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Врз основа на член 30 став 4 и член 31 став 2 од 
Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр 43/76), во согласност со Сојуз-
ниот комитет за здравство и социјална заштита, 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПОСТОЈАН ВЕТЕРИ-
НАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИ-
ТЕ ЗА КОЛЕЊЕ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИ-

ВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

вршење постојан ветеринарско-санитарен инспек-
циски преглед на: 

1) копитарите, чапункарите, пернатата живина 
и питомите зајаци пред колењето; на месото од ко-
пита ри; чапункари, перната живина, питоми зајаци 
и дивеч; на рибите, млекото и јајцата; на произво-
дите од месо, риби, млеко и јајца, како и на медот, 
раковите, школките, полжавите и жабите и на про-
изводите од ракови, школки, полжави и жаби, што 
се наменети за исхрана на луѓе; 

2) објектите и опремата за колење на живот-
ните од точка 1 на овој став, на објектите и опре-
мата за преработка на месо, риби, ракови, школки, 
полжави, жаби, млеко и јајца и на објектите и оп-
ремата за нивното складирање. 

За вршење на постојаниот ветеринарско-санита-
рен инспекциски преглед од став 1 на овој член (во 
натамошниот текст: прегледот), потребно е подго-
товката на животните за колење, колењето, подго-
товката на закланите животни за преглед и обра-
ботката на закланите животни, како и процената 
и оспособувањето на нивното месо, обработката, 
преработката и складирањето на месо, риби, ракови, 
школки, полжави, жаби, млеко и јајца да се изврши 
на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Прегледот од член 1 на-овој правилник го врши 

надлежниот орган во републиката, односно во ав-
тономната покраина во смисла на член 4 став 1 во 
врска со чл. 30 и 31 од Законот за заштита на жи-
вотните од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја (во натамошниот текст: надлежниот 
орган). 

II. ПРЕГЛЕД НА КОПИТАРИ И ЧАПУНКАРИ 
НАМЕНЕТИ ЗА КОЛЕЊЕ 

Пријава за колење 
Член 3 

Држателот на животно, најдоцна на 12 чаоа 
пред колењето, му го пријавува на надлежниот 

орган колењето на копитари (коњи, маски, мулиња 
и магариња) и на чапункари (говеда, биволи, ју-
ниња, телиња,-биволчиња, овци, јагниња, кози, јари-
ња, свињи и прасиња). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, не мора да се пријави колењето на свињи, 
овци и кози ако тие животни се здрави, а нивното 
месо е наменето за потрошувачка во сопствено до-
маќинство и ако колењето не се врши во кланица. 

Кон пријавата за колење од став 1 на овој член 
се поднесува и уверение за здравствената состојба 
на животните од тој став, што се експедираат на 
кланица заради колење. 

Преглед пред колењето 

Член 4 
Прегледот на животните пред колењето се врши 

по пристигањето на животното во кругот на кла-
ницата, за време на престојот на животното во 
депото и непосредно пред експедирањето на живот-
ното на колење. 

Со прегледот од став 1 на овој член се утврду-
ваат идентитетот на животното, здравствената сос-
тојба на животното и евентуалните последици од 
транспортот по животното. 

Животното по пристигањето во кругот на кла-
ницата не смее да се изведува надвор од тој4 круг 
без одобрение од надлежниот орган. 

Член 5 
Потребата од одмор на животните ћристигнати 

во кугот на кланицата и траењето ги определува 
надлежниот орган. 

Животните ч не смеат да се хранат на 12 часа, 
а да се пој ат на 2 часа пред колењето. 

Член 6 
Копитарите пред колењето треба да се малеини-

зираат, по методата за офталмомалеинизација, ос-
вен во случај на колење од нужда. 

\ 
Забрана на колење 

Член 7 
Нема да се дозволи колење: 
1) на "животни за кои кон пријавата за колење 

не е поднесено уверение за здравствената состој-
ба; 

2) на свињи ако се извалкани; 
3) ако се утврди или се посомнева дека живот-

ното е болно од антракс, шушкавец и други гасни 
едеми, беснило, сагагија, дурина, говедска чума, 
белодробна зараза кај говедата, африканска чума 
Кај свињите, чума кај коњите, лигавка и шап, вези- ; 
ќуларно заболување кај свињите, заразна фатеност ' 
Ќај свињите, септикемичен облик на црвен ветар, 
Свинска чума, сипаници кај овците, мелитококоза И 
Акутна салмонелоза; 

4) ако не поминале повеќе од 7 дена од леку^ 
вање со хормонални средства; 
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5) ако не поминале најмалку 3 дена од денот 
на престанување на лекување со антибиотици или 
од у п о т р е б а на тие средства за профилактички или 
нутритивни дели, односно онолку дена колку што 
употребениот антибиотик може да се задржи во 
месото, а според упатството од производителот за 
употребата на антиоиотикот; 

6) ако животното е во агонија; 
7) ако животното е високо гравидно или ако не 

поминале вадена од пораѓањето на животното. 

Член 8 
Животните за кои постои сомневање дека бо-

ледуваат од заразни болести или други заболувања, 
мораат да се одвојат во посебна просторија за за-
држани животни, во која детално ќе се прегледаат и 
посматраат до донесувањето на конечна одлука за 
колење. 

Колење 

Член 9 
Пред колењето, животните мораат да се зашеме-

тат на хуман и стручен начин, и тоа: говедата со 
помошва уреди со пенетрирачки клин или со примена 
на електрична енергија, а свињите, овците и пер-
натата живина — со примена на електрична енергија 
или на јаглендиоксид. 

Член 10 
Зашеметените животни треба веднаш да се ис-

крвават. Дури по целосното искрвавување може да 
се пристапи кон натамошна обработка на закланите 
животни. 

Член 11 
Крвта од закланите животни може да се ко-

ристи за исхрана на луѓе ако произлегува од живот-
ни што се прегледани и чие месо е оценето како 
употребливо за исхрана на луѓе и ако е собирањето 
на крвта извршено на хигиенски исправен начин. 

Садовите за собирање на крв мораат да бидат 
така обележени што во случај на потреба да може 
да се утврди од кое животно произлегува крвта. 

Пред секое собирање крв, садот претходно тре-
ба да се измие со ладна вода, а потоа со вода чија 
температура е над 83° С. 

Член 12 
Ако се донесе одлука за колење на животни од 

член 8 на овој правилник, тие мораат да се колат 
во посебна просторија опремена за колење. Ако не 
постои таква просторија, колење смее да се изврши 
и во просторијата за колење на здрави животни, 
но по колењето на здравите животни. Во тој слу-
чај веднаш по завршеното колење е задолжителна 
дезинфекција на просторијата и на опремата. 

Принудно колење 

. Член 13 
Под принудно колење на животни, во смисла на 

овој правилник, се подразбира колење што е из-
вршено без претходен преглед пред колењето, а кое 
може да се изврши само во следните случаи, и тоа: 

1) ако животното е тешко повредено или поради 
повреда силно крвави; 

2) ако животното се надуло или ако здравото 
животно е во опасност од задушување поради застој 
на туѓо тело во хранопроводот или во душникот. 

Член 14 
Држателот на животните е должен да го извести 

надлежниот орган за секој случај на принудно ко-
лење. 

Преглед на месото и органите од принудно зак* 
-ланите животни надлежниот орган ќе изврши во 
што пократко време по принудно™ колење. При 
Тоа треба да се утврда дали животното е заклано 
уште на живот или во агонија и дали навреме се 
.извадени стомачните и градните органи. 

Член 15 
Животното принудно заклано надвор од кланица 

може да се достави во~кланицата заради обработка 
и преработка, со согласност од кланицата, само со 
^патница од ветеринар, во која мораат да се назна-
чат: видот, расата, возраста, полот и особените 
знаци на животното, името, (фирма, односно на-
зив) и адресата на држателот на животното, дату-
мот на колењето на животното и наодот од ветери-
нарот, како и лековите ако животното е лекувано 
пред колењето. 

На начинот од став 1 на овој член може да се 
упати во кланица заради колење и болно животно 
со упатница од ветеринар, а со дозвола од надлеж-
ниот орган во кланицата. 

Преглед врши и одлука за употребливата на 
месото на животните од ст. 1 и 2 на овој член доне-
сува надлежниот орган. 

Член 16 
Месото и органите од принудно заклани животни 

И од заклани болни животни не смеат да се ко-
ристат за исхрана на луѓе, ниту смеат да се отстра-
нат или уништат пред прегледот. 

Ако врз основа на прегледот на месото и орга-
ните од принудно закланите животни и закланите 
болни животни не може да се донесе одлука за 
нивната употребливост за исхрана на луѓе, ќе се 
изврши бактериолошки преглед, односно други пот-
ребни прегледи. Тие прегледи треба да се извр-
шат и кога држателот на животното ќе се откаже од 
употребата на место за исхрана на луѓе, ако постои 
сомневање на некоја заразна болест. 

Подготвување на заклани животни за преглед 

Член 17 
Закланите животни по колењето мораат да се 

подготват за преглед, односно да се обработат на 
следниот начин: 

1) на закланите животни, освен свињите кои се 
попаруваат, веднаш по искрвавување треба да им 
се симне кожата и да им се извадат стомачните и 
градните органи; 

2) кај одделни видови животни (овци, јагниња, 
кози и ел.), заради полесно симнување на кожата, 
се дозволува вд.увување на воздух под кожата само со 
компресори снабдени со филтер за пречистување на 
воздзгхот, при што канилата се вовлекува под ко-
жата над карпалниот или тарзалниот зглоб. 

Член 18 
Пред симнување на кожата од трупови на го-

веда, јуниња, телиња, биволи и копитари мора да 
се отстрани кожата од главата, да се попврзе храно-
проводот и да се одвои главата од трупот во атланто-
окципиталниот зглоб. Роговите се отстрануваат пред 
симнување на кожата од главата и пред прегледот 
на главата, а очните јаболка — по симнување на 
кожата од главата и гш прегледот на главата. Од-
воените глави се мијат така што прво се измиваат 
носните шуплини и усната шуплина, а потоа се ми-
јат надворешните површини на главата. Пред прег-
ледот на главата, се отстрануваат сите завалкани 
делови и остатоци од кожа. Јазикот се ослободува 
од своите .природни врски БО текот на прегледот. 

Пред симнувањето на кожата од трупот се оте-
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брануваат предните нозе во карпалниоу и задните 
нозе во тарзалниот зглоб. При симнувањето на ко-
жата од трупот најпрво се ослободуваат нај издаде-
ните делови на трупот. Симнатата кожа- од трупови 
на говеда, јуниња, телиња, биволи и копитари тре-
ба да се обележи или остави така што до" завршува-
ње на прегледот да може да се утврди од кој труп 
произлегува кожата. 

Во текот на симнувањето на кожата од буто-
вите ректумот треба со кружен рез да се ослободи 
од природните врски, да се заштити со ќесе од плас-
тична маса и задолжително да се подврзе. 

Кај машки животни (машки) пред отворањето 
на стомачната и градната шуплина се отстрануваат 
надворешните генитални органи. 

Кај женски животни (женки), освен, телиња и 
јуници, од трупот се одвојува вимето заедно со ко-
жата, така што да се спречи излевање на млекото, 
при што Lnn. supramammarici остануваат на трупот. 

По расекување на стомачната и градната шуп-
лина се вадат внатрешните органи, освен бубрезите. 
Пред одвојувањето на цревата од желудникот, кај 
заклани .говеда, јуииња, телиња, биволи и копитари 
треба да се подврзе дванаесе-ѓпрсното црево на две 
места во растојание од 10 cm. Хранопроводот пред 
одвојуваното од желудникот мора да се подврзе на 
две места. Отсекувањето на дванаесетпрсното црево 
и на хранопроводот се врши помеѓу двете подврзан*! 

.места. 
По отстранувањето на внатрешните органи, тру-

пот се расекува надолж по 'рбетниот столб. 
Главата на копитари треба да се расече надолж, 

по средината, а носната преграда да се извади така 
што да остане во врска со предниот дел на носот 
и слузокожата на носната преграда од обете страни 
да остане негибната. 

Кај телиња до б недели возраст главата може 
да се отстрани заедно со кожата ако по тоа главата 
се попарува. Другите постапки на обработка на зак-
лани телиња се идентични со обработката на зак-
лани говеда, јуниња, бивол и и копитари. 

Член 19 
Овци, јагниња, кози и јариња се обработуваат 

на тој начин што се отстрануваат кожата од трупот, 
предните нозе во карпалниот зглоб и задните нозе 
во тарзалниот зглоб. Градните и стомачните органи 
мораат да се ослободат за преглед така што сто-
мачните органи наполно се отстрануваат од трупот, 
додека градните органи, преку дел од дијафрагмата 
и медијастинумот, остануваат во врска со трупот. 
Главата ослободена од кожата, ушите и нечистоти-
јата t останува во врска со трупот. 

Член 20 
Заклани свињи се попаруваат и се спалуваат 

со пламен или од нив се симнува кожата. Од повр-
шината на труповите на попарени и опалени со пла-
мен заклани свињи треба во целост да се отстранат 
четините и изменетиот епител. 

Засекување, отворање и расекување на трупот 
може да се врши само по целосно чистење и завршно 
миење на трупот. Од измиените трупови на закла-
ните свињи најпрво се исекува орожавениот епител 
помеѓу чапунките на предната и задната нога, сред-
ното уво и очните јаболка со капаците. Ректумот со 
кружен рез се ослободува од природните врски и 
»адолжително се подврзува. Ка ј машки животни 
(машки) се отстрануваат надворешните генитални 
органи. По отворање на карличната, стомачната и 
Градната шуплина се вадат сите внатрешни органи 
Заедно, освен бубрезите. Ректумот се отстранува над 
расечената карлица. Јазикот се вади посебно. Ка ј 
бремени животни, пред вадењето на другите вна-
трешни органи, се отстранува материцата. Бубрегот 

се ослободува од масна и спојноткивната обвивка 
пред прегледот и се остава во природна врска со 
трупот. Труповите од заклани свињи, по вадењето 
на внатрешните органи, треба да се расечат надолж 
по 'рбетниот столб. 

Заклани прасиња се попаруваат и се ослободу-
ваат од четирите, изменетиот епител и рожината на 
напуштите. Постапката за обработка на стомачните 
и градните органи од заклани прасиња е идентична 
како и кај заклани јагниња. 

