заради отстранување 
на вишокот на дитизон. Водените фази се со-
бираат во мерно тише 6д 2 литра и шишето се 
дополнува со вода до цртата. рН на растворот 
треба да биде 5.5. Растворот може да се употре-
бува еден месец 

11) метил-црвеко-0,04 g метил-црвено (натриумова 
сол) се растворува во 100 ml вода 

12) раствор на натриумсулфид во 500 ml 0,25 N на 
натриумхидроксид, приготвен со вода, се дода-
ваат 3 ml тимол-сино и во растворот се воведу-
ва водородсулфид. Гас се воведува до промена 
на бојата на индикаторот во жолта (рН 7,55-7,60). 
Растворот може да се употребува еден месец 

13) борпа киселана (61,8 g) и натриумхидроксид 
40.5 g) се растворуваат во вода и се дополнуваат 
до 1 литар. рН раствор треба да е околу 11,5 

Истиот ден кога се врши анализа се помешува 
со 20 ml натриумсулфиден раствор со 180 ml 
пуферен раствор на борати 

14) бО о̂ перхлорна киселина 
15) азотна киселина, концентрирана 
16) разблажена хлороводородна киселина — се по-

мешуваат еднакви количества на концентрира-
на хлороводородна киселина и вода 

17) тимол-сино —, 100 mg тимол-сино се помешу-
ваат во порцеланка шолја со^4,3 ml, 0,05 N рас-
тврр на натриумхидроксид додека индикаторот 
не ќе̂  се раствори. Растворот се дополнува со 
вода до 100 ml 

18) вода (без метални јони) — дестилирана вода се 
ослободува од метални јони со помош на кар-
тонски изменувач. Пречистената во^а не смее 
да дојде во контакт со метални јони. Заради 
утврдување на содржината на металните јони, 
водата се испитува со« маткање 25 ml со 0̂ 5 ml 
1 N амониумхидроксид и 10 ml раствор на дити-
зон за екстракција. Јаглентетрахлоридната фаза 
не смее да се бојоса црвено или розово 

19) стандарден растворена цинк — 0,1000 g на ме-
тален цинк се растворува со 10 ml раствор 
хлороводородна киселина и се дополнува со во-
да до 1 литар 

20) концентрирана сулфурна киселина х 
Раствор што содржи 2 ugZn/ml се добива со 
разблажување на 20 ml раствор со вода до 1 
литар. 
Сите реагенси мораат да бидат р.а.. со мала со-
држина на метални јони што можат да градат 
комплекс со дитизон, 
Водата што се употребува за правење раствор, 

' за растворање на мостра или за истакнување, 
како и водата што се додава во текот на, ана-
лизата, не смеат да содржат метални јони. 

П о с т а п к а : 
Разурнување на мостра — 1 g на мостра се прене-
сува во Кјелдахлов балон и се додаваат 10 ml кон-
центрирана сулфурна киселина и 20 ml концен-
трирана азотна киселина. Се додаваат стаклени куг-
лички и пробата, во почетокот лесно се загрева, а 
потоа ^температурата постепено се зголемува. Кога 
смесата ќе почне да темнее се додава во мали )по-
рции азотна киселина. Смесата се загрева додека ор-
ганската супстанција не ќе се разурне и растворот 
добие светложолта боја или ќе стане без,боен. На 
крајот смесата се загрева до појавата на бели парен 
на сулфурна киселина. Растворот, се оладува, се до-
даваат 50 ml вода, а потоа ќе се впари до зафат-
нина од неколку милиметри. Мострата квантитатив-
но се пренесува со вода во мерно шише од 50 ml и 
се дополнува до цртата. 

Кон мострите, што тешко се разурнуваат на 
наведениот начин, неопходно е да се додадат мали 
количества на перхлорна киселина. При крајот на 
разурнувањето, кога е достигната точка на која по 
додавањето на азстна киселина за време на вриење 
во текот од 5 минути бојата на растворот ќе стане 
жолта, а не темна, додава.њето -на перхлорна кисе-
лина се прекинува. По ладењето се додава 0,5 ml 
600/о перхлорна киселина и 2 ml концентрирана 
азотна киселина. Растворот се загрева 15 минути а 
ако не стане безбоен се додава 0.5 ml 60% перхлор-
на киселина и се остава да врие 15 минути. 

Растворот е безбоен освен ако се присутни јони 
на железо; во тој случај' бојата на растворот е 
светложолта. Растворот ^се оладува, се разблажува 
со вода до 50 ml и се загрева до појавата на бели 
парен на сулфурна киселина и до 2 до 3 ml ice из-
бегнува мешање). Откако ќе се олади, растворот се 
пренесува во обичен сад од 50 ml и се дополнува со 
вода до цртата. 
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Одвејување п колориметриеко одредување на цин^ 
- од растворот за анализа се земаат 10 ml (ако со-
држината на цинкот е поголема од 100 mg се зема 
помало количество) и се пренесуваат во инка за 
одвојување од 125 ml. рН на раствор се дотерува со 
амонијак концентриран и 1 N кон метил-оранж, на 
вредност 5,5. Ако рН вредност исклучително се зго-
лемува со додавање на вишок на амонијак, се до-
терува на 5,5 "со неколку капки раствор на лимон-
ска киселина. По ладењето се додава 1 ml раствор 
на калиумцијанид. Смесата се матка и со вода се 
разблажува до 25 ml. Потоа се додаваат 25 ml пу-
ферски раствор за маскирање на агенсот и 1 ml 
раствор на лимонска киселина и се проверува дали 
бојата на индикаторот ќ одговора на рН вредност 
5,5 (ако кобалт не е присутен во растворот, не мора-
ла се додаде 1 ml раствор на калиумцијанид и 1 ml 
на лимонска киселине)." По додавањето, со помош 
на бирета, 15 ml разблажен раствор на дитизон, 
смесата се матка 2 минути во инка,, за одвојување 
со повремено отворање со помош на затка, а не 
славина. По одвејувањето на слоевите, јаглентетра-
хлоридниот екстракт се пренесува во друга инка 
за одвојување од 125 ml што содржи 15 ml пуферен 
раствор на натриумсулфид и таа друга инка се 
матка половина минута. По издвојувањето на фа-
зата, јаглентетрахлоридниот раствор се филтрира 
низ памучна вата во сад кој е затворен сѓ до ме-
рењето на екстинкцијата на 535 nm спрема јаглентет« 
рахлоридот. Растворот треба да се отстрани од ди-
ректно дејство на сончевата светлина. Ако мерење-
то не се врши за време 2 часа, растворот мора да 
се чува на темно место. 

С л е п а п р о б а : 
Истовремено со. одредувањето на цинкот се при-

готвува,н слепа проба со исто количество на кон-
центрирана сулфурна киселина и со океидациони 
-агенси што се додаваат при разурнувањето на мос-
трата. " , 

Постапката со растворот е иста како за разур-
нувањето на мострата и одвојување и колориме-
триеко одредување на цирк. Добиената вредност на 
екстинцијата се одзема од вредноста на екстинци-
јата на. мострата. 