Член 21 
Сите делови од заклани животни мораат да се оз-

начат со хартиени ознаки или картички за задржани 
трупови и органи, така што да се знае на кој труп 
му припаѓаат тие. Означувањето се врши на след-
ниот начин, и тоа: 

1) кај заклани крупни животни (говеда, јуниња, 
телиња, биволи, копитари) се означуваат деловите 
од трупот и органите со петдел,ни хартиени ознаки, 
и тоа: со првиот дел на ознаката се означува глава-
та, со вториот и третиот дел се означуваат обете 
половини на трупот, со четвртиот дел се означуваат 
градните органи, а со петтиот дел — стомачните 
органи. 

Петделните хартиени ознаки мораат да бидат 
подврзани во облик на блок со јасно и читливо ис-
пишани редни4 броеви идентични на сите делови. 
Хартиените ознаки треба да бидат во бела боја, а 
секој дел во големина 4 X 6 cm. Деловите се меѓу-
себно одвоени со перфорирање така што при корис-
тење да можат лесно да се одвојуваат. Броевите на 
секој дел мораат да бидат отпечатени со црна боја, 
а нивната височина треба да изнесува 2 cm; 

2) кај заклани свињи за означување се корис-
тат четириделни ознаки коишто според големината, 
бојата и броевите мораат да им одговараат во це-
лост на ознаките од став 2 на точка 1 од овој член. 

Првата и втората ознака се ставаат на обете 
половини на трупот, третата се става на заеднички 
извадените стомачни и градни органи, а четвртата 
— на јазикот. 

Ако од која и да било причина мора да се од-
вои главата од трупот на свиња или некој друг 
орган, мораат да се користат ознаки со толку де-
лови што секој одвоен орган или дел од труп да биде 
посебно означен во моментот на прегледот; 

3) кај заклани ситни животни (овци, јагниња, 
кози, јариња PI др.) означувањето се врши со озна-
ките пропишани во став 2 на точка 1 од овој член, 
со тоа што се користат онолку делови од ознаката 
колку што има одвоени органи или делови од трупот 
во моментот на прегледот. 

По завршениот преглед и извршената процена 
на месото и органите на заклано животно, харти-
ените ознаки мораат да се симнат од местото на кое 
се поставени, освен ако се во прашање задржани 
трупови или полутки. 

Ако во текот на прегледот не може да се донесе 
конечна одлука за употребливост на месото и ор-
ганите од заклано животно за исхрана на луѓе, мо-
раат да се користат картички со ознака „ЗАДР-
ЖАНО". Делови од тие картички се поставуваат 
на делови од труп и на органи од заклано животно 
на местата и на начинот што се наведени во став 
1 на овој член. 

Картичките со ознака „ЗАДРЖАНО" за закла-
ни крупни животни треба да бидат петделни, со тоа 
што секој дел да има големина 3,5 X 7,5 cm. Сите 
пет делови мораат да бидат меѓусебно поврзани со 
перфорација, така што при користење да можат 
лесно да се одвојуваат. Бојата на хартијата треба 
да биде жолта, а натписите на неа отпечатени оо 
врамени букви во црна боја. 
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За заклани свињи и ситни^животни се користат 
триделни картички со исти димензии, боја и нат-
писи како и за заклани крупни животни. 

Картичките со ознака „ЗАДРЖАНО" мораат да 
останат иа местото на кое се ставени се додека не 
се донесе конечна одлука за употребливоста на ме-
сото и органите од закланото животно за исхрана на 
луѓе, а нив може да ги симне само надлежниот орт 
тан. 

Ознаките и картичките за означување можат да 
се користат само еднаш. 

Член 22 
Ниеден дел од заклано животно не смее да се 

отстрани ниту да се обработува додека не се заврши 
прегледот на месото и органите. 

По завршенинот преглед, месото и органите од 
заклано животно, за кои ќе се оцени дека се упо-
требливи за исхрана на луѓе, освен ако не се упот-
ребат веднаш за преработка, мораат да се ладат на 
температура до + 4° С. 

Член 23 
Во текот на колењето на животни и обработката 

на трупови од заклани животни треба да се спречи 
секоја контаминација на месото и органите. 

Внатрешните органи не смеат да се мијат пред 
прегледот. 

Месото од заклано животно не смее да се бри-
ше со крпа или сунѓер. 

Ако опремата што се користи при колењето, об-
работката и прегледот на месото и органте на зак-
лано Животно се извалка со содржината на дигес-
тивниот тракт, со патолошки изменетото ткиво или 
со друга нечистотија, таа пред натамошната упо-
треба мора да се измие со ладна вода, а потоа со 
вода чија температура изнесува најмалку + 83° С. 

Член 24 -
Ако пред прегледот е отстранет некој орган не-

опходен за оцена на употребливоета на месото од 
заклано животно за исхрана на луѓе, одлука за 
употребливоста на месото за исхрана на луѓе не 
може да се донесе без претходно бактериолошко 
или друго соодветно испитување. 

Преглед на трупови и органи од заклани животни 

Член 25 
Преглед на трупови, односно на месо и на ор-

гани од заклани животни треба да врши, по мож-
ност, исто стручно лице на надлежниот орган што 
го прегледало животното пред колењето. 

Во кланиците во кои се колат поголем број 
глави добиток, прегледот на животните за колење 
и прегледите на месо и органи, во кои учествуваат 
соодветен број стручни лица на надлежниот орган, 
мораат да бидат синхронизирани. 

Член 26 
Прегледот на месото и органите се врши: 
1) со оцена на бојата и изгледот (атспеќција); 
2) со-опипување (палпација); 
3) со зарезување на месото, органите и лимф-

ните јазли; 
4) по потреба, со бактериолошки и други испи-

тувања. 
Се прегледуваат: 
1) крвта; 
2) трупот, при што се оценува дали трупот е 

правилно и хигиенски обработен за преглед, сос-
тојбата на згоеноста, степенот на искрвавувањето 

и дали има крвни подливи поради удари, евентуал-
ни деформации на трупот и зглобовите, одвоено пре-
лом на коските. Се оценуваат и бојата и изгледот 
на мускулното и масното ткиво, на плеврата и на 
стомачната обвивка. ' 

При прегледот на трупови од заклани свињи 
треба да се утврди дали на трупот, а особено во 
подрачјето на опашката, постојат рани од гризну-
вање; 

3) главата со припадните лимфни јазли: Lnn. 
parolidici, Lnn. retropharingici mediales et laterales, 
Lnn. mandibulares и Tonsillae pharyngicae, а кај 
говеда — уште тврдото и мекото непце (Palatum du-
rum et molle); 

4) јазикот, хранопроводот, душникот и бели-
те дробови со припадните лимфни јазли: Lnn. bifur-
cationes, Lnn. mediastinals, а кај говеда — и Lnn. 
eparteriales; 

5) срцето со срцевото ќесе; 
6) црниот џигер со припадните лимфни .јазли 

(Lnn. portales) и, со жолчното бабуле; 
7) слезината; 
8) желудникот, цревата и стомачната обвивка со 

припадните лимфни јазли (Lnn. gasirici, Lnn. me-
senteriales); 

9) бубрезите со припадните лимфни јазли (Lnn. 
renales); 

10) дијафрагмата, плеврата, стомачната обвивка, 
сланината, салото, лојот, видливите коски, карлица-
та, зглобовите и обвивките на тетивите; 

11) големите лимфни јазли на древната коска 
(Lnn. ilici mediales) и површинските преградни лим-
фни јазли (Lnn. inguinales superficiales); 

12) вимето со лимфните јазли (Lnn. inguinales 
supramammarici); 

13) половите органи и мочното бабуле. 

Член 27 
Заради прегледот од член 26 на овој правилник, 

определени лимфни јазли и други органи треба да 
се зарежат на следниот начин: 

1) кај заклани говеда мораат да се зарежат лим-
фните јазли: 

— на главата: Lnn. parotidici, Lnn. mandibula-
res и Lnn. retropharyngici mediales et laterales; 

— на белите дробови: Lnn. mediastinales cauda-
les et craniales, Lnn. bifurcations dorsales sinistra 
et aextra и Lnn. eparteriales; 
. — на црниот џигер: Lnn. portales; 

2) кај заклани свињи мораат да се зарежат 
лимфни!^ јазли: 

— на главата: Lnn. mandibulares, односно Lnn. 
mandibulares accesorii; 

— на трупот: Lnn. inguinales superficiales, однос-
но Lnn. supramammarici. 

Другите лимфни јазли на органите и труповите 
од заклани говеда и свињи (Lnn. eervicales super-
ficiales, Lnn. axillares, Lnn. poplitei, Lnn. ischiadici, 
Lnn. subiliaci, Lnn. iliaci mediales et laterales, Lnn. 
sacrales, Lnn. lumbales, Lnn. renales и Lnn. sternales) 
се зарезуваат само ако се сомнева на некое заболу-
вање или кога тоа го бара земјата увозничка. 

Лимфните" јазли се зарезуваат надолж, така што 
да се добијат што поголем број тенки листови, од-
носно пресеци за преглед. 

Срцето од заклани говеда, јуниња, телиња и 
биволи треба да се зареже со надолжни резови со 
кои се отвораат коморите и преткоморите. Срцевата 
преграда (septum) се расекува со два до три реза. 

Душникот и неговите главни странки од бифур-
кацијата треба да се зарежат надолж, а долната 
третина на двете белодробни крила напречно така 
што да се прережат главните бронхуси. 

Црниот џигер од заклани говеда, јуниња и овци 
треба да се зареже на внатрешната страна на две 
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места, така што еден рез надолж да го отвори глав-
ниот жолчовод, а другиот да оди преку шпигеловата 
резанка толку што да се прережат жолчоводите. 
Жолчното бабуле треба -да се опипа. Во случај на 
потреба, треба да се зарежат и другите делови од 
црниот џигер. Црниот џигер на другите заклани жи-
вотни треба да се прегледа со атспекција и палпа-
ција, а по потреба — и со зарезу вање. 

Бубрезите треба да се прегледаат со атспекција и 
палпација, а ако е потребно — и да се расечат за да 
биде достапна за преглед бубрежната карлица. Кај 
заклани телиња, јагниња и прасиња бубрезите се 
вадат од масната и спојноткивната обвивка само во 
случај на потреба. 

Ако кај телиња се посомнева на салмонелоза, 
треба да се зарежат папокот и зглобовите. Црниот 
џигер треба да се прегледа и со лупа, а да се зареже 
само ако постои потреба. 

При прегледот на заклани овци и кози не треба да 
се зарезуваат лимфните јазли на главата и на срце-
то, ако не се сомнева дека овците, односно козите се 
болни. 

,Член 28 
Прегледот од член 27 на овој правилник треба 

да се прошири и врз другите делови на месо и орга-
ни од заклано животно што не се наведени во член 
26 на овој правилник (мозок, шуплини на главата, 
панкреас и др.), ако за тоа постои причина. 

Миење на мозокот на заклано животно под те-
ковна вода и преглед заради утврдување присуство 
на делчиња коски во мозокот треба да се изврши 
пред пренесувањето на мозокот во ладилник. 

Член 29 
При прегледот на месо и органи од заклани го-

веда, јуниња и биволи мора посебно да се изврши 
преглед заради утврдување дали постои бобичавост, 
и тоа на следниот начин: 

1) да се зареже со најмалку два паралелни реза 
во секој надворешен џвакачќи мускул (М. masseter) 
и со еден рез во секој внатрешен (М. pterygoideus) 
џвакачки мускул, така што површината на резот да 
биде што поголема; 

2) да се прегледа површината на сите мускули, 
а особено внимателно мускулниот дел на дијафраг-
мата и меѓуребрените мускули. 

Ако при зарезувањето на гдвакачките мускули и 
на срцето и со прегледот и опипувањето на органите 
се најде само една или повеќе бобинки, потребно е, 
поради утврдување на степенот на инвазијата, да се 
разрежат во тенки ливчиња јазикот, хранопреводот, 
срцето и мускулните деЈ*ови на дијафрагмата, а vtcio 
така треба да се зарежат на неколку места муску-
лите на бутот и плешката. 

Кај заклани телиња до 6 недели, при прегледот 
заради утврдување дали постои бобичавост, се заре-
зува само срцето. Ако со прегледот на срцето се нај-
де една или повеќе бобинки, треба да се изврши де-
тален преглед како кај закланите говеда, јуниња, 
телиња постари од 6 недели и биволи. 

Прегледот заради утврдување дали постои боби-
чавост кај свињи се врши со атспекција на сите 
видливи мускули и органи. 

Член 30 
На главата од заклани копитари треба да се 

прегледа слузокожата на носната преграда и на нос-
ните шуплини заради утврдување дали постои са-
кагија. 

Член 31 
При прегледот на заклани свињи мора да се 

изврши испитување заради утврдување дали свињи-
ште се заразени со трихинела (Trichinella spiralis). 

Заради испитувањето од став 1 на овој член тре-
ба да с.е земе бд секоја свинска полутка по едно 
1тарче мускул рд дијафрагмата, и тоа на преминот 
на мускулниот дел во тетивен, на местото на кое 
дијафрагмата се врзува за 'рбетот. Од секое парче 
треба да се земат за испитување по седум препарати 
(вкупно 14 препарати) во големина на зрно од зоб. 

Ако е пред земањето мостри за трихиноскопски 
преглед отстранета дијафрагмата, од секоја полутка 
свиња се земаат за преглед парченце од некој мус-
кул од грлото и парченце од меѓуребрен мускул, па 
од секое парченце се подготвуваат по 7 препарати, 
вкупно од секоја свиња 28 препарати. 