Б а ж д а р н а п р а в а л и н и ј а 
Во секоја од б ј̂ НКИ за одвојување се сипе со 

бирета (од 10 ml) 0,0, 2,0, 4,0 до 10 ml стандарден 
раствор. Анализа на тој раствор се врши како што 
е напред опишано со тоа што најпрво се додава 1 ml 
раствор на калиумцијанид, Вредноста на екстинци-
јата од која е одземена екстинцијата на слепата 
проба," се нанесува врз милиметарска хартија како, 
функција на содржината на цинкот. Ако реагенси^?' 
се чисти, екстинцијата на така добиената слепа 
проба, без „разурнување", не смее да биде поголема 
од 0,070. 

С м е т к и : 
Содржината на цинк изразена во mg/kg, однос-

но во ррт се пресметува според следниот образец: 
а . V 

.Zn (ppm) = 
X) b " 

каде што е: 
а = количество на цинк во ug што и одговара на 

екстинцфата (од која е одземена вредноста на 
екстинцијата на слепата проба) на баждарната 
права линија 

V = крајна зафатнина на растворот по разурнува-
ње во ml 

b = количество на растворот во ml, земено за ана-
. лиза по согорување 

О = одмера на мострата во g ' 

16. ОДРЕДУВАЊЕ НА КАЛАЈ 

П р и б о р: v 
1) мерни шишиња од бб, 100 и 1000 ml 
2) пипети градуирани од 2, 5 и 10 mi 
3) пипети мешлести од 2, 5 и 10 ml 
4) мензури од 10 и 50 ml 
5) Кјелдахлов балон од 100 ml 
6) спектрофотометар 

Р е а г е н с и ^ 
1) lOVo-тен раствор на азотна киселина 

^ 2) концентрирана сулфурна киселина 
3) концентрирана азотна киселина 
4) O,rVo-тен раствор а -динитрофенол — ОД g а -HI 

динитрофенол се растворува во 50 ml Об̂ /о-теис 
етилалкохол и се дополнува со Дестилирана во-
да до ДОО ml 

5) разблажен воден раствор на амонијак (1 :3) 
6) разблажена хлороводородна киселина, 32Ve 
7) заситен раствор на тиоуреа 
8) 0,2%-тен етанол ен раствор на кверцетин — 0,2 g 

се растворува на ладно и се процедува низ хар-
тија за цедење^со бела лента (Scheiclier Schiihle) 

9) етанол 96V» -
10) натриумхлорид 
15) концентрирана хлоровоДородна киселина 
16) 300/о-тен водородпероксид 
17) метален калај 
18) стандарден раствор на калај — 0,100 g калај се 

става во мерно шише од 1 литар, се додаваа^ 
10 ml концентрирана хлороводородна киселина, 
2 ml 30%-тен водородперексид' и 5 g натриум-
хлорид. По целосното растворување на калај от! 
се додаваат уште 40 ml концентрирана хлоров 
водородна киселина и се дополнува со дестили-
рана вода до ознаката. Концентрацијата на ка-
лај от во растворот изнесува ОД mg/ml.'Раство-
рот може, неколку месеци да се чува во фри-
жидер на температура од 40С. 

Сите реагенси мораат да бидат р. а. 

П о с ^ п к а : 
Разурнување на мостра — 5 g иситнета и добро хо-
могенизирани мостра се става во Кјелдахлов "балон 
од 100 ml и се прелева со 10 ml 10% раствор ^а 
азотна киселина. По 10 „минути се додава 1 ml кон-
центрирана сулфурна киселина, се загрева и во те-
кот на целиот ^процес на разурнувањето се додава 
концентрирана азотна киселина во капки. Кога сме-
лата во балонот ќе с̂ тане обезбојна, се прекинува 
додавањето у на азотната киселина и растворот се 
загрева уште 20 минути, сметајќи од моментот на 
Појавата на белите парен. Потоа содржината на 
балонот се оладува и се пренесува во мерно шише 
од 50 ml и се дополнува со дестилирана вода до 
ознаката; 

Може да се примени и сув начин на запалува-
ње при дополнителна обработка нд^ пепелот со хло-
роводородна киселина и водородпероксид. Крајната 
зафатнина на растворот е исто така 50 ml. 

Одредување на калај - за' изведување на бојосана 
реакција, во мерно шише од 50 ml се силе 0,5 до 
2 ml од испитуваниот раствор (зависно од содржи-
ната на калајот во мострата), 2,5 до 1 ml вода \t 
0,2 ml ОД0/о раствор -" динитрофенол, а потоа се 
додава во капки разблажен воден раствор на амо-
нијак до појавата на жолта боја, која исчезнува со 
додаток на една до две капки на разблажена хло-
роводородна киселина. По тоа, се додаваат 5 ml 



Јморвводородна киселина, 8 ml заситен раствор на 
риоуреа (при поголема содржина на железо коли-
.чеството на тиоуреата се зголемува) и се дополнува 
до 20 ml со дестилирана вода, а потоа се додаваат 
5 ml 0-2%) етанолен раствор на кверцетин, се допол-
нува до 50 ml со етанол и се промашува. По 10 ми-
нути се мери интензитетот на развиената зќолта бо-
ја спрема етанолот со помош на спектрофотометар 
рри бранова должина од 440 пш или со колориме-
fcap при соодветен филтер. Од добиената вредност 
на екстринкцијата на испитуваниот раствор се одзе-
ла BpeflHOcfa на екстринкцијата на слепата проба и 
со помош вна баждарната права линија се утврдува 
концентрацијата на калај во ^g. 

Слепата проба се приготвува истовремено и на 
начинот предвиден за растворите на мостри, со тоа 
што на дестилираната водат во мерното шише на-
место растворот на испитуваната мостра се дода-
ваат реагенси. 

Заради добивање на баждарна права линија, во 
taepHO шише од 50 ml се става 0,02 до 0,80 ml стан-
дарден раствор на калај и натаму се достапува на 
Начинот љ предвиден во оваа постапка. 

С м е т к а : 
Содржината на калај изразена во rfig/kg/ppm/ 

се пресметува според следниот образец: 

, 17. ОДРЕДУВАЊЕ НА ОЛОВО 

П р и б о р : 
1) Кјелдахлов балон од 500 ml 
2) мерни шишиња од 25, 100 и 1000 ml 
3) стаклена инка за цедење 
4) инка за одвојување од 100 и 150 ml 
5 спектрофотометар 
6) пипети градуирани од 5, 10 и 20. ml 
7) пипети мешлести од 10, 20 и 25 ml 

Сите стаклени садови или шишиња мораат да би-
дат од квалитетно стакло. Можат да се користат и по-
лиетиленски шишиња. Пред употребата садовите и 
Шишињата се мијат со разб.тажена азотна киселина 
И со вода. 