Бактериолошки преглед на месо и на органи 

Член 32 
Ако се сомнева дека закланото животно боле-

дувало од зоонози или од други заразни болести, или 
дека месото содржи причинители на заразни болес-
ти, како и кога ќе се утврди дека животното изла-
чувало салмонела а не покажувало знаци на болест, 
за анализа се земаат и на бактериолошки преглед 
се праќаат мостри, и тоа кај: 

1) септикемичен облик на антракс — два размаза 
крв, парче слезина и еден лимфен јазол, а кај лока-
лизиран облик на антракс кај свињите — два раз-
маза крв од патолошки изменето ткиво и парче од 
изменетото ткиво со подвилечен лимфен јазол; 

2) шушкавец — два размаза крв од патолошки 
изменето ткиво, дел од изменетото ткиво и дел од 
слезината; 

3) други гасни едеми — два размаза крв од пато-
лошки изменето ткиво, дел од изменето ткиво, дел 
од слезината и од црниот џигер и дел од цревата; 

4) салмонелоза — парче месо, слезина, црн џигер 
со порталниот лимфен јазол и неполно испразнето 
и под врзано жолчно бабуле; 

5) сакагија — дел од патолошки изменето ткиво, 
по еден дел од патолошки изменети бели дробови, 
дел од носната преграда, дел од душникот и дел од 
кожата со апцеси и региона леи лимфни јазли што 
им припаѓаат на патолошки изменетите делови; 

6) беснило кај големите животни — дел од голе- " 
миот мозок со Амонови рогови, а кај беснило кај 
малите животни — целиот мозок или една половина 
од мозокот; 

7) свинска чума — слезината, бубрег и патолош-
ки изменетите органи со регионалните лимфни јазли; 

8) чума кај говедата — дел од патолошки изме-
нетите бели дробови со медијастиналните лимфни 
јазли; 

9) лигавка и шап — патолошки изменето тикзиво 
и течност од меурчиња на јазикот или кожата во 
пуферски 50-процентен глицерин (рН-7,6), по мож-
ност на мраз; 

10) заразна фатеност кај свињите — лумбалниот 
дел од 'рбетниот мозок во 30 до 50-процентен раствор 
глицерин; 

11) бе ло дробна зараза кај говедата — дел од па-
толошки изменетите бели дробови со медиј астрални 
лимфни јазли; > 

12) мелитококоза и бруцелоза — крв, млеко, фе-
тус или подврзан желудник од фетус, слезина, буб-
рег, срце и парче црн џигер; 

13) Аујецкиевата болест — мозокот или целата 
глава, продолжениот мозок и лумбалниот и сакрал-
ниот дел од 'рбетниот мозок; 

14) хеморагична септикемија — два размаза крв, 
црниот џигер, слезината, подврзаното срце; 

15) инфективна анемија кај копитарите — крв, 
црниот џигер, бубрег и слезината; 

16) Q треска — кожа, мускули, материцата и 
млеко; 
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17) лептоспироза — крв, мон, бубрег, црниот џи-
гер и слезината; * 

18) црвен ветер — ако е акутен облик — слези-
ната и бу брегот, а ако „е хроничен облик — бу брегот, 
срцето и слезината; 

19) листерелоза — слезината, бубрегот и црниот 
џигер. 

За бактериолошки преглед треба да се земат и 
испратат две парчиња месо, што се покриени со 
фасција, дебели најмалку 8 cm, тешки најмалку 500 g, 
(изрежани од задната, односно предната крстосана 

1 четвртина, како и лимфни јазли од месо, парче сле-
зина, бубрег, парче црн џигер со портален лимфен 
јазол и со неполно испразнето и подврзано желчно 
ќесе, и тоа во следните случаи: 

1) ако се сомнева дека е во прашање труење на 
крв, кај животни што пред колењето покажувале 
повишена телесна температура и други знаци на рас-

: троено здравје, без оглед на тоа дали при прегледот 
по колењето се утврдени знаци на воспаление на 

, цревата, вимето, материцата, зглобовите, обвивките, 
тетивите, чапунките, копитата, папокот, белите дро-
бови, плеврата, стомачната обвивка, како и на која 
и да е друга органска болест или ако е патолошко-
-анатомскиот наод негативен; 

2) ако на животните во рок од 30 минути по 
колењено не им се извадени внатрешните органи, 
како и кога постои сомневање дека е во прашање 
почетно расипување на месо. 

Ако црниот џигер, слезината, бубрезите или цре-
вата со желудникот се отстранети пред прегледот 
или се толку оштетени што со прегледот да не може 
да се утврди дали биле патолошки изменети, за бак-
териолошки преглед се* праќаат две парчиња месо 
што се покриени со фасција, дебели најмалку 8 cm, 
тешки најмалку 500 g, земени од крстосана задна и 
предна четвртина, како и лимфни јазли од месо и 
заостанати делови од стомачните или паренхиматоз-
ките органи. 

i Член 33 
Мострите што се праќаат на бактериолошки пре-

глед треба претходно да се оладат, а потоа секое 
парче месо или орган од заклано животно посебно 
да се спакува во ќесе од непропустлив материјал и 
да се означи. Ќесињата, со поединечните парчиња 
месо или органи, се пакуваат во пластични, дрвени 
или метални кутии, претходно обложени со хартие-
на вата. 

Со мострите се Доставува и извештај до органи-
зацијата што е овластена за бактериолошки прегле-
ди, кој мора да содржи податоци за видот, потеклото 
и држателот на животното и за резултатот од пре-
гледот на животното пред и по колењето, датум на 
колењето, како и број, количество и ознаки на мос-
трите што се праќаат на преглед. 

Во извештајот мора посебно да се нагласи сомне-
вањето поради кое се испраќа материјалот на пре-
глед. 

• Месо и органи од заклани животни од кои се ' 
земени мостри и испратени на бактериолошки пре-
глед, не можат да се проценуваат ниту да се корис-
тат додека не се добијат резултати од анализата/ 

По добивање на резултатите од бактериолошкиот 
преглед, надлежниот орган, според одредбите на овој 
правилник, ја оценува употребливоста иа месото и 
органите од закланото животно за исхрана на луѓе. 

Член 34 
Ако бактериолошки преглед на месо од заклано 

животно, предвиден со член 32 на овој правилник, 
не е извршен од која и да било причина, месото, 
пред да почне да се расипува, треба да се прогласи-
за неупотребливо за исхрана на луѓе и да се направи 
нештетно. 

Одлучување за употребливоста на месо и органи од 
заклани животни за исхрана на луѓе по прегледот 

Член 35 
Врз основа на извршениот преглед, како и врз 

основа на резултатите од евентуално бактериолошко 
или друго испитување месото и органите од заклани 
животни се оценуваат како: 

1) употребливи за исхрана на луѓе; 
2) неупотребливи за исхрана на луѓе; 
3) условно употребливи за исхрана на луѓе; 
4) употребливи само за преработка. 

Месо и органи од заклани животни употребливи за 
исхрана на луѓе 

Член 36 
За исхрана на луѓе се употребливи само месото 

и органите од заклани животни во следните случаи: 
1) ако животните врз основа на резултатите од 

прегледот пред и по колењето се прогласени за 
здрави или ако при прегледот пред колењето се 
прогласени за здрави, а на месото и на органите се 
утврдат локализирани патолошки промени што мо-
жат да се отстранат; 

2) ако кај афебрилни животни се забележани 
знаци на болест пред колењето, а по колен,ето е 
утврдено дека посреде се локализирани патолошки 
промени на одделни органи, што можат да се от-
странат; 

3) ако на колење приведените фебрилни животни 
не боледуваат од заразни болести наведени во член 
7 точка 3 на овој правилник, но по колењето на од-

v делни органи се утврдени локализарани патолошки 
промени што можат да се отстранат, а со бактерио-
лошкиот преглед на месото не се најдени бактерии 
поради кои би требало месото да биде оценето како 
условно употребливо или неупотребливо за исхрана 
на луѓе; 

4) ако кај говедата е утврдена бруцелоза при-
чинета со В. abortus. Тестисите и вимето треба да се 
прогласат како неупотребливи за исхрана на луѓе; 

5) ако месото е органолептички беспрекорно, а 
со бактериолошкиот преглед на мостра од длабината 
на месото не се изолирани бактерии предвидени со 
важечките прописи за минималните услови во пог-
лед на бактериолошката исправност на кои 'мораат 
да им одговараат животните намирници во прометот; 

6) ако месото и органите од животни што пред 
колењето биле повредени, со припадните лимфни 
јазли, не покажуваат никакви органолептички про-
мени; 

7) ако кај заклани говеда, јупиња, телиња и би-
воли е утврдена слаба бобичавост (најдено помалку 
од 10 бобинки) и ако се отстранети најдените бабич-
ки, а месото било подложено на смрзнување, варе-
ње или саламуреље во смисла на одредбата на член 
44 од овој правилник; 

8) ако кај заклани овци и кози е утврдена слаба 
бобичавост — по отстранувањето на сите најдени 
бобинки. 

Месо и органи од заклани животни неупотребливи 
за исхрана на луѓе 

Член 37 
За исхрана на луѓе не се употребливи месото и 

органите од заклани животни во следните случаи: 
1) ако промените на органолептичките својства 

на месото, специфични за одделни видови животни, 
се изразени во посилен интензитет, без оглед на нив-
ната причина. 

Промената на миризбата се оценува на 24 часа, 
односно 48 часа по колењето. Интензитетот на про-
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мената на миризбата и на вкусот во нејасни случаи 
•треба да се оцени уште и врз основа на резултатите 
од пробата со варење и печење; 

2) ако животното пред колењето било болно од 
труење- крв или постоело сомневање на труење крв, 
а по колењето од која и да е причина не е извршен 
бактериолошки преглед на месото; 

3) ако болните животни се заклани без прет-
ходен преглед; 

4) ако се оценети како условно употребливи за 
исхрана на луѓе, а не е можно до се изврши нивно 
оспособување; 

5) ако се утврдени прогресивни облици на тубер-
кулоза (на белите дробови, на вимето, на материцата 
и на бубрезите, сероза, свежи казеозни промени со 
западна хиперемија во органите и лимфните јазли, 
стара генерализирана туберкулоза на лимфните 
јазли на месото, коските, зглобовите, централниот 
нервен систем и мускулното ткиво или конгениталеа 
туберкулоза кај младите животни, како и тубер-
кулоза! промени во порталниот лимфен јазол) што 
укажуваат дека е во прашање генерализација; 

6) ако животните боледувале од заразни болести 
од член 7 точка 3 на овој правилник; 

7) ако на принудно закланите животни пред 
прегледот им се отстранети црниот џигер, слезината, 
бубрезите или цревата со желудникот или тие органи 
се толку оштетени што со прегледот да не може да 
се утврди дали и колку се патолошки изменети; 

8> ако во мускулите, во лимфните јазли на 
месото или. во коските се најдени метастази на 
малигни тумори; 

9) ако мускулното ткиво содржи трихинели; 
10) ако од заклано животно на 30 минути по 

колењето не се отстранети желудникот и цревата, 
а не е извршен бактериолошки преглед, или живот-
ното пред колењето" пцовисало, или е заклано во 
агонија; 

11) ако произлегуваат од фетуси и мртвородени 
животни; 

12) ако е утврдена контаминација со радиоак-
тивни материи над максимумот (MDK) што го пред-
видуваат важечките прописи; 

13) ако е утврдена контаминација со пестициди 
над толерантните граници определени со важечките 
прописи за максимално дозволените количества 
пестициди во животните намипници; 

14) ако месото содржи остатоци од антибиотици, 
тешки метали, транкилајзери, тиреостатици или 
хормони во количество поголемо од дозволеното; 

15) ако животното е наполно измршавено поради 
која и да било причина. 

Член 38 
Оцената на месото и органите од заклани живо-

тни при наодот на туберкулозни промени се врши 
на следниот начин: 

1) се оцени дека е неупотреблив за исхрана 
на луѓе целиот труп на свињи и говеда: 

а) ако промените се генерализирани. Промените 
најдени во хепатичниот лимфен јазол укажуваат 
дека состојбата е генерализирана; 

б) ако се утврди дека повишената температура 
на животното, при прегледот пред колењето, е во 
врска со активните туберкулозни промени уочени 
при прегледот по колењето; 

в) ако промените се придружувани со целосно 
измрша дување; 

г) ако промените се утврдат во некој мускул или 
во коските, или во зглоб, или во стомачен орган 
(исклучувајќи го желудочно-цреЕниот тракт), или 
во некој лимфен јазол од мускул, коска, зглоб или 
абдоминален орган (исклучувајќи го гастроинте-
стиналниот тракт), или во некој лимфен јазол што 
прима лимфа од мускулите, коските, зглобовите 

или стомачниот орган (исклучувајќи го желудочно-
-цревниот тракт); 

д) ако промените се распространети во ткивата 
на градната или стомачната шуплина; 

ѓ) ако промените се многукратни, акутни и 
активно прогресивни; 

е) ако карактерот или обемот на промените не 
укажува на локализирана состојба; 

2) ќе се оцени дека е неупотреблив за исхрана 
на луѓе органот или одделен дел од трупот на свиња 
или говедо, ако на него се утврдени промени или 
ако промените се утврдени на припаден лимфен 
јазол; 

3) ќе се оцени дека се условно' употребливи за 
исхрана на луѓе делови од труп и трупот од говедо: 

а) ако трупот покажува промени што не се 
толку силно изразени или толку бројни како што 
се промените опишани во точка 1 на овој став. 
Незафатениот дел од трупот е условно употреблив 
за исхрана на луѓе ако природата и обемот на 
промените укажуваат на локализирана состојба и 
ако промените се калцифицирани или се инкапсу-
лирани и под услов зафатениот орган или друг 
зафатен дел од трупот да се прогласи како неупо-
треблив за исхрана на луѓе; 

б) ако животното реагирало на туберкулин-тест, 
а со прегледот на трупот на закланото животно не 
се утврдени промени; 

4) ќе се оцени дека се употреблив^ за исхрана 
на луѓе без ограничување делови од труп и трупот 
од заклана свиња ако промените се локализирани 
само на едно примарно место (примарни места се 
мандибуларните, цервикалните, медијастиналните и 
мезентеријалните лимфни јазли). Орган или дел од 
труп на заклана свиња на кој се утврдени промени 
ќе се процени како неупотреблив за исхрана на луѓе. 

Труп од 'заклана свиња со локализирана тубер-
кулозата промена на две примарни места е условно 
употреблив за исхрана на луѓе. 

Член 39 
Заради утврдување присуство на остатоци од 

пестициди, антибиотици, тешки метали, транкилај-
зери, тиреостатици или хормони,- надлежниот орган 
повремено зема мостри на месо и на производи од 
месо за лабораториски испитувања. 

Мострите од став 1 на овој =член се земаат на 
линијата за колење, во производството и во скла-
довите. 

За испитување на месо се земаат мускулно и 
масно ткиво,' црн џигер,бу брег и румен (шкембе). 
Секоја мостра од ткиво, односно од орган се зема 
во количество од по 0,5 kg. 

При приемот на месо за преработка или скла-
дирање, мостри се земаат од мускулното и масното 
ткиво во количество од 0,5 kg, и тоа: 

1) до 100 парчиња полутки, односно пакувања—* 
се земаат најмалку 3 посебни мостри; 

2) до 1000 парчиња полутки, односно пакувања 
— се земаат 5 посебни мостри; 

3) над 1000 парчиња полутки, односно пакувања 
— се зема уште по една мостра на секоја започната 
илјада. 

Мострите на месо и на органи од заклано жи-
вотно, веднаш по земањето, се пакуваат во ќесиња 
од пластичен материјал, се означуваат со броеви, 
се смрзнуваат и во смрзната состојба се чуваат и 
се транспортираат. 

Ка ј производи од месо, од • една производна 
партија се зема целото оригинално пакување ако 
тежината на пакувањето е поголема од 1 kg, а ка ј 
пакувања чија тежина е помала од 1 kg се земаат 
онолкав број пакувања кои што обезбедуваат тежина 
од најмалку 1 kg. 
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При земање мостри надлежниот орган составува 
записник за земањето на мострите за лабораториско 

. испитување на биолошките остатоци, кој мора да 
содржи: фирма, односно назив на кланицата или 

» на ладилникот, место, датум на земањето на мос-
трите, име (фирма, односно назив) на држателот 

t на животното за колење или на држателот на кој 
месото, односно производот од месо му припаѓа, вид 
на животното или месото, односно на производот од 
месо, број и количество на мострите и причина за 
праќање на мострите на испитување. 

При испраќање мостри на организациите овла-
стени за вршење анализи или суперанализи-, над-
лежниот орган* со придружниот акт им доставува 
и еден примерок од записникот. 

Член 40 
За исхрана на луѓе не се употребливи месо и 

срце од заклано животно: 
1) ако кај заклани говеда, овци, кози и свињи 

е утврдена силна бобичавост; 
' 2) ако месото од заклано животно поради инва-

зија со саркоцисти е органелептички изменето; 
3) ако метастази на малигни тумори се најдени 

во мускулното ткиво. 
Другите внатрешни органи, лојот, сланината и 

салото од заклани животни се употребливи за ис-
храна на луѓе без оглед на патолошките промени 
наведени во став 1 на овој член. 

Месото се оценува како силно бобичаво ако на 
местата, што задолжително се прегледуваат со заре-
зување (член 29) и во другите мускули на трупот 
се најдат вкупно повеќе од 10 бобинки, или ако е ме-
сото од бобичавите животни органолептички изме-
нето, без оглед на бројот на најдените бобинки. 

Месото што содржи дегенерирани и калцифи-
цирани бобинки се оценува исто како и во случај 
на наоѓање живи бобинки. 

Лојот и органите ка говеда се употребливи за 
исхрана на луѓето ако во нив не се најдени бобинки. 

Член 41 
За исхрана на луѓе не се употребливи делови 

на месо и органи од заклани животни во следните 
случаи: 

1) месото и органите — во кои се најдени за 
здравјето на луѓето нештетни паразити во толкава 
мера што да не можат наполно да се отстранат. 

Ако паразитите можат да се отстранат со изре-
зување, другото месо, односе делови на органи, упо-
требливи се за исхрана на луѓе; 

2) месото и органите — ако се најдени дифузни 
патолошки промени што не можат да се отстранат 
со изрезување, без оглед на нивната причина; 

3) месото и органите — ако се загадени со содр-
жина од желудникот, цревата, со урина, жолчка, 
гној, разни продукти од воспаление, со млеко од 
крави болни од воспаление на вимето или со каква 
и да било нечистотија; 

4) месото и органите — ако содржат отрови што 
се земени со храната, или на кој и да било друг 
начин Qe внесени во организмот на животното; 

5) лимфниот јазол и органот на кој му припаѓа 
тој — ако е утврден туберкулозен процес; 

6) тестисите од бруцелозни говеда; 
7) белите дробови што се загадени со базевска 

вода, со содржина од желудникот и со крв; 
8) крвата што е загадена со каква и да било 

нечистотија или е добиена со пререзување на вратот; 
9) половите органи (освен тестисите), препуциу-

мот (пуздра), очите, отворот на задното црево, 
изрезоците од ушите (внатрешни 'рскавичави делови 
на надворешното уво), крајниците и папокот, повр-
шината од убодна рана при колење на свињи и 
лузните. 

Месо и органи од заклани животни условно упо-
требливи за исхрана на луѓе 

Член 42 
За исхрана на луѓе се условно употребливи месо 

и органи: 
1) ако тие произлегуваат од животни што се 

болни од бруцелоза причинета со В. suis, од хемо-
рагична септикемија, црвен ветер кај свињите (освен 
септикемичниот облик), од Аујецкиевата болест, од 
грип кај прасињата, Q треска, лептоспироза, токсо-
плазмс-за, листериоза, под услов да се утврдени 
причинители во месото; 

. 2) ако се претпоставува дека месото можело да 
се загади со причинители на антракс, сакагија и 
салмонелоза. Се смета дека месото и органите на 
здрави животни можеле да се загадат со причини-
тели на антракс, сакагија или салмонелоза ако се 
дојдени во допир со месо од други животни болни 
од споменатите болести или со рацете на работни-
ците, односно со алатот употребен при колењето 
на заболени животни, или на кој и да било друг 
начин. Во наведените случаи загадувањето не е пот-
ребно да се утврдува со бактериолошки преглед; 

3) ако се најдени бобинки штетни за здравјето 
на луѓето (кај говеда — Cysticercus bovis ѕ. inermis, 
а кај свињи — Cysticercus cellulosae), а нема при-
чина врз основа на одредбата на член 40 став 1 
точка 1 од овој правилник да се оценат како неупо-
требливи за исхрана на луѓе. 

Месо и органи од заклани животни употребливи 
само за преработка 

Член 43 
Месо и органи од заклани животни се употреб-

ливи само за преработка: 
1) аќо нивните органолептички својства во по-

мала мера се разликуваат од специфичните својства 
на месо од животинскиот вид на кој му припаѓаат; 

2) ако произлегуваат од премлади животни, па 
покажуваат знаци на неразвиеност, односно незре-
лост; 

3) ако не искрвавиле доволно; 
4) ако од месото се отстранети првобитно утвр-

дените органолептички или други промени поради 
кои месото било привремено задржано под контрола 
на надлежниот орган. 

Одлука со која се утврдува дека месото и орга-
ните ја измениле бојата миризбата и вкусот, односно 
дека се појавила воденикавост и со која, во врска 
со тоа, таквото месо и органи привремено се задр-
жуваат под контрола на надлежниот орган — се 
донесува најрано на 24 часа по колењето, а, по 
потреба, и врз основа на резултатите од проба со 
варење. 

Оспособување на условно употребливо месо и органи 
од заклани животни за исхрана на луѓе 

Член 44 
Условно употребливо месо и органи од заклани 

животни се оспособуваат за исхрана на луѓе: 
1) со топење или варење на сланина и сало 

ако во масното ткиво на свињи се најдат бобинки, 
без.оглед на интензитетот на инвазијата и со топење 
или варење на лој — ако во масното ткиво на говеда 
се најдат бобинки (член 40); 

2) со варење, стерилизација или солење на меса 
и органи од слабо бобичави свињи; 

3) со смрзнување, варење, стерилизација или 
солење на месо и органи од слабо бобичави говеда; 

4) со варење или стерилизација на месо и органи, 
односно со топење на сланина, сало и лој во слу-* 
чаите наведени во член 42 од овој правилник. 
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Ако условно употребливото месо не е оспосо-
бено на начинот пропишан во став 1 на овој член, 
ќе се смета како неупотребливо за исхрана на луѓе 
и мора да се направи нештетно. 

Месото за кое се сомнева дека е контаминирано 
со причинители на антракс мора да се провари или 
да се стерилизира најдоцна во рок од 6 часа по. коле-
њето. Ако во наведениот рок месото не се провари 
или не се стерилизира, се смета како неупотребливо 
за исхрана на луѓе и мора да се направи нештетно. 

Условно употребливото месо, освен месото од, 
слабо бобичави говеда, по извршеното оспособување 
може да се употреби за исхрана на луѓе само пре-
работело во производи од иситнето месо. Месото ОД 
слабо бобичави говеда, по извршеното оспособување, 
се смета како употребливо за исхрана на луѓе (член 
36 точка 7). 

Член 45 
Оспособувањето на условно употребливо месо 

за исхрана на луѓе се врши на следниот начин: 
1) сланината, салото и лојот треба да се истопат 

но сува или влажна постапка на температура од 
најмалку 100°С; 

2) месото пред варењето или стери лиз аци јата 
треба да се расече во парчиња дебели до 10 cm и да 
се вари во вода најмалку два и пол часа и да се 
стерилизира најмалку два часа, така што во сре-
дината на парчињата на месо да се постигне тем-
пература од 80°С и да се одржи најмалку 30 минути. 

Ке се смета дека е месото доволно варено ако 
во најдлабоките делови ја измени бојата, т. е. кога 
говедско месо ќе стане сиво, а свинското — сивкаво-
бело и кога сокот кој при зарезувањето се цеди 
повеќе не е црвеникав; 

3) ако месото од бобичави свињи и говеда се 
оспособува за исхрана на луѓе со солење, треба да 
се расече во парчиња тешки најмногу до 2 kg и да 
се насолат по сува постапка или да се потопат во 
25-процентен раствор кујнска сол, или во смеса за 
саламурење. Населеното месо или месото потопено 
во саламура мора да се држи најмалку 21 ден. Ако 
растворот на кујнска сол или саламура се вбрзгува 
со брзгалка, доволно е месото да стои 14 дена; 

4) ако месото од бобичави говеда се оспособува 
за исхрана на луѓе со смрзнување, трупот и главата 
мораат да се држат во просторија за одмрзнување 
додека во најдлабоките мускули не се постигне 
температура од — 5°С која ќе се одржува 24 часа. 

Трупот и главата од слабо бобичави говеда не 
смеат да се искостенуваат пред смрзнувањето. 

Обележување на месо од заклани животни 

Член 46 
По прегледот, месото се обележува во поглед на 

неговата употребливост за исхрана на луѓе. 
Обележувањето на месо се врши со жиг натопен 

со трајна и за здравјето на луѓето нештетна боја 
или со жежок жиг. 

Отпечатокот на жигот на месото мора да биде 
јасен и читлив. 

Член 47 
Жигот за обележување на месо треба да содржи 

податоци за ветеринарната инспекција и за мес-
тото на прегледот, како и датум на прегледот. Ако 
во местото се наоѓаат кланици, жигот треба да 
содржи уште и поблиска ознака на кланицата. 

Жигот што се употребува во извозна кланица 
мора да содржи текст: „Yugoslavia, ветеринарска 
инспекција", како и извознички контролен број и 
датум на прегледот. 

Член 48 ^ 
Месото што е оценето како употребливо за 

исхрана на луѓе се обележува на следниот начин: 
1) говедско, свинско и овчо месо — со овален 

жиг широк 6,5 cm и висок 4,5 cm. Височината на 
буквите треба да биде 0,8 cm. височината на брое-
вите на датумот 0,5 cm, а во извозна кланица — 
височината на извозничкиот контролен број — lr2 ст5 

2) месо од копитари, биволеко и козјо месо — со 
тркалезен жиг со пречник 5 cm во кој е испишан 
видот на месото (коњско, биволско, козјо месо). 
Височината на буквите и броевите треба да биде 
0,5 cm. 

Член 49 
Месото што е оценото како условно употребливо 

за исхрана на луѓе се обележува со жиг во облик 
на квадрат со страници од 6 cm, со тоа што за 
месо од копитари, биволи и кози во жигот е испишан 
називот на видот на месото. Височината на буквите 
и броевите треба да биде 0,8 cm. 

Член 50 
Месото што е оценето како употребливо само 

за преработка се обележува со жиг во облик на 
правоаголник со страници 6 X 4 cm. со тоа што за 
месо од копитари, биволи и кози во жигот е испишан 
називот на видот на месото. Височината на буквите 
и броевите треба да биде 0,5 cm. Тој жиг мора да 
содржи зборови: „За преработка". 

Член 51 . 
Месото што е оценето' како неупотребливо за 

исхрана на луѓе се обележува со жиг ѕ̂о облик на 
рамностран триаголник со страници од 5 cm. Висо-
чината на буквите и броевите треба да биде 0,3 cm. 

Член 52 
Трупови и глави од бобичави говеда што се 

оспособуваат со смрзнување за исхрана на луѓе се 
обележуваат, пред ставањето во просториите за 
смрзну вање, со етикета на која е испишано: 

Привремено запленето 
Б о б и ч а в о 
За смрзнување М. П. Надлежен орган 

Етикетата од став 1 на овој член е во црвена 
боја, големина 14 X 7 cm. 

На местото „М.П." се става печат или жиг за 
условна употребливост на местото. 

По извршено смрзнувагБе, труповите" се обеле-? 
жуваат со жиг од член 48 точка 1 на овој правилник. 

Член 53 
Месото и органите од заклано животно се обе-

лежуваат со соодветен жиг на определени места. 
Кај говеда, јуниња, телиња, биволи и копитари 

жиговите се'ставаат на обете половини од трупот, 
и тоа на: 

1) плешката; 
2) грбот над бубрезите; 
3) надве" вината страна од бутот; 
4) надворешните џвакачки мускули. 
Кај свињи жиговите се ставаат на обете полови-

ни од трупот, и тоа на: 
1) плешката; / 
2) грбот; 
3) надворешната страна на бутот; 
Кај овци и кози жиговите се ставаат на: 
1) плешката; 
2) внатрешните страни на бутовите. 
Ка ј прасиња, јагниња и јариња жигот се става 

на грбот помеѓу плешките. 
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Ако месото од кланица се експедира во парчиња, 
секое парче мора да биде обележено со соодветен 
жиг. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 до 5 од овој 
член, во извозните кланици прегледаните трупови 
што се оценети како употребливи за исхрана на луѓе, 
можат да се обележат со жиг само во близина на • 
градната коска. Ако таквите трупови се пуштаат во 
промет, мораат да се обележат со жигови и на дру-
гите места, на начинот пропишан во ст. 2 до 6 на 
овој член. 