Р е а г е н с и : 
1) концентриран амониумхидроксид 
2) 6 N раствор на а,мониумхидроксид — 450 ml 

амониумхидроксид се разблажува со вода до 
1000 т ) 

3) 2 М раствор на амбниумцитрат — 452 g диамо-
ниумцитрат се растворува во вода и се допол-
нува до 1000 ml 

4) раствор на амониумцијанидсулфит — 50 g нат-
риумгметабисулфит (NasS'Os) се растворуваат со 
950 ml 10 N амопиумхидпоксид (ѕ, t. О, 935) и се 
додаваат 50 ml 10Vo раствор на калиумцијанид. 
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Амониумхидроксид (е. 1 0,935), се приготвува 
ф со разблажува^Бе на 750 ml концентриран амо-

ниумхидроксид со вода до 1000 ml (ако концен-
трацијата на сулфитот со оксидација е нама-
лена, се добиваат мали вредности на екстинци-
Ја). Растворот може да 'се употребува еден месец. 

5) памучна вата испрана со раствор на дитизон и 
' хлороформ Ј 

6) раствор на лимонска и хлороводбродна кисели-
ца — 50 g лимонска киселина и 90 ml врела 
хлороводородна киселина се раствораат со вода 
до 250 ml 

7) основен раствор на дитизон — 200 mg дитизон 
cev раствораат во 1 литар на јаглентетрахлорИд. " 
Растворот се чува во ладилник 

8) раствор на ДИФИЗОН — една зафатнина на ос-
новен раствор на дитизон се разблажува со 9 
зафатнини на јаглентетрахлорид непосредно 
пред употребата » ' 

9) раствор на дитизон што содржи амониумција-
нидсулфит — раствор на амониумцијанидсул-
фит — 25 ml за една проба — се проматкува во 
инка за одвојување со еднаква „зафатнина на 
дитизон. Јаглентетрахлоридниот раствор се од-
војува, а водениот раствор се измива со јаглен-
тетрахлорид - 1 0 ml за една проба кој no -

» тоа се отфрла. Овој раствор на дитизон се при-
готвува непосредно пред употребата 

10) раствор на индикатор — 0,25 g метил-црвена, 
0,-5 g,бpoмтимoл — сино и 0,25 g крезол-црвено 
се растворуваат во 30 ml ОД N раствор на нат-
риумхидроксид и се разблажуваат со вода до 
500 ml 

11) јаглегјтетрахлорид 
12) натриумдиетилдитиокарбамат 

раствор на пентанол — толуен — еднакви за- -
фатнини на пентанол и толуен се измешуваат и 

' пречистуваат со додаток на бром, кој се додава 
до интензивно жолта боја. По 30 минути вишо-
кот на бромот се отстранува со маткање со рас-
твор на натриумбисулфит се додека смесата не 
ќе стане безбојна потоц се измива со вода 

14) концентрирана азотна киселина » 
15) концетрирана хлороводорбдна киселина 
16) разблажена х л орово д оро д на киселина. — една 

зафатнина на хлороводородна киселина, со кон-
стантна точка на вриење се разблажува со 19 
зафатнини на вода ^ , 

17) стандарден раствор на oлoвb — раствор на оло-
вонитрат во концентрирана хлороводородна ки-
селина треба да содржи i00 ug Олово/ml. Тој 
раствор пред употребата се разблажува со рас-
твор на хлороводородна кивелина за да се до-
бие раствор што содржи 10 jxg олово/ml Л 

18) ,концентрирана сулфурна киселина 
Сите реагенси мораат да бидат р. а. 

П о с т а п к а : 
Разурнување на мостра - се одмеруваат 5 g мостра, 
се пренесуваат во Кјелдахлово шише од 500 ml и 
се додаваат 50 ml концентрирана сулфурна кисе-
лина. Мострата се загрева, во почетокот лесно, а 
потоа постепено се зголемува температурата. Кога 
смесата станува потемна, во мали порции се дода-
ваат 5 g натриумнитрат. По секое додавање се заг-
рева, додека сите органски супстанции не ќе се 
разурнат и рас,творот стане безбоен или бледон^олт. 
На крајот растворот сб загрева додека киселината 
не ќе почне да испарува. По ладењето се додаваат 
50 ml вода, а потра растворот се загрева додека не 
ќе се разврне и испари нитрозил-сулфурната кисе-^ 
лина. АКО ВО. растворот не се формирал талог, се 
пренесува во нормален сад од 100 ml, се додаваат 
20 ml раствор на амониумцитрат и се дополнува до 
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цртата со вода. Ако се формирал талог (обична 
СаЅ04), може да доведе до загуба на оловото, Рас-
творот се процедува со помош на фланел во мерно 
шише од 100 ml. Кјелдахловиот балон се измива со 
10 ml топол раствор на лимонска и хлороводородна 
киселина, кој се сипе«преку хартија за цедење. То-
гаш се измива на истиот начин 2 пати со пог10 ml 
раствор на амопиумцитрат, а потоа нормалниот сад 
се дополнува до цртата со вода. 

Одвојување и колориметриеко одредување на олово 
- - 25 ml раствор на мостра се одмеруваат во инка 
за раздвојување од 100 до 150 ml. Се додаваат две 
капки раствор на индикатор, а потоа се неутрали-
зира со амонијак од бирета, до зелена боја, односно 
рН 7,0. (дотерување на рН вредноста може да се 
олесни со споредување со три раствори чии рН 
вредности изнесуваат 6,5, 7,0 и 7,5, што се наоѓаат 
во слична инка за одвојување како и раствор на 
проба, а содржат исто количество на индикатор и 
иста зафатнина на раствор). до 10 mg цврст нат-

хриумдиетилдитиокарбамат се додава со шпатула во 
неутрален раствор, кој е оладен до ^обна темпера-
тура и инката за одвојување се врти додека сиот 
карбамат не ќе се раствори. По 15"минути се дода-
ваат 25 ml пеНтанол-толуен. Инката за одвојување се 
матка 2 минути. Водената фаза се одвојува, а гор-
ниот раствор се измива со маткање со 25 ml.вода, 
која на крајот се отфрла. 

Пентанол-толуенски раствор се проматкува два-
пати, секојпат по 1 или 2 минути со 10 ml раствор 
на хлороводородна киселина. Обата хлороводородни 
екстракта, што го додржат целокупното олово и 
практично не содржал други метали, се одвојуваат 
во друга инка за одвојување од 100 до 150 ml, во 
која се додаваат 25 ml раствор на дитизон кој со-
држи раствор на амониумцијанидсулфит. Смесата 
се матка со јаглентетрахлоридч — прво две минути 
со 7 ml, потоа две минути со 5 ml и на крајот^ едЈра 
минута со 3 ml јаглбнтетрахлорид. По целосно из-
двојување, јаглентетрахлоридниот раствор се пре-
фрла од инката, преку чепот од вагата, во мерното 
шише од 25 ml кое е обложено со алуминиумска 
фолија за да се заштити оловодитизонатот од свет-
лина. , Садот на крајот се дополнува до цртата со 
неколку капки 'на јаглентетрахлорид ШТО минуваат 
низ филтер. Интензитетот на црвената боја на јаг-
лентетрахлоридниот раствор се мери во кивета4 од 
1 cm на 515 пш спрема јаглентетрахлоридот. ' 

/ 

С л е п а п р о б а 
При секоја анализа на олово, посебно се поме-

шува точно одмерено, исто количество на концен-
трирана сулфурна киселина и на концентрирана 
азотна киселина потребна за разурнување на мос-
трата. Слепа проба да се работи со исти реагенси 
и во исти' количества. Ако' доаѓа до создавање на 
талог при анализата на мострата, потребно е на 
слепата проба да ќ се додаде раствор на лимонска 
и хлороводорбдна киселина. Вредноста на екстин-
цијата на слепата проба се одзема од вредноста на 
екстинциј,ата на мострата и содржината на оловото 
се одредува со помош на баждарна права линија. 

Вредноста на слепата проба Обично изнесува 2 
^ о 4 îg олс^о во целокупното количество на мостра, 
ако се употребуваат чисти реагенси. 

Б а ж д а р н а п р а в а л и н и ј а 
Се земаат" различни количества на стандарден 

раствор што содржат од 0 до 50 jAg олово, се додаваат 
5 ml концентрирана сулфурна киселина и вода до 
25 ml. Со растворот се постапува на начинот пред-
виден за одвојување и колориметриско одредување 
на олово и за слепа проба. Вредноста на екстинци-

јата на мострата без олово се одзема од вредноста 
на пробата и разликата е претставена како функ-
ција на содржината на олово во мострата. 

С м е т к а : 
Содржината на олово изразена во mg/kg се 

пресметува според следниот образец: 
а . 4 

Pb, ppm = 
о 

даде што е: 
а - количество на олово во j.ig исчитано на баж-

дapнaтa права линија (од која е одземена вред-
носта на слепата проба) 

о = одмера на мострата во g." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7185 
24 август 1977 година 

, Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

. за здравство 
и социјална заштита, 

Зора Томиќ, с. р. ^ 

665. 

Врз основа" на член 64 став 1, во врска со член 
Ј 63 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 13/76 и 58/76), Собранието 
на Заедницава на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници донесува v " 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕ-

ЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ЖИВОТОТ 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, 
усоглас,-ени според чл. 62 и 63 став 1 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, се усогласуваат со движењето на про-
сечните трошоци на животот во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија така што се 
зголемуваат почнувајќи од 1 јули 1977 година во 
процент оц исплатената пензија за месец јуни 1977 
година според чинот и класата што, во смисла на 
член 17 став 2 од тој закон, служеле за определува-
ње на пензискиот основ, и тоа: 

1) 60/о — за генерал на армија, генерал-поЈЈКов-
ник, генерал-потполковник и генерал-мајор; 

2) 6,50/о — за полковник, потполковник, мајор и 
воени службеници од I, II и III класа; 

3) 70/о - за капетан I класа, капетан, поручник-, 
потпоручник, заставник I к^аса, заставник, постар, 
водник I класа, постар водник, водник I.класа, вод-, 
ник и воени службеници од IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI и Xtl класа. 

,2. Вкупниот износ на пензијата и на додатоков 
кон пензијата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941", на лицата одликувани со Орден на 
народен херој и на борците на Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година не може да го премине износот 



Страна 1846 - Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Летов:, 14 октомври 1977 

На највисокиот - месечен личен доход на функцио-
нерите на Собранието на СФРЈ од претходната го-
дина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр.. 47-1 
6 октомври 1977 година 

-Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

Дин/kg 
. ДО 7,13 

до 7,47 

до 8,43 

до 10,05 

666. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-

славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона, парична и девизна политика 

и на заедничките основи на кредитната политика во 
1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77, 
3-2/77 и 49/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА 

, 1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1977 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 17/77 и 38/77) во точ-
ка 8 став 1 зборот: „производството" се заменува 
со зборот: „стопанството". 

2. Оваа одлука влегува во сила Наредниот ден 
, од денот на објавувањето во ,,,Службен лист на 

СФРЈ". 

О бр. 73 
6 октомври 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, к 
тоа за: 

1) рото-весникарска хартија 
2) списаниска рото-офсет ЧРОФ хар-

тија во макари 
3) средно фина офсет-хартија во ма-

кари 
4) средно фина хартија, сатинирана, 

во макари, 56—80 g/m2 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решени^ бр. 2562 од 30 септември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во Спо-
годбата. 

Претставници на производителите: Товарна це-
лулозе ин папирја „Ѓуро Салај" — Кршко и 
Фабрика целулозе и папира „Матроз"— Срем-
ска Митровица. 
Претставници на купувачите потрошувачи: 
„Мариборски тиск" — Марибор, „Љубљански 
дневник" — Љубљана, „Борба" — Белград, 
„Глас" — Белград, „Политика" — Белград, 
„Форум" — Нови Сад, БИГЗ - Белград, „ Ј у г о -
папир" — Белград, ,Нова Македонија" — Скоп-
је, ,.Вјесник" — Загреб, ^,Слободна Далмација-

— Салит, „Побледа" - Титоград и „Дело" 
Љубљана. ^ , „ 

667. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ХАРТИЈА . 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на"потрошувачите на 27 јуни 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рото-хартија, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
Можат да ги зголемат своите затечени продажни 

у к а з и 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на. 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
КРАЛСТВОТО МАРОКО ' 

Се 'отповикува 
Љупчо Тавчиовски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна1 Република Југославија во Кралството Ма-
роко. 

II 

Се назначува 
Гвидо Браница ополномоштен министер во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор нзи Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Крал-
ството Мароко. 

lit 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќб го 
изврши овој указ. 
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IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 2 6 
23 септември 1977 година 

Белград 
. Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа нa член 337 точка 4 од ^ставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат' 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Марјаровић Владимира Јован; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД CD ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

,Гркавац Стеве ЈОЕО; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра̂ -
ботата од значење за"напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гребо-Салаховић Махмута др Златар Томић То-
дора др Стојан; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
EIOCT со КОЈ а се при донесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакић Ђоке др Љубомир, Шарац Заима др Не-
дим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хаџидедић Сулејмана Неџад, Икић Ђорђа др Де-
санка, Јовановић Стевана Војислав, Лукач Николе 
Десанка, Међедовић Хивзе др Шефко, Садиковић 
Џема л а др Ђазим, Сушић Мустафе др Хасан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работат% 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА "ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић-Кордић Уроша Зденка, КовачевиК-i 
-Бероња Станка Зора, Милашиновић-Влаховиќ Ра,̂  
дозана Верица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамовић Смољо Николе Јасна, Бојанић-Пошн 
вић Спасоја Антонија; 