Постапка со месото и органите од заклани животни 
неупотребливи за исхрана на луѓе 

Член 54 
Месото и органите од заклано животно или нив-

ни делови што се оценети како неупотребливи за 
исхрана на луѓе ќе се направат нештетни на еден од 
следните начини: 

1) со варење или стерилизација додека не се ра-
спаднат меките делови; 

2) со сува дестилација; 
3) со хемиски постапки. 

Член 55 
Ако конфискатите и мршите не можат да се на-

прават нештетни ниту на еден од начините од член 
54 на овој правилник, тие треба да се експедираат 
во јама-гробница или да се изгорат. 

Пред да се стават во јама-гробница, конфиск^-
тите и мршите треба да се поправаат со петролеј, 
карболна киселина, вар и ел. 

Трихинелозно месо треба да се направи нештет-
но само на начинот пропишан во член 54 од овој 
правилник или со изгорување. 

» Член 56 
Конфискатите и мршите се експедираат до об-

тект или место за нештетно отстранување во превоз-
но средство кое мора да биде непропустливо за теч-
ност и затворено. 

Ако кланицата нема услови за правилно чување 
на конфискатите и мршите од пцовисани животни, 
тие мораат секој ден по завршување на колењето да 
се експедираат до објектот или местото за нештетно 
отстранување. 

Забранет е секој истовар на конфискати и мрши 
на патот до објектот или местото за нештетно от-
странување. 

Забрането е во кругот на кланицата да се пре-
работуваат мрши од пцовисани животни и конфис-
кати што произлегуваат надвор од кругот на кла-
ницата. 

/ Член 57 
Надлежниот орган може да дозволи употреба на 

непреработени планинци конфискати за подготву-
вање на храна за риби и крзнаши, под услов да не 
содржат причинители на заразни болести и ехино-
коки. 

Конфискатите што ќе се употребат за исхрана 
на риби и крзнаши пред експедирањето треба да се 
прелеат со метиленско синило и да се експедираат 
во садови што можат да се затворат или во затворе-
ни превозни средства. 

III. ПРЕГЛЕД НА ПЕРНАТА ЖР1ВИНА 

Пријава за колење 

Член 58 
Држателот на перната живина, најдоцна 12 часа 

пред колењето, му го пријавува на надлежниот орган 
коленото на перната живина. 

Кон пријавата за колење мора да се "поднесе и 
уверение за здравствената состојба на пернатата жи-
вина ако таа се експедира на кланица заради колење. 

Преглед пред колењето 

Член 59 
Пернатата живина пристигната во кланица се 

прегледува пред колењето. Ако со прегледот се ут-
врдат знаци на замор (диспноа, цијаноза на гребенот, 
тешкотии при стоење), колење може да се изврши 
дури по одмор. Ако наведените симптоми не ис-
чезнат по одморот, треба да се посомнева на заболу-
вање на живината. Во тој случај може да се доз-
воли колење само при соодветни мерки заради спре-
чување на ширењето на болеста. 

Се сомнева дека постои заболување на онаа 
перната живина кај која со прегледот на животи 
е утврдено: дека е апатична и дека не реагира на 
нормални надразнувања, дека има пролив, дека е 
многу мршава, дека пушта ненормален глас ќога ќе 
се вознемири, дека покажува знаци на растројство 
на централниот нервен систем, дека има отечена 
глава и очи> исцедок од очите или од носните шуп-
лини, едем на гребенот и заматена или неправилна 
корнеа; дека кива или се проѕева или куца, односно 
дека има озледи на одделни делови од телото. 

Член 60 
Нема да се Дозволи колење на перната живина: 
1) ако при погледот на животи се утврдат знаци 

на агонија или тешки .растројства на здравјето од 
која и да било причина; 

2) ако боледува или се сомнева дека боледува од 
генерализирана дифтерија, солмонелоза, класична 
или атипична чума кај живината, орнитоза, псита-
коза и инфлуенца кај гуските k ако е утврдено 
труење со кој и да е отров; 

3) ако не поминале најмалку 3 дена од денот 
на престапувањето на лекувањето со антибиотици или 
со кокцидиостатици или од употребата на тие сред-
ства за профилактички или нутритивни цели, однос-
но онолку дена колку што употребените антибио-
тици или кокцидиостатици можат да се задржат во 
месото, а според упатство од производителот за упо-
требата на антибиотиците или на кокцидиостати-
ците; 

4) ако храната со која е хранета содржела сое-
диненија на арсен. 

Колење и обработка на перната живина 

Член 61 
Перната живина пред колењето треба да се заш-

емети. 
Колењето на пернатата живина се врши со пре-

резување на крвните садови од вратот со надворе-
шен или внатрешен рез. 

Забрането е да се внесува заклана перната жи-
вина во базен за попарување пред да искрвави до-
волно. 

По попарувањето и скубењето на пердувот, жи-
вината се подготвува за преглед така што внатреш-
ните органи (желудникот, цревата, црниот џигер, 
слезината и срцето) се вадат од телесната шуплина 
и се оставаат во природна врска со трупот. 

Член 62 
Забрането е да се отстранува главата од трупот 

на заклана живина пред прегледот. 

Преглед на заклапа перната живина 

Член 63 
При прегледот на заклана перната живина над-

лежниот орган ќе ја прегледа главата, надворешната 
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и внатрешната површина на трупот и сите внатреш-
ни органи. Ако се утврдени какви и да било па-
толошки промени, трупот и органите од заклана 
перната живина треба да се задржат и дополнител-
но прегледаат. 

Оценување на употребливост, на месото и органите 
од заклана перната живина за исхрана на луѓе 

Член 64 
Труповите од заклана пената живина мораат да 

бидат очистени од пердувот, без поголем крвни под-
ливи или без поголеми оштетувања на кожата и на 
екстремитетите. 

Месото и органите од заклана перната живина, 
врз основа на прегледот, како и на евентуално бак-
териолошко или друго испитување, можат да се оце-
нат како: 

1) употребливи за исхрана на луѓе; ј 
2) неупотребливи за исхрана на луѓе; 
3) употребливи само за преработка. > 

Член 65 
За исхрана на луѓе се употребливи месото и 

органите од заклана перната живина: 
1) ако добро искрвавиле и ако се хигиенски и 

органолептички исправни; 
2) ако не се најдени патолошки промени на ме-

сото и на органите. 
Ако на заклана перната живина се најдени пато-

лошки промени што се локализирани само на орга-
ните или на одделен орган, месото е употребливо за 
исхрана на луѓе, а органите на кои се најдени на-
ведените промени не се употребливи за таа искрана. 

Член бб 
Месото и органите од заклана перната живина 

не се употребливи за исхрана на луѓе: 
1) ако се утврдени причини поради кои би тре-

бало да се забрани колење во смисла на одредбата 
на член 60 точка 1 на овој правилник; 

2) ако се утврди: туберкулоза, дифтерија, ас-
пергилоза, стафилококоза, спирохетоза, сипаници во 
генерализиран облик, левкоза, саркоматоза, лим-
фоматоза, класична и атипична чуда кај живината, 
салмонелоза, орнитоза и пситакоза, некробацилоза, 
инфективен синуситис во септикемичен облик, ин-
флуенца кај гуските или авита^иноза; 

3) ако се утврди дека живината е многу мршава; 
дека постојат промени во миризбата и бојата, како 
и знаци на гнилеж, слабо искрвавување и труење 
или ако се утврдат пролиферации и апсцеси; 

4) ако е утврдена контаминација со радиоактив-
ни материи над максимумот (MDK) предвиден, со 
важечките прописи; 

5) ако е утврдена контаминација со пестициди 
над толерантните граници определени со важечките 
прописи за максимално дозволените количества пес-
тициди во животните намирници; 

6) ако месото содржи остатоци од антибиотици, 
тешки метали, тиреостатици или хормони. 

Месото и органите од смрзната заклана перната 
живина не се употребливи за исхрана на луѓе ако 
на нив се утврдени појави на гнилеж, запа леност 
или мувлосаност. 

! Член 67 1 

За исхрана на луѓе не се употребливи: душникот, 
гушата, хранопроводот, црева, клоаката, bursa fab-
ricii и јајцеводите со овариумите (кај несачки). 

) Член 68 
Месо од заклана перната живина е употребливо 

само за преработка: 
1) ако специфичните органолептички својства му 

се изменети во помала мера; 

2) ако произлегува од перната живина што била 
во контакт со живина за која се сомнева дека е бол-
на или со живина заболена од салмонелоза или ако 
било во контакт со месо од болна живина или со 
месо од живина за која се сомнева дека е болна. 

Преработката- на месото од став 1 на овој член с0 
врши со варење. 

/ 

Обележување на месо од заклана перната живина 

Член 69 
Месото од заклана перната живина што е оце-

нето како. употребливо за исхрана на луѓе се обеле-
жува на следниот начин: 

1) ако се пушта во промет поединечно и неша-
кувано, мора да биде обележано со тркалезен жиг 
во пречник 2,5 cm, со текст кој содржи податоци за 
ветеринарската инспекција и за местото на прегле-
дот, како и датум на прегледот. Височината на бук-
вите во текстот изнесува 0,3 cm. Жигот се става на 
трупот под крилата. Обележувањето на месото се 
врши со жиг натопен со трајна и за здравјето неш-
тетна боја. Отпечатокот на жигот мора да биде ја -
сен и читлив; 

2) ако се пуштаат во промет поединечно спаку-
вани трупови, нивни делови или внатрешни органи, 
ознаката за употребливост на месо за исхрана на 
луѓе се печати на пластична фолија или ќесиче или 
во пакувањето се става етикета со отпечатен печат 
кој содржи податоци за ветеринарската инспекција 
и за местото на колењето, како и датум на колењето. 
Таа етикета мора да се ставили на една од челните 
страни на збирна амбалажа (картонска кутија и ел.); 

3) ако неспакувани трупови, нивни делови или 
внатрешни органи се пуштаат во промет во збирна 
амбалажа, на една од нејзините челни страни, како 
и во внатрешноста на амбалажата, мора да се стави 
етикета со отпечатен печат кој содржи податоци 
за ветеринарната инспекција и за местото на коле-
њето, како и датум на колењето. 

Печатот од точка 2, односно точка 3 на став 1 од 
овој член е отпечатен на етикетата, на пластичната 
фолија или на ќесето, или овален облик, широчина 
6,5 cm и височина 4,5 cm Височината на буквите 
во текстот на печатот треба да биде 0,8 cm, а висо-
чината на броевите — 0,5 cm. 

Печатот кој се употребува во извозна кланица 
има овален облик, широчина 6,5 cm, височина 4,5 cm 
и содржи текст: „Yugoslavia, ветеринарска инспек-
ција", како и извознички контролен број. Височи-
ната на буквите во текстот на печатот треба да 
биде 0,8 cm а на броевите — 1,5 cm, 

Член 70 
На заклана перната живина по прегледот треба 

да и се извадат срцето, слезината и црниот џигер, 
а мускулниот и жлездениот дел од желудникот да 
се одвојат од цревата. Од црниот џигер треба да се 
отстрани жолчното ќесе. Жлездениот дел од желуд-
никот треба да се очисти од содржината и да се 
симне слузокожата. Од мускулниот желудник треба 
да се отстрани содржината, а од слузокожата да се 
одвои рожниот слој. 

Ако внатрешните органи по прегледот и обра-
ботката- повторно се ставаат во стомачно-градната 
шуплина, мораат веднаш да се спакуваат во посеб-
но пластично ќесе или во посебна пластична фо-< 
лија. -

Член 71 
По* прегледот, заради зачувување на хигиен-

ската исправност, закланата перната живина треба 
да се олади толку што во длабочината на мускул-
ното ткиво да се постигне температура до +4° С, 
која треба да се одржува во текот на транспортот. 
Ако месото од заклана перната живина се смрзнува. 
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мора да се обезбеди температура на месото од нај -
малку —12° С. 

Еднаш одмрзнатата заклана перната живина по-
, веќе не смее да се смрзнува. 

Член 72 
Расекување PI пакување на заклана перната живи-

на може да се врши во простории чија температура 
изнесува до +10° С. Деловите од расечените трупови 
непосредно по расекувањето мораат да с§ пакуваат 
во соодветна амбалажа и да се чуваат на темпера-
тура до +4° С. Расекување на труповите мора да се 
наврши најдоцна 72 часа по колењето. 

Расечени трупови, односно конфекциоиирани де-
лови од заклана перната живина можат да се чуваат 
на пазарот во ладилници 72 часа не сметајќи го и 
денот на расекувањето, со тоа што температурата 
во длабочината на мускулното ткиво да биде до 
1+4° С. По тој рок тие трупови, односно делови, ако 
се хигиенски исправни можат да се повлечат од 
прометот и да се преработат во производи што тер-
мички се третираат. 

I 
Член 73 

Ладено месо и јастиви внатрешни органи од 
заклана перната живина се пакуваат во хигиенски 
беспрекорна пластична или картонска амбалажа или 
во дрвени кутии обложени со хартија која не про-
пушта вода или со пластична фолија или во ќе-
сичиња од синтетички фолии. 

( Член 74 
На амбалажата во која е спакувано конфекцио-

нирано месо од перната живина мораат да се озна-
чат видот и делот од трупот од заклана перната 
живина, датумот на расекувањето, називот на об-
јектот во кој е извршено расекувањето и печатот 
или етикетата на ветеринарната инспекција. 

IV. ПРЕГЛЕД НА ПИТОМИ ЗАЈАЦИ 

Член 75 
Држателот на питоми зајаци, најдоцна на 12 часа 

пред колењето му го пријавува на надлежниот ор-
ган колењето на питоми зајаци. 

Пред колењето питомите зајаци мораат да гла-
дуваат барем 3 часа, потоа тие треба да се зашеме-
тат и по тоа да искрвават со пререзување на вра-
тот. 

Член 76 
Нема да се дозволи колење на питоми зајаци: 
1) ако се во стадиум на линеење; 
2) ако се мршави или оз ледени; 
3) ако при прегледот на животи покажуваат 

знаци на растроено здравје; 
4) ако боледуваат или се сомнева дека боледу-

ваат од туларемија, стафилококоза и миксоматоза; 
5) ако произлегуваат од зајчарник во кој 15 

дена пред колењето е утврдена тул еремија. 