Од СР Ц р н а Г о р а 
4 — за особени заслуги и постигнати успеси вб 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

I 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 

Вујовиќ Јована д-р Димитрије; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗЌАМЕ 

Ђођић Арсешца Лазар, Марковић Петра Ђокој 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јовановић-Чарапић Зарије Даница, Новаковиќ 
Новака Грујо, Поповић Велите Радуле, Радиповић 
Луке Живко, Радуловић Видака Душан, Рашовић 
Мвдка Стојан; 

Од СР Х р в а т с к а 

— по повод на дваесет и ^петгодишнината од по-̂  
стоењето и работата, а за особени заслуги во поттик-
нувањето на културно^просветните активности на 
југословенските иселеници, како и во-развивањето 
на врските со својата татковина Социјалистичка Фе^ 
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА: 
ЅВЕЗДА 

Матица исељеника Хрватске — Загреб; 

— по повод на двестодваесетипетгодишнината: 
од постоењето а за особени заслуги во основното 
образование и воспитување на младите за корисни 
членови на општеството и за придонес кончшире-1 
њето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

ОУР Основна школа „Владимир Назор" 
Осиек; 



f 

— по повод на стогодишнината од постоењето, а 
За особени заслуги во основното образование и вос-
питување на младите за корисни членови на опш-
теството и за придонес кон ширењето на просветата 
и културата 

- Основна школа - С к р а д , 
Основна школа „Слава Рашкај" — Озаљ; 

— по повод на трибсетгодишнината од постое-
в т е , а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот^ напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
,Ауторемонт" — Водице; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
ita земјата 

„Далматинка" — предионица и творница конца 
Сињ; 7 

— за долгогодишна работа и за заслуги во за-
штитата и спасувањето на човечки животи, опште-

' ствен и личен имот, со што е направен значаен при-
донесе кон социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволно ватрогасно друштво - Огулин; 

за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на' младите за корисни членови на 
Општеството и за придонес кон ширењето на про-
светата и културата 

Основна школа „Браћа Малек" - Прелог, Ос-
новна школа „Рајко Трбовић" Јосипдол; . 

— за долгогодишна револуционерна работа и зп 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес кон политиката на миро-
љубивата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јакаша Пашка Далибор, Вране'ш Дмитра Ми-
хајло; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ађутанов Мије Иван, Бодалов Антона Јозо, Бу-
золић Анте Тома, Фишић Винка Срећко, КрањчериК 
А и туна Јаков, Краус Петра др Лавослав, Манојло-
вић Ђорђа Неђељко, Митровић Јована Саво, Сви-
лар Сефије Ратко, Зекулић Анте Никола, ЗениК 
Владе Никица; 
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Ивана Цвјетко, Главаш-Фунт ЗуГије Марија, Груби-
шић Миховила Миќе, Луић Ђуре Славко, Маравић 
Петра ЖИЈЗКО, Наполић-Пипловић Анте Анка, Полић 
Јосипа Стјепан, Радак Милана Бобан, Рајшић Мар-
ка Јово, Рукавина Антона Карло, Томљеновић Боже 
Иван, Врапковић Томе Бартул; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ^НАМЕ 

Андроић Андреје др Милан, Флего Мате Војко, 
Иванчић Марина ,Миле, - Катунарић Андриј е Анте, 
Каурин Марка Перо, Кокић Фране Ратомир, Матић 
Стјепана Ст^пе, Сиротковић Ивана Марин, Свилокос 
Илије Богдан, Тадић Миће Дујо, Угарковић Марти-
на Срѓа; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Антулоз Николе Боро, Бален Миховила Јосип, 
Богдановић Јове Мирко, Бабић Мате Иван, Б^ћан 
Анте Анка, Бутужин Шиме Шиме, Цакташ ДуЈина 
Богдан, Цвитковић Мате Мирко, Ћаћић Јерка Лука, 
Ћосо Милоша Гојко, ' Чулиќ Паве Љубо, Дасовић 
Стипе Никола, Дулчић-Дурбаба Марка Душанка, 
Ђаковић Тодора Сава, Ђа^овић Николе Томо, Фран-
цуљ Ивана Милан, Галић Луке Драго, Глушица Ни-
коле Мила«, Грбавац Раде Петар, Гргаш-ДанчевиК 
Звонка Весна, Грубишић Анте Марин, Грудић Ми-
хај л а Миле, Јакић-Ловрет Јакова Даница, Јанковиќ 
Вукоте Митар, Калитерна Павла Душан, Каранови^ 
Дане Стево, Кљаковић-Гашпић Кај е Марин, Крагић' 
Вицка Анте, Крајновић Петра Ђуро, Крушчић Је-
врема Владо, Кукоч Крунислава Миљенко, Липича^ 
нив Марка Мато, Лучев Антуна Анте, Маџар Симе 
Гај о, Мајерић Ма ти ј е Ивица, Маљковић Дане Ду-
дин, Мамела Васе Ђоко, Мамула Раде Глишо, Мару-
нић Илије Милан, Милишић" Павла Петар, Милко--
вић Фабе Томо, Мишљенорић Стевана Живко, Мом-

. чиловић Богдана Милош; 
Морић Томе Стипе, Ојданић Радивој а Душан, 

Орловић Јована Бранко, Орловић Јована Росанда, 
Пањевић Милогаа Душан, Папеш Ивана Едо, Раше-
та Миле Душан, Рекић Раме Мехмед, Родин Рај-
монда Светислав, Рудић Константина Анте, Секулиќ 
Петра ,Стево, Сесардић Шпире Витомир, Слатковић 
Антуна Стјепан, Сорић Јаков^Фране, ПГоћ Филипа 
Петар, Шурка л о Марјана Динко, Тадинац Марка 
Мирко, Вранчић Петра Шиме, ВуЈНОвић Николе/ Ми-
ле, Вуковић Мате Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Драга нић Самуела Милан, Томичевић - Алексе 
Драгољуб, Томљеновић Боже Иван; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење- . — за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи то на братството и единството меѓу нашите народи и 
И народности - народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
^ЕНЕЦ 

- Бабић Стево Милан. БЈелица Шиме Сретен, Бла-
то Кае Милан, Блажевић Јосипа Марко, Буторовић 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гргас-Данчевић Звонка Весна; 
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За покажана лична храброст во борбата против 
непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Драганић Самуела Милан; -

Од СР М а к е д о н и ј а 

т- за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за Социјалистичката изградба'на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Алексовски Алекса Живко, Герасимовски Дуке 
Гере, Рибаровски Николов Ѓоре; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Незири Мерсел Незир, Жупаноски Димко 
Владо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белески Никола Огево, Богучевски Кузман Пе-
тре, Филипче Иракли Ставре, Коцев Димчо Драган, 
Лозановски Милош Веле,,, Репац Ѓуро Душан, Ри-
зевски Атанас Михо, Попоски Спиро Јаков, Тасев-
ски Душан Павле, Зафировски Никола Љубомир; V % 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со кода се придонесува кон општиот напредок, 
на Земјата / 

ѕ СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Абединови Ибраим Мустафа,^ Бадалоски Борис 
Наум, Калајџиски Устијан Боро, Катранџиски Ла-
зар 'Иван, Мерџановски Диле Трпко, Трим^ески Ја-
ков Љубе, Васиќ Трифун Александар; ' 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Богоески Јордан Бошко, Смилевски Василев То-
дор; 

Од СР С л о в е н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на трудот," а 
за особени заслуги и постигнати успеси во образова-
нието на стручни и научни кадри, како и за значаен , 
придонес во областа на стопанскиот и општестве-
ниот развиток на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Економски факултет „Борис Кидрич" — Љуб-
љана; 

— по повод на триесетгодишнината од постоење-
то, а за заслуги во спасување на човечки животи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
г, 

Горска служба спашавања Преваље; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА -

Демша р др Јосип, Качар' Франца Јоже, Рекар 
ФрЈнца Цирил; " ' 

I 
—, за особени заслуги во создавањето и ширење-

то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

с 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ ^ ' 

Вештер Алојза д-р Мара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Грегорач Игнаца Игнац, Кавчић Ивана Фраќц, 
Козак Јосипа Владо, Забуковец Леонида Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дебељак Јоже Петар, Ушај Валентина Венче-
слав, Зупанчич Јапеза Миха; 

Од СР Срби- ја 

— За истакнати заслуги и постигнати успеси во 
долгогодишната работа на образованието pa с; 
и научни кадри, во изградбата на правниот систем, 
како и за значаен придонес во областа на стопан-
скиот и општествениот развиток на земјата. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 4 

Правни факлутет — Белград; 

— по повод на триесетгодишнина^а од постоење-
то, а за особени успеси во областа на фармацеут-
'ско-хемиеката индустрија и за значаен придонес 
кон здравствената заштита на населението 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗААТК 

Фабрика лекова „Галеиика" - Земун; 

— по повбд на педестгодишнината од^остоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси на обра-
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Цованието на стручни и научни кадри, со што е на-
правен значаен придонес во областа на стопанскиот N  
развиток на земјата 

Технолошко-металуршки факултет — Белград; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ѓермановиќ Живка Живорад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Брчиќ Милоша Живко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значеше за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ "СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Лолиќ М. Витомир; N 

Од САП К о с о в о 

— за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на младите за корисни членови на 
општеството и за при^нес кон ширењето на просве-
тата -И културата во духот на братството и единст-
вото на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
- ^ ВЕНЕЦ 

Основна школа „Братство" — Дечани; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а за особени Заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Творница чарапа и трикотаже „8 март" — Субо-
тица; 

— по повод на триесетгодишнината од постоење-
то, а за особени заслуги и постигнати успеси во раз-
вивањето и ширењето на техничката култура и за 
придонес кон такнењето на братството единството^ 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНјЕЦ 

Народна техника - Савез организација за тех-
ничку културу Војводине - Нови Сад. 

Бр. 18 
7 февруари 1977 година 

- Белград 
Претседател-

ка Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бурчул Митра Грго, Чубрило Миле Душан, Га-
ни на Петра АугУстин, Хабијанец Ва лента Драгица, 
Колић Ивана Иван, Мартиновић Шиме \Зожо, Ме-
зин Маријана Јања, Поповић Мате Петар, Швори-
нић Томе Амброз^ Толић Мате Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
ЕРЕН ВЕНЕЦ 

СО СРЕ-

Барић Томе Анђелко, Брачевић Јанка Вилко, 
, Ценцић Винка Бранко", Цвитановић Ивана Анте, 

Ћупен Игнаца Петар, Ковачиќ Ивана Мате, Ќо-
шу л Саве Марко, Куртов Стипе Славко, Матулић 
Јакова Павле, Михелчић Јосипа Мирослав, Мирић 
Милана Дане, Царанђић Павла Дане, Рогошић Ива-
на Тонко, Шакотић Гаврила Ђорђе, Шијан Петра 
Никола; " 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барановић-Катунари!^ Марина Елвира, Бавољак 
Ивана Владимир, Црнић Шиме Стипе, Чубриловић 
Ђуре Недељко, х Драгун Анте Никола, Гашпарац 
Ивана Иван, Горјан Ивана Иван, Јолић Илије Сло-
бодан: Керовец Антуна Јосип, Кезеле Јосипа Иван, 
Ластрић Владимир^ Антун, Лазић Петра Михајло, 
Лонгин Фране Стипе, Маринцел Мартина Адолф, 

,Маринцел Јосипа Јосип, Марушић Ловре Руди, 
Матес Мате Божидар, Матошић Јосипа Јосип. Ме-
тикош Стевана Војин, Милохановић Мартина Мар-
тин, Мулц Станка Станко. Орле Андрије Драгутин, 
Папац Ђуре Грго, Плеше Јураја Јурај,, Радишић-
Станић Шиме Неда, Синдричић Адама Славко, 
Скендер Антуна Драгутин, Сремац Метије Матија,' 
Штампалија Да ни л а Иво, Виловић Павла Крсто? 
Зорић Васе Вајо; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Барановић Анте Ернест, Башић Јурај а Иван, 
Босанац Марице Светозар, Чулибрк Марка Едро, 
Деспотовић Анте Иван, „ Отрочак Јосипа Фрањо, 
Тешнић-Воркапић Милана Марица, В и скала Анту-
на Антун, Вучетић Динка др Љубомир, Вулић Ан-
те Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
" ЅВЕЗДА 

Барбир Јуре Бранимир, Волф Петра Матија, 
Борчило Љубомира Иван, Чери ек а Ивана Иван, 
Чоп-Штиглич Михе Катарина, Ћук Саве Милан, 
Делија Николе Шимун, Дружетић Мате Јосип, Фи-
липовић Милана Златко, Флоријанчић Јакоба Стје-
пан, Главина Мирка Младен, Гргурић Матије Ан-
тун, Гргурић Јосипа Емануел, Гргурић Јосипа То-
мислав, Јурковић Јакова Милан, Кесић Стеве Не-
бојша, Клеменић-Слоковић Фрања Ана, Ковачевић 
Фрање Имбро, Лос Ивана Крешимир, Лукачић Ан-
те Шиме, Матин чић Мате Иван, ОДарунић Василија 
Раде, Медић Андрије Вјекослав/ Му лц Габријела 
Драгица, Орбанић Петра Марио, Ориовић Ивана 
Јосип, Палада Томе Мате, Павковић Ивана Ника, 
Павлин-Трговчић Барица, Перичић Ивана Иван, 
Петровић-Дотл ић МиЈе Стана, Длеше Андрије Ан-
тон, Радовић Љубомира Ђорђе, Седић Мате Анте, 
Слатина Ивана Светни, Смајловић Мехе Идриз, 
Спасојевић Томе Мијо, Шкворц Фрање Ђуро, 
Штамбук Роке Владимир, Шујица Милана Никола, 
Томац Јосипа Матију, Урлић-Рако Миховила До-
брила, Велаи Јосипа Рудолф, Вицулин Николе 
Никола, Питулић Ивана Ернест, Вучковић Игнаца 
Фрањо, Жаја Петра Маријан, Жаја Јосипа Мијо, 
Жигровић Николе Ивица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРАН ВЕНЕЦ 