Член 77 
Обработката на заклани питоми зајаци се врши 

на следниот начин: 
1) на заклани питоми зајаци веднаш по искр-

вавуњето треба да им се симне кожата заедно со 
ушите, да им се отсечат нозите во карпалниот и 
тарзалниот зглоб, да им се отвори стомачната и 
градната шуплина и да им се извадат цревата и же-
лудникот; 

2) црниот џигер, срцето и белите дробови треба 
да се остават во природна врска со трупот. 

Ако заклани питоми зајаци се оставаат во кожа, 
веднаш по искрвавувањето треба да се отстранат 
органите на стомачната и градната шуплина. 

^ Член 78 * 
При прегледот на месото и органите од заклани 

питоми зајаци мораат да се прегледаат главата, над-
ворешната и внатрешната површина на трупот и 
сите внатрешни органи. 

I 
Член 79 

Месото и органите од заклани питоми зајаци мо-
жат да се оценат како употребливи за исхрана на 
луѓе ако се хигиенски исправни и органолептички 
беспрекорни. 

Месото и органите од заклани питоми зајаци се 
оценуваат како неупотребливи за исхрана на луѓе: 

1) ако се хигиенски неисправни; 
2) ако се утврдени причини поради кои е пот-

ребно да се~забрани колење во смисла на член 76 
од овој правилник; 

3) ако е утврдено дека боледувале од туберку-
лоза, псевдотуберкулоза, пастерелоза, листерелоза, 
салмонелоза и труење на крв (сепса); 

4) ако се органолептички изменети од која и да 
било причина. 

Местото од питоми зајаци оценето како неупот-
ребливо за исхрана на луѓе мора веднаш да се нап-
рави нештетно. 

Член 80 
За исхрана на луѓе не се употребливи органите 

од заклани питоми зајаци, ако на. нив се утврдени 
патолошки промени.4 Во тој случај месото од зак-
лани питоми зајаци е употребливо за исхрана на 
луѓе ако е органолептички беспрекорно. 

Не е употреблива за исхрана на луѓе глава од 
питоми зајци. 

Член 81 
На месото од заклани питоми зајаци што е оце-

нето како употребливо за исхрана на луѓе се става 
жиг, и тоа на внатрешната страна од обата бута. 

Жигот од став 1 на овој член има облик на круг 
со пречник 2,5 cm со отпечатен текст, кој содржи 
податоци за ветеринарската инспекција и за местото 
на прегледот, како и датум на прегледот. 

Член 82 
По прегледот главите од заклани питоми зајаци 

треба да се отстранат, а труповите и органите да се 
оладат така што температурата во длабочината на 
мускулното ткиво да не преминува +4° С. 

Член 83 
Одредбите од чл. 71. до 74 на овој правилник, 

што се однесуваат на ладење, смрзнување, пакување 
и означување на заклана перната живина се приме-
нуваат и врз ладење, смрзнување, пакување и ез* 
качување на месо од заклани питоми зајаци. 

V. ПРЕГЛЕД НА ДИВЕЧ 

i Обработка на дивеч 

Член 84 
Кај дивеч, освен ситната дивеч (зајаци, фазани, 

потполошки и др.), веднаш по отстрелот мораат 
да се отстранат внатрешните органи. Симнување на 
кожата и расекување на дивечот не е дозволено на 
местото на отстрелот. Срцето, белите дробови, 
црниот џигер и бубрезите мораат да бидат така оз-
начени што да може да се утврди нивната припад-
ност кон трупот. 

По отстранување на внатрешните органи, на 
отстреланиот дивеч се става етикета која содржи 
податок за местото на отстрелот и датум на 
отстрелот, односно податоци за друг начин на уби-
вање. 
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Член 85 
При отстранувањето на внатрешните органи на 

отстреланиот дивеч треба да се обрне внимание на 
следното: 

1) дали дивечот боледувал од заразна болест 
која би можела да се пренесе врз човек, односно да-
ли постојат симптоми или изменет општ изглед кој 
би укажувал на можност за појава на таква болест; 

2) дали можат да се препознаат појави на за-
разна болест или промени, во општата состојба, врз 
основа на кои месото од дивеч би можело да се про-
гласи како неупотребливо за исхрана на луѓе; 

3) дали се присутни знаци што укажуваат heF 
тоа дека на дивечот му се давани материи со фар-
маколошко дејство или дека дивечот земал други 
материи што можат да преминат во месото поради 
кои тоа може да биде здравствено неисправно или 
дека постои оправдано сомневање на присуство на 
резидуи или други материи. 

Член 86 
Труп од дивеч веднаш по отстрелот мора 

да се олади до 4- 7°С и во рок од 24 часа да се 
експедира во објект за обработка во кој ќе се извр-
ши преглед, оценување и обележување на дивечот. 
Ако надворешната температура не обезбедува до-
волно брзо да се постигне температура од + 7°С во 
длабочината на месото, месото треба што е можно 
поскоро, а најдоцна до ' 10 часа по отстрелот 
да се смести во соодветен уред за ладење. 

Преглед на месо од дивеч 

Член 87 
При прегледот на месо од дивеч треба да се 

обрне внимание на: 
1) болестите што се пренесуваат врз луѓе и 

животни; 
2) малигните или мултипните отоци и мултип-

ните апсцеси; 
3) распространетост iia паразитите во супкути-

сот или во мускулатурата; 
4) труењето; 

5) знаците на природна смрт, колење- или от-
стрел во агонија; 

6) бројните озледи, крвавења или едеми; 
7) знаците на распаѓање, особени при доцнеж-

но наоѓање на отстрелан дивеч или при доцна из-
вршена егзентерација; 

8) значителните отстапувања во поглед на бо-
јата, миризбата или вкусот; 

9) значителните отстапувања во конзистенција-
та, особено во водникавоста и на исклучителната 
мршавост; 

10) завалканоста, која ни со темелно чистење 
не може да се отстрани. 

Месото од диви свињи и мечки мора да се пре-
гледа заради утврдување дали содржи трихинели, 
на начинот пропишан во член 31 од овој правилник. 
Ако се утврди дека .не содржи трихинели, ќе се 
обележи со'жиг во облик на правоаголник со стра-
ници 2x3 cm и со голема буква „Т" во средината 
на жигот. Жигот се става на внатрешната површина 
од стомачната обвивка од обете страни на трупот. 

Оценување на месо од дивеч 

i Член 88 
Месо од дивеч може да се оцени како употреб-

ливо за исхрана на луѓе, под услов да не се утвр-
дат какви и да било отстапувања што штетно вли-
јаат врз употребливоста на тоа месо за наведената 
исхрана, или што го загрозуваат здравјето на луѓето. 

Свежи озледи настанати со отстрел, израстоци 
или локално ограничени промени не влијаат врз 
употребливоста на месото од дивеч за исхрана на 
луѓе. 

Член 89 ^ ј 
Месото од дивеч се прогласува како неупот-* 

ребливо за исхрана на луѓе: ' 
1) ако се утврди една од причините наведени во 

член 87 на овој правилник; 
2) ако се утврди една од причините наведени 

во чл. 37 до 41 на овој правилник; 
3) ако месото произлегува од дивеч заболен од 

туларемија, псевдотуберкулоза (ако промените не се 
ограничени само на одделни органи), етафиломикоза 
кај зајаците, миксоматоза, салмонелоза и туберку-
лоза;, 

4) ако се утврдат озледи, израстоци или отста-
пувања од член 88 на овој правилник настанати не-
посредно пред отстрелот. 

Месото од дивеч неупотребливо за исхрана на 
луѓе мора* веднаш да се направи нештетно. 

Обележување на мссо од дивеч 

Член 90 
Месо од дивеч употребливо за исхрану на луѓе 

се обележува со овален жиг широк 6,5 cm и висок 
4,5 cm сообразно со условите утврдени во член 47 на 
овој правилник. 

Обележување може да се врши и со помош 
на овална етикета на која е отпечатен печат, а која 
е така направена што да се оневозможи нејзина пов-
торна употреба. Таа мора да биде од отпорен и хи-
гиенски беспрекорен материјал. 

Член 91 
При обележување на трупови од дивеч во те-

жина поголема од 60 kg секоја половина мора да со 
обележи на следните места, и тоа: на надворешната 
страна од бутот, како и на слабините, грбот, стомач-
ниот ѕид, плетк ата и плеврата, кај трупови од зајаци 1 

и животни од приближно иста големина е доволен 
само еден жиг кој се става на грбот помеѓу т е ш -
ките. 

Обележувањето на спакувано месо од дивеч мо-
же да се врши со етикета според член 90 став 2 на 
овој правилник отпечатена на заштитната обвивка 1 

која е добро затворена или со почат на етикетата 
која е цврсто поврзана со заштитната обвивка или 
со телото на животното, со тоа што ознаката да 
биде добро видлива и да им одговара на наведените 
услови. Заштитните обвивки не смеат повторно да се 
употребуваат. 

Трупови од дивеч во кожа се обележуваат со 
жиг кој се става на внатрешната површина на сто-
мачната обвивка од обете страни на т^гпот или со i 
ставање етикета, според член 90 од овој правилник. 

VI. ПРЕГЛЕД НА ЈАЈЦА И НА ПРОИЗВОДИ ОД 

ЈАЈЦА ' 

Јајца ] 1 

Член 92 
Јајца се употребливи за исхрана на луѓе ако се 

хигиенски исправни и органолептички беспрекорни.1 

Јајцата се неупотребливи за исхрана на луѓе: 
1) ако содржат причинители на туберкулоза; 
2) ако содржат причинители на сол моне лоза 

или произлегуваат од заболени или на заболување 
сомнителни запати, а не можат да се преработат во 
производи Од јајца што се обработуваат со топлина; 

3) ако произлегуваат од перната живина што во 
последните 10 дена е лекувана со антибиотици или 
со други лекови што преминуваат во јајцата; 
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и 4) ако содржат антибиотици и биостимулатори; 
I 5) ако содржат пестициди во количества пого-
леми од оние што се определени со важечките про-
писи за максимално дозволените количества пести-
циди во животните намирници; 

6) ако обоеноста на жолчната., произлегува од 
синтетички органски бои од храната; 

7) ако контаминираноста со радиоактивни ма-
терин ги надминува дозволените дози (вкупна бета-
-активност над пропишаната MDK); 

8) ако се зафатени со процес на гнилеж; 
1 9) ако се мувлосани; 

10) ако содржат крвави дамки или туѓи тела 
(паразити и сл.); 

11) ако жолчката и белката се измешани; 
12) ако покажуваат туѓа миризба и вкус; 
13) ако при просветлуваље зародокот е видлив; 
14) ако биле инкубирани повеќе од 24 часа. 

Член 93 
f Како хигиенски неисправни се сметаат пајташи 

јајца ако пред употребата не се подложат на бакте-
I рицидно топлотно дејствување. 

На амбалажата во која се спакувани лај кини 
; . јајца треба да се стави ознака: „Пајкини јајца" и 

предупредување дека мораат да се варат најмалку 
10 минути. 

Член 94 
Прегледот на јајца се врши со визуелна оцена на 

чистотијата на површината и на обликот на јајцата 
и со просветување (лампирање), а, по потреба (ако 
се сомнева дека се гнили) — со разбивање на јајцата 
и со преглед на нивната содржина. 

Член 95 
Јајцата се чуваат во складови (ладилници) на 

- објект на температура —0,5 до +2° С. 
Јајцата мораат да бидат складирани така што да 

бидат лесно пристапни за преглед. 
Прегледот на јајцата се врши пред и во текот 

на складирањето. 
За прегледите на јајцата се води евиденција од 

која мораат да се гледаат датумот на ставањето па 
јајцата во ладилникот и датумот на експедирањето. 

у 
Производи од јајца 

Член 96 
Производите од јајца можат да се проценат 

како употребливи за исхрана на луѓе ако се хигиен-
ски исправни. 

! Член 97 
Производите од јајца се неупотребливи за исхра-

на на луѓе: # 
1) ако се контаминирани со причинители на зо-

онози; 
2) ако биле во допир со лица заболени од за-

разни болести што можат преку тие производи да 
се пренесат; 

3) ако се загадени со отровни материи во коли-
чества што можат да бидат штетни за здравјето на 
луѓето; 

4) ако се механички загадени толку што при-
несите со кои се загадени да не можат ни по кој 
начин да се отстранат; 

5) ако се обоени или конзервирани со недоз-
волени конзерванси; 

6) ако имаат изменети органолептички својст-
ва; 

7) ако не ги исполнуваат минималните услови 
предвидени со прописите за минималните услови во 
поглед на бактериолошката исправност на кои мора-
ат да ин одговараат животните намирници во про-
метот. 

Хигиенската исправност на производите од ј а ј -
ца се оценува органолептички и, по потреба, со 
соодветни лабораториски испитувања. 

Член 98 
Производите од јајца што не ги исполнуваат 

минималните услови во поглед на бактериолошката 
исправност на кои мораат да им одговараат живот-
ните намирници во прометот, а органолептички се 
беспрекорни, можат да се користат како суровина 
за преработка во други видови производи што тер-
мички се третираат со температури кои обезбедуваат 
хигиенска исправност на производите. 

VII. ПРЕГЛЕД НА МЛЕКО И НА ПРОИЗВОДИ ОД 
МЛЕКО 

Член 99 
Млеко и производи од млеко можат да се упо-

требат за исхрана на луѓе ако произлегуваат од 
здрави животни, ако се хигиенски исправни и ако 
во текот на добивањето, преработката, складира-
њето и транспортот се исполнети условите предви-
дени со овој правилник. 

Член 100 
Просториите во кои се добива, се лади, се скла-

дира и се преработува млеко, как9 и садовите и оп-
ремата што доаѓаат во допир со млекото во текот на 
добивањето, преработката и транспортот, мораат да 
ги исполнуваат пропишаните хигиенски услови. 

Надлежниот орган: 
1) проверува најмалку двапати годишно дали 

се исполнети хигиенските услови во текот на доби-
вањето, преработката и транспортот на млекото; 

2) зема, по потреба, мостри од млеко заради 
утврдување на вкупниот број бактерии контами-
ненти во 1 ml млеко; 

3) најмалку еднаш годишно зема мостри од мле-
ко заради утврдување присуство на пестициди и на 
соли од тешки медали. 

Член 101 
Земањето на мостри од млеко за опре дел ување 

на редукционо време се врши на начинот опишан 
во долунаведените одредби на овој член. 

Пред земањето на мостра, ниското во канта 
претходно добро се промешува со стерилна мешал-
ка. Од секоја канта се зема мостра млеко со стерил-
на пипета и се прелева во стерилно шишенце или 
епрувета. Со дополнително мешање на така земени-
те мостри се добива просечна мостра на млеко на 
собирната станица. 

Мострите на млеко од производителите се зе-
маат при прелевањето на млекото од садот на про-
изводителот во садот на собирната станица. 

Шишенце (50 ml) или епрувета (15 до 20 ml) со 
млеко добро се затвора/ се означува со тековниот 
број под кој е воведена мострата во записникот за 
земање мостри и се чува до анализа во лаборатори-
јата на температура до +7° С (во термос-шише со 
мраз или во ладено сандаче со сув мраз). 

Од зе?лањето на мострите до почетокот на анали-
зата не смее да помине повеќе од 4 часа. 

Кон мострата на млеко за анализа се прилага 
записникот за земање мостри. Во записникот треба 
да се наведат: бројот на мострите, називот на собир-
ната станица и датумот и времето на земањето на 
мострата. 

За изведување анализа треба да се обезбедат? 
а) водена бања чија температура изнесува 37° С 

(+0,5° С); со термостат; 
б) сув стерилизатор на температура 160° С да 

180° С; -» 
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в) стерилни епрувети (со ознака „10 ml") и сте-
рилни гумени затки; 

г) штети (градуирани на 1 ml), подготвени за 
микробиолошки испитувања; 

д) реагенс (0,01% раствор на метиленско синило 
кој се подготвува од 1 таблета — Methilenblau-
-Feinchemie К. Н. Rallies К. О. Seibniztz — раство-
рена во 100 ml ' стерилна дестилирана вода. Во 
ладилник овој раствор може да се одржи 7 дена. 
Растворот на метиленско синило се поделува во 
стерилни шишенца од толкава зафатнина што со-
држината на едно шишенце да служи за еднодневна 
употреба). 

Стерилизацијата на лабораторискиот прибор се 
врши на следниот начин: 

1) епруветите, штетите и Друг прибор се сте-
рилизираат 2 часа во сув стерилизатор на темпера-
тура од 160° С (или 180° С 1 час); 

2) гумените затки за епруветите се стерилизи-
раат во автоклав или со варење најмалку 5 минути. 

Мостра на млеко пред анализата се измешува 
така што шишенцето или епруветата да се заврти 
15 пати На должина 3*0 cm. Секое движење трае 
приближно една секунда. 

Анализата и оценувањето на млекото се вршат 
на следниот начин: во стерилна епрувета се нале-
ваат (асептично) 10 ml мостра млеко и се додаваат 
0,5 ml 0,01 °/о раствор. Пипетата за додавање на 
метиленско синило треба да се менува по секои 
10 мостри. Епруветите се затвораат со стерилна 
гумена затка, двапати се завртуваат за да се измеша 
млекото и се ставаат во водена бања чија темпе-
ратура е 37° С (±0,5° С). 

Епруветите со мострите на млеко се прегледу-
ваат по определено време. 

Ако реакцијата се прочитува во пократки вре-
менски растојанија (на пр., секои 30 минути), по 
секое прочитување на резултатите е потребно да се 
промеша млекото во оние епрувети во кои не е дој-
дено до одбој ување на метиленското синило. 

Се смета дека млекото е прекумерно загадено 
со бактерии ако четири летини мостри млеко се 
одбојосани пред рок од два часа. 

Член 102 
Надлежниот орган ќе изврши, најмалку еднаш 

месечно, визуелен преглед на кантите, цистерните, 
млеководите, амбалажата и на друга опрема за млеко 
и, по потреба, ќе земе испирки за бактериолошки 
преглед. 

Земањето на мостри од шишиња и поголеми 
садови (канти) се врши на следниот начин: во шише 
се налеваат 20 cm3 стерилна пуферирана вода за 
пиење или дестилирана вода. Шишето се затвора 
како и по полнење во вообичаениот технолошки 
процес (обично со машина за затворање). Шишето 
силно се протресува заради темелно исплазување 
на внатрешната површина, а потоа се отвора и 
водата од асептички услови се излева во стерилна 
епрувета. 

Во канта или во друг сад се налеваат 100 cm* 
стерилна пуферирана вода за пиење или дестили-
рана вода и добро се затвораат со соодветна пок-
лопка. 

Течноста во кантата силно се проматува така 
што таа неколку пати да ја исплакне целата вна-
трешна површина, заедно со дното и оо поклопката. 
По завршеното исплакнување, течноста од кантата 
се излева во стерилно шише. 

Замените мостри во обата случаи се праќаат без 
одлагање во лабораторија, во амбалажа со која се 
одржува температура до +7° С. Бактериолошкиот 
преглед на земената испирка мора да започне нај-
доцна во текот на 24 часа по земањето на мострата. 

Бактериолошките резултати се проценуваат на 
следниот начин: 

1) се смета дека внатрешна површина на кан? 
тите, шишињата или на други садови за млеко 
е доволно чиста ако на 1 ml зафатнина на садот 
нема повеќе од 5 колонии микроорганизми; 

2) внатрешната површина на амбалажата (тетра-
п а к , перга-пак и др.) е во прифатлива хигиенска 
состојба ако на 1 ml зафатнина нема повеќе од 1' 
колонија микроорганизми, односно ако на 1 еш8 

внатрешна површина нема повеќе од 1 колонија 
микроорганизми); 

3) се смета дека внатрешната површина на цис-
терните, млеководите и на друга млекарска опрема 
е доволно чиста ако на 1 cm2 нема повеќе од 5 
колонии микроорганизми. 

Во случаи на пречекорување на обемот на мк кро-
ено лошката контаминација на амбалажата и опре-
мата над границите наведени во точ. 1 до 3 од став 
6 на овој член, надлежниот орган ќе ја забрани 
употребата на таквата амбалажа и опрема и ќе 
нареди преземање на потребните мерки заради нама* 
дување на контаминацијата. 

Член 103 ' 
Заради контрола на ефикасноста на термичката 

обработка на млекото, секој лист на термограм за 
регистрација на температурата на пастеризацијата, 
односно стерилизацијата мора пред почетокот на 
термичката обработка да се означи со датум и да 
се завери. со печатот на надлежниот орган. 

За време на пастеризацијата, односно стерилиза-
цијата и миењето на пастеризаторот односно стери-
лизаторот, термографот треба да биде заклучен. По 
пастеризацијата, односно стерилизацијата, на тер* 
мограмот мораат да се запишат податоци за количес-
твото на термички третираното млеко и евентуалните 
промени на температурата и времето на термичката 
обработка. По термичката обработка одговорното 
лице во надлежниот орган со свој потпис го заверува 
термограмот, кој мора да се чува 12 месеци од дено? 
на пастеризацијата, односно стерилизацијата. 

Член 104 
Во текот на работата ла термографот, на термо* 

грамот мораат ј а с н о г а се испишат височината на 
температура и времето на пастеризацијата, односно 
стерилизацијата, односно траење на чистењето и 
температурите на чистењето на пастеризаторот. 

Ако се утврди дека млекото не е пречистено и 
дека не е применета пропишаната термичка обра-
ботка, ќе се забрани пуштање во промет на таквото 
млеко како пастеризирано или стерилизиран. 

Ефикасноста на термичката обработка на пасте-
ризирано млеко во производствениот погон се кон-
тролира со доказ на фосфатаза, односно перокси-
даза. ' , 

Член 105 ' 
За време на складирањето и транспортот заради 

зачувување на хигиенската исправност, млекото 
мора да биде доволно оладено пред експедирањето, 
а млекото и производите од млеко правилно заш-
титени од евентуални загадувања, од дејствување 
на сончевите зраци и од надворешната температура. \ 

Ако млекото се чува на местото на добивањето 
подолго од 4 часа, мора да биде оладеко до +10° С. 

Млекото и павлаката по пастеризацијата мораат 
да се оладат и да се складираат на температура до 
+ 10° С. 

Температурата на млекото, на пастеризираноте 
млеко, на јогуртот и на меките сирења за време на 
транспортот не сме да биде над 4-10° С. I 

Член 106 I 
Млекото и производите 1зд млеко се оценуваа*, 

органолеитички и со лабораториски испитуваш^' 
како: 

1) употребливи за исхрана на луѓе; 
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2) неупотребливи за исхрана на луѓе; 
3) условно употребливи за исхрана на луѓе. 

Член 107 
Млекото и производите од млеко се оценуваат 

како употребливи за исхрана на луѓе ако произле-
гуваат од здрави животни и ако се хигиенски 
исправни. 

Член 108 
\ Млекото се оценува како неупотребливо за 
1 исхрана на луѓе ако произлегува од молзници; 
ј 1) што боледуваат или се сомнева дека боле-

дуваат од туберкулоза, како и млекото од молзници 
[ што позитивно реагираат на туберкулинска проба; 
I 2) што се заразени со бруцели; 

3) што боледуваат или се сомнева дека боле-
дуваат или се сомнева дека се заразени од: гоБедека 
чума, белодробна зараза кај говедата-, лигавка и 
pian, антракс, шушкавец, хе мор агич« а септикеммја, 
беснило, инфективне булбарна парализа, овчи сипа-
Јхици, брадсот и мелитококоза; 

4) што се инфицирани со салмонели или се 
Трајни излечувани на тие бактерии; 

5) што боледуваат од акутно воспаление во ви-
мето, или што боледуваат од хронично^воспаление 

ј Jia вимето, а млекото содржи St. agalactiae или Sta-
phylococcus aureus; 

! 6) кај кои здравствената состојба е тешко рас-
удена ; 

7) што излачуваат гној од половите органи; 
8) што служат за производство на вакцина во 

време на тоа производство и по тоа време додека 
излачуваат патогени бактерии или вируси; ~~ 

9) што се лекуваат со лекови кои преминуваат 
во млекото за време на лекувањето и најмалку три 
дена по последната апликација на лековите, односно 
онолку дена колку што лекот се излачува со мле-
кото. 

Млекото се оценува како неупотребливо за 
исхрана на луѓе и: 

1) ако е контаминирано со причинители на за-
разни болести кај животните од точ. 1 до 4 на став 
1 од овој член; 

2) ако е контаминирано со специфични причи-
нители на заразни болести кај луѓето (Vibrio cho-

!
erae, Corinobacterium diphteriae, Streptococcus scar-
atinse, ентеропатогенен Е. coli, Shigellae, Mycobac-

terium tuberculosis, S. typhi и paratyphi А, В, C, 
вирус на епидемичниот хепатитис, вирус на полио-
миелитисот); 

3) ако во поглед на бактериолошката исправност 
не им одговара на минималните бактериолошки 
услови што мораат да ги исполнуваат намирниците 
во прометот; 

4) ако во 1 ml содржи повеќе од 500.000 клетки; 
5) ако содржи остатоци од лекови, соли на тешки 

Метали и други отровни материи; 
— 6) ако содржи пестициди во количества пого-
леми од оние што ги дозволуваат важечките прописи 
за максимално дозволените количества пестициди 
во животните намирници; 

7) ако е механички загадено со примеси штетни 
ба здравјето на луѓето; 

8) ако е конзервирано со хемиски средства, од-
носно содржи други адитиви и биостимулатори; 

9) ако е контаминирано со радиоактивни ма-
терии или зрачењето на кое било изложено ја , 
минало пропишаната граница (MDK); 

10) ако неговите органолептички својства се 
толку изменети што да не е употребливо за исхрана 
на луѓе, и тоа ако е: 

— неприродно жолто, костенливо или црвено, 
или костенливожолто, црвеносино или виолетово; 

— со ^специфичен солен, горчлив, сладникав 
или пален вкус, со вкус на репа, масло, сапун, со 
метален или друг неспецифичен вкус; 

— со неспецифична миризба; 
— со изменет вискозитет (слузавост и ел.). 

Член 109 
Не се употребливи за исхрана на луѓе: 
1) остатоци по пречистување на млекото што 

веднаш по пречистувањето мораат да се направат 
нештетни; 

2) остатоци од млеко во канти по излевање и 
остатоци од машина за миење на садови. 

Член НО 
Млекото се оценува како условно употребливо 

за исхрана на л^ѓе ако произлегува од: 
1) здрави молзници од штала во која е утврдена 

зараза или се сомнева дека во таа штала има мсл-
зници заболени од следните заразни болести: сал ме-
нел оза, туберкулоза, бруцелозе, Q треска или кравји 
сипаници; 

2) молзници што реагирале сомнително на ту-
беркулинска проба или се сомнева дека боледуваат 
од бруцелозе, Q треска или од кравји сипаници и 
кај кои е утврдена Q треска, односно кравји сипа-
ници или лептоспироза. 

Условно употребливото млеко мора да се пасте-
ризире, стерилизира или превари под контрола на 
надлежниот орган. По пастерпзацмјата, стерилиза-
цијате, односно верењето таквото млеко е употреб-
ливо зе исхране на луѓе. 

Условно употребливото мл:чко смее да се тран-
спортира во млекарница на термичка обработка само 
одвоено од млекото што е употребливо за исхрана 
на луѓе. На кантата, цистерната, односно на друга 
амбалажа во која се транспортира условно употреб-
ливото млеко, мора да има видна ознака во облик 
на буквата „Т" во црвена боја, височина 25 cm. 

Ако не може да се изврши термичка обработка, 
условно употребливото млеко треба ла се прогласи 
како неупотребливо за исхрана на луѓе. 

Член 111 
Млекото и производите од млеко што не им 

• одговараат не посебните услови предвидени со ва-
жечките прописи за минималните услови во поглед 
на бактериолошката исправност, на кои морает да 
им одговараат паметниците во прометот, условно 
се употребливи и можат да се употребат за прои-
зводство на намирници само по термичката обра-
ботка. 