Аћимић Драгише Милорад, Барбир Бартола 
Драгутин, Баук Мије Божидар, Бавчевић Филипа 
Марија, Бедић Томе Иван, Беговић Ивана Антун, 
Благаић АнтЗ4 Винко, Восак Анђелка Алојз, Боснер 

, Јосипа Славко, Брала Анте Фрањо, Братин ч е вић-
Дијан Шиме "Леони ја, Бритки Јуре Јуро, Бр лечић 

,јфрање Јосип, Бу деша Јосипа Јаков, Цикач Андри-
је Иван, Дизар Томе Владимир, Чалошевић Мила-
на Бошко, Чалошевић Раде Бранко, Ћаћић Јуре 
Милан, Делић Јакова Анка. Диздар-Урличић Пе-
тра Ана, Добријевић-Стриза-Анте Иванка, Дражић 
Томе Јосип-Бепо, Дреснер Јакова инж. Хеди, Ђу-
ра нец-Јурчев Мате Мирјана, Ђурић Људевита Вла-
до, Ђурман Матије Иван, Флука Јосипа Иван, Гла-
вовић Мате Ивица; 

ГОЈпЛг Јосипа Славко, Грчић Војина Илија, Гр-
гурић Јосипа Милан, Гргуревић Крсте Зденко, 
Гвардијан Томе Рено, Хорват Павла Иван, Хорват 
Ђуре Винко, Јакшић Микана Невенка, Јелинчић 
Фране Милица, Јерковић Ивана Анте, Јоб Николе 
Владимир, Јбњић Вицка Иван, Катић Николе Ми-

лан, Кесић Рудолфа Анте, Климан-Радоловић Ши-
ме Евелика, Колар ђерковић Рудолфа Ирма, Ковач! 
Матије Антон, Ковач Блажа Стјепан, Кожић^ Ан-
туна Рудолф, Краљић Ђуре Антун, Крањчец- Кри-
зманић Ивана Анита, ,Јереси ик Николе Драго, Кри-' 
диј а-Тепшић Бранка Мила, Л ацковић-Жунец Ст.1 ен 
пана Вераг Лечек-Вујан Андрије Марија, Левачић-
Роб Ловре Јулијана, Љуба новић Милорада Влади-
мир, Мађер-Никић Фрање Мира, Малнар Ивана 

' Иван, Малнар Фрање Јосип, Малнар Александра 
Никола, Манестар Јосипа Милош, Маркушев Петра 
др Душан, Мартинић Мате Јелка, Матаја Емила 
Миљенко, Међиморец Ивана Маријан, МихалинеЦ 
Стјепана Стјепан, Мих ол чић-Верник Ивана Ђурђа, 
Николај Винка Фрањо, Милиша Шиме Јосип; " 

Новосел-Горњак Фрање Стјепан, Обрубић4 Ју-
рај а Стјепан, О луи ћ-Мусић Стевана Тамјана, Осто-
јић Алексе-Илија, Остовић Ивана Мица, Павковић-

.Шипка Павла Недељка, Пела ић Ивана Раде, Пе-? 
тра новић Ивана Иван, Петрановић Јосипа Сречко, 
Петровић Мије Драган, Писа неки Виктора Тихо-
мир, Плеше Ивана Иван, Прошњак Стјепана Ру-
долф, Радаковић Стеве Петар, Радовановић Јосипа 
Јакоб, Рајић Ловре Иван, Ромац Ивана Милица, 
Рожман Андрије Стјепан, Рукљач Антуна Драго, 
Ружџак-Тичиновић Ивана Марица, Северин-Кухта 
Јосипа Аница, Солдат Стјепана Звонко, Станић! 
Анте Недељко, Станић Маријана Владимир, С у -
пица-Шкаричић Шимуна Невенка, Страхија Стје-
пана Мијо, Ступало Стипана Анђа, ШпиндерхС 
Стјепана Вјекослав, Штефан чић Мирка Вјекослав, 
Тешанић Саве Бранко, Ти јан Франца Јосип, То-
машевић Стјепана Матија, Тр стења к-Јамбрешић' 
,Фрање Љубица, Укић Марка Пашко, Уљанчић Ан-
тона Златко, Вадла Мије Борис, Вестић Стипе 
Иван, Видошевић Штамбук Петра Естера, Видовић 
Јалже Милица, Видовић Луке Никола; 

Витез Стјепана Иван, Влај чевић-Танчић Ивана 
Јела, Вујић Станка Михајло, Вукасовић-Лончар-
-Ромац Нике Пава, Вукичевић-Турк Аугуста Вла-
ста, Вукман Ивана Марин, Вукушић-Кончар Мије 
Марија, Вулић-Трошељ Николе Јована, Зорц Ви-
ктора Драгутин; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Катић Петра Шиме, Мисирача Стевана Милан, 
Штимац Јурја Блаженко; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бакарчић-Цандрлич Јурја Марија, Влажниот^ 
Стјепана Стјепан, Цазар Витомира Тито, Драгиче-
вић Стевев Јован, Фа дига - Ма сњ а к Андрије Ана, 
Харцат-Божиковић Велизара Марија, Хорват Вин-
ка Славко, Хост Винка Винко, Јамбрешић Антуна 
"Мијо, Кајфеш-Бељан Лудвига Силвија, Крљан 
Стјепана Мато, Крзнарић Ивана Иван, Локин Мије 
Шиме, Маглаић Никал е Илија; ^ . 

Новак Петра Петар, Павковић Јоже Карло, 
Пушкарић Мије Фрањо, Слоковић Јосипа Марија, 
Штимац-Мухар Јосипа Јулка, Штимац Антуна Ма^ 

. рија, Жагар Вјенцеслара Велимир; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић Николе Милован, Арамбашић' Марије 
Златко, Набој ел ић Николе Антун, Баклижа Фрање 
Фрањо, Ваља Николе Јосип, Барбић Стјепана Дра-
го, Барић Пере Јосо, Бартол-Новак Фрање Јелена 
Бенчић-Бубњарић Мирка Љубица, Борпн^ћ Јосипа 
Маријан, Босић-Дакић Ђуре Љубица, Бритки Ни-
коле Иван, Бритки Владимира Иван, Бритки-
Шлрајцар Антуна Катица,- Брлек Јосипа Мирко, 
Бродар Стјепана Стјепан, Церанић Ивана Ивица, 
Цуцулић-Душевић Шиме Тонка, Чоп Слание,џаве 
дужица, Чоп Франке Звонко, Чорак Ивана, Иван, 
,^орић-Кантолић Антуна Корнелија, Доричић 
'Фрање Ранко, Дутковић Николе Никола, Дворшчак 
фрање Фрањо, Ђекић Николе Андрија, Фак Стје-
пана Миљенко; 

Фаркаш Ђуре Звонимир, уФаторић Ерминиа 
^рминио, Фрковић Мије Данијел, Фучко Мије Јо-
рип, Гаћина Еугена Стипе, Гашпаринчић Стјепана 
Никола, Гецан Антона Иван, Гњатовић Славе Вељ-
џо, Тулић Фрање Иван, Ханжек Мирка Јосип, Хе-
ћимовић Јосе Никола,/Херак Мариа Бранко, Хериц 
Мије Стјепан, Херљевић- Винка Жељко, Хижак 
Голмана , Стјепан, Хорватовић-Ђуркињак Мате 
Драгица, Хорватовић Мате Стјепан, Хреља Фрање 
Романо, Хрушевар Вида Мирко, Хрвојевић Јуре 
Ѓуре, Иванудха Стјепана Томо, Јакоповић-Ѓудец 
Стјепана Штефица, Јаковац Јосипа Антон, Јамни-
кар Феликса љубомир, Јерковић- Бугарија Крижб 
Злата, Јежовита Вида Андрија, Јурас Романа Здра-
вко, Јуре-Кидјемет Блажа Магдалена, Јусуфовић! 
Салке Едхем, Карашић-Јардас Фрање Власта, Ке-
дерин-Зрински Стјепана Дорица, Кезеле Ивана 
Јелка, Кезеле Матиј,е Жељко, Кипчић Мије Јо-
сип, Клобучар Ивана Славо, Кнежевић Милана 
Милка, Кочић Фрање Стјепан, Колонић Јосипа 
Јосип, Комленовић-Врабељ Мартина Марија; 

Костовић-Доминие Младена Љиљана, Ковач 
Ивана Јелица, Ковач Антуна Јосип, Ковачевић-
-Варга Ивана Станислава, Козлек Јосипа Славко, 
ЈСозлевчар-Дебокар Николе Олга, Крајачец-Хрлић 
Стјепана Ана, Кул фа Славка Драгутин, Кунст Мар-
гите Милан, Курелац Јуре Маријан, Курић Николе 
АТато, Кустурин-Гашпарац Јосипа Марија, Куштер 
Адама Марко, Леко Јуре Љубомир, Лончар Јуре 
Јосо, Ловречић Милана Милан, Љубичић Душана 
Љубан, Мајнарић Драгутина Драго, Малвић Јосипа 
вјекослав, Марчец Јакоба Адам, Маричић-Комар 
Стјепана Катица, Мариони Антона Ђулиано, Мар-
јановић-Деспотовић Одисеја Нивес, Марковчић Пав-
ла Јосип, Маршанић Јурај а Иван, Марушић Марка 
(Ѕвонко, Меркаш Фрање Иван, Михалић Стјепана 
гЛадиоцв, Михелчић Ивана Албин, МихелчиН 
Антуна Катарина,- Миќардовић Дуке Маријан, 
Миниќ Антуна Антун, Молнара Шандора Иван, 
Мркоња-Маршић Јосипа Розика, Навртек Дра-
гутина Драгутин, Новак Павла Антун, ЊегиК 

.Илије Бранко, Обрљан Ђуре Милан, Олуић Ми-
каила Бранко, Олуић-Јачан Миле Милка, 

Олуић Драгутина Никола, Палма Анђела Фран-
ко, Паветић-Бузјак Шандора Мира, Павичић Стје-
пана Верица, Пер Ивана Анђелко, Периш Јосипа 
"Фрањо, Пешут Јакоба Јуре, Подгорац Маријана 
Петар, Поланц Фрање Вид, Прерадовић Стеве Слав-

ко, Радуловић-Супић Јосипа Јелка, Рогић Ивана 
Мирко, Рудан Боже Фрањо,, Рукавина-Кокеза Луке 
Марија, Рупчић Николе 4 Петар, Са дил ек Рудолфа 
Владимир, Седлар Ивана Стјепан, Сеничић Валента 
Вид, Северински-Андлар Ивана Марија, Словенец-
-Ферен-чак Ивана Марија, Смети тко-Старинец Јоси-
па Јосипа, Сокол-Жагар Јосипа Иванка, СтанешиК 
Стјепана Антун, Станишев Драгутина Иван, Стани-
шак Јураја Јосип, Старчевић Фра^е Виктор, Ора-
шић Санта Ремиђо, Ступар Глише Јован, Сухина-
-Халамбек Павао Штефанија, ИГафар-Блажина Вин-
ка Босиљка, Шафар Мирослава Божидар, Шантић 
Фрање М^лан, Шаворић-Бедековић Јураја Марија, 
Шћулац Славка Јосип, Шимек Фрање Вјекослав, 
Шимунић Фрање Милка, -Шимунић Вида Верица, 
Шкрлин Стјепана Драго, Шопар Јурај а Иван, Шти-
мац Михе Иван; 

Тандарић-Бебље Мије Милица, -Тодоровић Стан- ' 
ка Митар, Толић Шиме Љиљана, Томац Ивана Иван, 
Томац Ивана Јосип, Топл^шек Карла Мирко, ТудеЖ 
Стјепана Иван, Тумара Руде Ружа, Уџбинец Николе 
Јосип, Урсић Јерка Иван, Варница Марка Боја, В^-
сић Теодора Момир, Видек Драгутина Стјепан, Вин-
Цек Барбаре Никола, Војводић Јована Мирко, Бујног 
вић-Андрака Николе Љубица, Зец Јосипа Бранко, 
Лидарић-Ткалчец Павла Марија, Зорцћ Шиме Давор, 
Жужић-Малинта Антуна Ада; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Девић Душана Душан, Дулић Антуна Славко, 
Теић Стојана Мирко, Краљ Стјепана Јурај, Тасев 
Асена Сотир. 

Бр. 40 
23 март 1977 година 

Белград х 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

661. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „(Зшск" — — 1В37 

662. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „С^шск" — — 1837 

663. Решение за забрана на -внесувањето и 
растурањето на списанието „Раиѕ Ма1сћ" 1837 

664. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за методите за вршење на 
хемиски анализи и суперанализи на про-
изводи од месо, маст и м^сло — — — 1,837 

665. Одлука 5а усогласување на пензиите со 
движењето на просечните трошоци на 
животот — — — — — — — — — 1845 

666. Одлука за измена на Одлуката ^а мер-
ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1977 ѓодина — — 1846" 

667. Спогодба За промена на затечените цени 
за рото-хартија — — — — — х— — 1846 

Укази — — — — — — — 1846 
Одликувања —— — — — — — — —- — 1847 