Ако не може да се изврши термичка обработка, 
млекото и производите од млеко од став 1 на овој 
член треба да се прогласет кеко неупотребливи за 
исхрана на луѓе. 

t 
Член 112 

Термички обработено млеко и цроизводи од 
млеко се оценуваат како неупотребливи за исхрана 
на луѓе: 

1) ако се контаминирани со причинители на 
заразни болести што од човек врз човек се прене-
суваат со намирници или ако се контаминирани со 
причинители на зоонози од член 108 на овој пра-
вилник; 

2) ако содржат микроорганизми што се сметаат 
како труј ани на хране нед количествете предвидени 
со вежечките прописи; 

3) ако содржат толкави количества на отровни 
соединенија или материи (токсини на микроорга-
низми, растителни отрови, соли на тешки метали, 
пестициди, лекови, биостимулатори и ел.) IIITO да 
можат штетно да дејствувает врз здревјето на 
луѓето; 

4) ако се механички загадени со примеси што, 
можат да бидат штетни за здравјето на луѓето; 

5) ако содржат адитиви во количество пого-
лемо од дозволеното или недозволени адитиви; 
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6) ако нивниот состав и органолептичките свој-
ства поради хемиските, микробиолошките и ДРУГИ 
процеси се толку, изменети што повеќе да не се 
употребливи за исхрана на луѓе; 

7) ако се контаминирани со радиоаклизни ма-
терии или биле излолсени на зрачење г дозволе-
ната граница (MDK). 

Член 113 
Ако млекото е оценето како неупотребливо за 

исхрана на луѓе според одредбите на чл. 108 и 109 
на овој правилник, надлежниот орган ќе го забрани 
прометот на тоа млеко и негова преработка во кој 
и да е производ од млеко за исхрана на луѓе. 

Млекото од став 1 на овој член може да се ко-
ристи -за технички цели или да се употреби за до-
биточна храна по соодветната обработка. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
надлежниот орган ќе го заплени и ќе нареди ДУ се 
уништи млекото неупотребливо за исхрана на луѓе 
ако постои опасност од ширење на заразна болест. 

VIII. ПРЕГЛЕД НА РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКИ, 
ЖАБИ, ПОЛЖАВИ И НА ПРОИЗВОДИ ДОБИЕНИ 

СО НИВНА ПРЕРАБОТКА 

Риби 

Член 114 . 
Прегледот на риби се врши со органолептички 

преглед на кожата, очите, жабрите и месото, а по 
потреба, и со зарезување на месото. Кај риби кај 
кои не се извадени внатрешни органи, во случај на 
сомневање на расипување, се отвора телесната шу-
плина и се врши преглед на внатрешните органи 
и на сероза. 

Ако е потребно, ќе се изврши проба со варење, 
бактериолошки преглед, хемиски преглед и испи-
тување на радиоактивност и на присуство на жива. 

Член 115 
Врз основа на преглед, риби можат да се оценат 

како: 
1) употребливи за исхрана на луѓе ако се хи-

гиенски исправни и органолептички беспрекорни; 
2) неупотребливи за исхрана на луѓе ако се 

болни, хигиенски неисправни или органолептички 
изменети. 

Член 116 
За исхрана на луѓе не се употребливи риби: 
1) мрсни со икра за време на мрестење (од по-

четокот на март до крајот на април); 
2) заболени од заразни болести во акутен ста-

диум; 
3) морски и речни паклари пред да им се симне 

-кожата; 
4) шкарпини, пајак белец, мркуља, морски гу-

лаб и морски ластовица ако не им се отстранети 
отровните боцки; 

5) ако поради болест покажуваат изразити пато-
лошки промени на кожата и во мускулното ткиво 
(месото); 

6) ако со бактериолошки преглед е утврдено 
присуство на патогени микроорганизми во месото; 

7) ако пред прегледот им е отстранета главата 
или очите, или жабрите; 

8) ако жабрите им се бојосани со крв или со 
некоја боја; 

9) ако оддаваат миризба што не му е својствена 
fea видот на свежа риба или која е последица од 
расипување; 

10) ако се нападнати со бобинки од Diphyllobo-
trium latum или со ларви од Opistorchis felineus, 
или со други паразити; 

11) ако очите им се упад пати и корнеата зама-
тена ; 

12) ако жабрите им се покриени со млечно за-
матена слуз и ако оддаваат несв.ојствена миризба, 
или поинтензивна миризба на риба, или имаат си-
вомургава боја и се исушени; 

13) ако кожата им е покриена со леплива млеч-
но заматена слуз; 

14) ако месото им е толку меко што на него да 
остануваат отпечатоци од прсти; 

15) ако аналниот отвор им е издаден, сивозелене 
и ако од него излегува содржината на цревата; 

16) ако им се. извадени внатрешните органи, а 
стомачната обвивка е заматена и покрр!ена со леп-
лива слуз; 

17) ако се отруени или пцовисани поради деј-
ство од некое хемиско средство или се убиени со 
експлозив; 

18) ако со убодот им е оштетен дигестивни^ 
тракт; 

19) ако органите .покажуваат знаци на расипу-
вање, а содржината на цревата се разлеала по сто-
мачната шуплина; 

20) ако се контаминирани со радиоактивни и 
други туѓи материи над пропишаните граници или 
ако содржат повеќе од 0.5 р р т жива. 

Член 117 
СИТНИ сини и Други ситни риба со тенка кожа 

се употребливи за исхрана на луѓе иако кожата 
на стомакот им е делумно испукана, но без излив 
на содржината на цревата. Ситни сини и други 
ситни риби со тенка кожа се употребливи за исхра-
на на луѓе и кога на жабрената поклопка и околу 
очите можат да им се најдат црвени дамки. 

Член 118 
Местата или просториите (рибарница во кои се 

продаваат живи, свежи или смрзнати риби мораат 
да бидат така изградени и опремени што да обез-
бедат хигиенска исправност на рибите. Пултот со 
излевен отвор за вода. на Kqi се продава рибата 
мора да биде изработен од материјал кој лесно се 
мие и чисти (камен, пластична маса, не'рѓосувачки 
челик, керамички или цементни плочки и ел.). Сан-
даците и кошарите во кои се превезува или чува 
рибата, по секоја употреба мораат добро да се из-
мијат во раствор одч соодветен дезинфиттиенс. Ако 
се продава рибата мртва, мора да се заштити од 
расипување со замрзнување (на две третини риба 
треба да се стави една третина мраз). 

Рибата што се продава жива во рибарница мора 
да се држи во базен сог хигиенски исправна проточ-

. на вода. 

Смрзнати риби 

Член 119 
Смеат да се смрзнува ат само -ение риби за кои 

со преглед е утврдено дека се употребливи за ис-
храна на луѓе и дека се погодни за смрзнување. 

Одредбата на став 1 од овој член не се одне-
сува на риби што непосредно по лоз се смрзнуваат 
на брод што има соодветни уреди за смрзнување и 
простор за чување на смрзната риба. 

Член 120 
Како смрзната риба, во смисла на овој правил-

ник, се смета рибата што непосредно по ловот е 
подложена на смрзнување и е складирана на тем-
пература од — 18°С. 

Член 121 
Риби можат да се смрзнуваат ср главата или 

без неа, расечени во делови, поединечно, односно во 
блок или конфекционирани. 

Мали риби можат да се смрзнуваат со внатреш-
ните органи и главата или без нив. 
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Член 122 
Пред да се пушти во промет смрзнатата риба, 

со преглед треба да се утврди дали во текот на 
складирањето дошло до промени поради кои риби-
те повеќе не се употребливи за исхрана на луѓе. 

Смрзнатата риба, заради зачувување на хигиен-
ската исправност, мора да се транспортира со пре-
возни средства што имаат уред за одржување нис-
ки температури. 

Член 123 
Неупотребливи се за исхрана на луѓе смрзнати 

риби и смрзнати делови од риби што по одмрзнува-
ње имаат: 

1) миризба на впаленост или на сулфурводород 
или на амонијак, односно миризба што не е свој-
ствена за одделни видови риби; 

2) кожа со жолтеникав!! дамки и петка на сто-
мачниот дел, настанати поради распаѓање на диге-
стивниот тракт; 

3) месо со претерано мека компетенција и сун-
ѓерасто. 

По проба со варење, месото од риби не смее 
да има миризба што не е својствена за определен 
вид риба. 

Забрането е еднаш одмрзнатата риба повторно 
да се смрзнува, освен ако рибата е наменета за 
преработка. Во тој случај, одмрзнувањето се врши 
под контрола на надлежниот орган. 

Ракови 

Член 124 
Употребливи се за исхрана на луѓе само живи 

слатководен-! ракови. Од морски ракови можат да се 
употребуваат за исхрана на луѓе хлап, јастог и 
раковица (грмаљ) живи или смрзнати а козици, 
шкампи и други видови ракови — живи, мртви или 
смрзнати. 

Погодноста на раковите за смрзнување ја оце-
нува надлежниот орган со преглед пред слизнува-
њето. Надлежниот орган со прегледот на опашките 
на смрзнатите ракови-ја утврдува нивната употреб-
ливост на исхрана на луѓе. 

Член 125 
Како неупотребливи за исхрана на луѓе се оце-

нуваат; 
1} ракови што се во агонија (раковите се во аго-

нија ако не реагираат на допир или ако реагираат 
ненормално); 

2) мртви ракови: 
а) ако имаат несвојствена миризба; 
б) ако бојата им е наполно избледена и без сјај; 
в) ако не им е месото стаклесто-сјајно, туку 

заматено и меко. а при одвојување од оклопот се 
распаѓа; 

3) ракови што се контаминирани со радиоак-
тивни и други туѓи материи над пропишаните гра-
ници ; 

4) шкампи што имаат црно-костенлива боја. 

Школки 

Член 126 
Со преглед се утврдува дали школките се живи 

И дали ги имаат цврсто затворени корупките. 

Член 127 
К?ко неупотребливи за исхрана на луѓе се сме-

таат школки: 
\) ако се пцовисани, т.е. ако корупките им се 

отворени, а на допир не се затвораат цврсто; 
2) ако произлегуваат од загадени' води; 
Ѕ) ако не се добро очи стени од образување и 

имаат иесвојствена миризба; 

4) ако се контаминирани со радиоактивни Н 
други туѓи материи над пропишаните граници. 

Жаби и полжави 

Член 128 
Од жаби употребливи се за исхрана на луѓе 

само копани без кожата, и тоа од зелена жаба 
(Rana esciilenta) и од костенлива мала жаба (Капа 
temporaria). 

Член 129 
Како неупотребливи за исхрана на луѓе се сме-

таат жабешки копани; 
1)' ако мускулното ткиво (месото) им е во темна 

боја и воденикав©, или ако имаат миризба на 
гнилеж; 
ч 2) ако се инвадирани со паразити; 

3) ако се контаминирани со радиоактивни а 
други туѓи материи над пропишаните граници. 

Член 130 
Не се употребливи за исхрана на луѓе краци од 

крастави жаби, т.е. од жаби чии копани се пократ-
ки, а бојата потемна од бојата на краците на зелени 
или костенливи жаби. 

I 
Член 131 

Од полжави можат да се употребуваат за ис-
храна на луѓе само големиот градински полжав 
(Нећу pomatia) и на него сродните Н. adspersa, Н. 
arbustorium. и Н. nemoralis. 

Полжавите од став 1 на 0 B 0 i член се употребу-
ваат за исхрана на луѓе само живи, со неоштетена 
куќичка или конзервирани со смрзнување. За смрз-
а в а њ е полжавите се вадат од куќичките и се осло-
бодуваат од слузта, потоа се смрзнуваат и се скла-
дираат на температура од — 18°С. 

Производи од риби, ранови, школки, жаби и пол-
жави 

Член 132 
За производи од риби (рибини конзерви, рибина 

полуконзерви, солена риба, димена риба, сушена 
риба и производи од иситнето рибино месо) можат 
да се користат само суровини кои со прегледот св 
оценети како употребливи за исхрана на луѓе. 

Член 133 
За преглед на производите од член 132 важат 

одредбите на чл. 140 и 141 од овој правилник, што 
се однесуваат на прегледот на производи од месо. 

IX. ПРЕГЛЕД НА МЕД 

Член 134 
Мед се употребува за исхрана на луѓе како 

цеде и мед и како' мед во сот. 
За да се спречи ширење на заразни болести', 

забрането е да се употребува за исхрана на луѓе 
мед добиен од пчели што се заболени од акариоза, 
ноземоза, чума на пчелино легло и вароатоза. 

Член 135 
Како неупотреблив за исхрана на луѓе се смета 

мед: 
1) ако е собран од медоносни билки од видот 

азалеа, рододендрон, олеандер и горски лавор; 
2) ако содржи остатоци од пестициди во коли-

чества поголеми од пропишаните граници; 
3) ако е механички загаден со туѓи примеса 

(инсекти и нивни изметишта, скроб, минерални ма-
терии и ел.); 

4) ако е бојосан или конзервиран со бои, однос-
но со хемиски средства за конзервирање или »кф 
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му се додадени хемиски средства за намалување 
киселост; 

5) ако содржи антибиотици и ако е контамини-
ран со радиоактивни и други туѓи материи над про-
пишаните граници; 

6) ако е мувлосан; 
7) ако е зафатен со млечнокиселинско или оцет-

нокиселинско вриење; 
8) ако има несвојствен миризба и вкус. 

X. ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 

Член 136 
На местото на производството и складирањето 

на производи надлежниот орган врши контрола: 
1) дали за време на работата во производстве-

ните објекти се исполнети хигиенските услови во 
поглед на чистотата на сите работни простории, на 
просториите за складирање, за опрема, на санитар-
ните простории и на транспортните средства; 

2) дали во производствените објекти се приме-
нуваат одредбите на важечките прописи за употре-
бата на мирудин, адитиви, антикоагуланси, биолошки 
препарати со нови култури, на детергенти и дезин-
фициенси; 

3) на хигиенската исправност на складираните 
суровини, по лу производи и производи; 

4) на хигиенската исправност на водата во сите 
производствени простории, како и на водата за под-
готвување на саламура, мраз и за ладење на прои-
зводи: 

5) на хлорирањето на водата и на количината 
на резидуален хлор во водата; 

6) на спроведувањето на задолжителниот пре-
глед на компактноста на шевовите од лимепките 
по височина и дебелина, што треба да обез-
беди херметично^ на пакувањето на производите 
обработени со топлина; ^ 

7) на кругот на објектот за производство на 
производи. 

Член 137 
Надлежниот орган пред почетокот на работата 

ќе ги прегледа сите производствени простории и 
опремата и ќе ја утврди нивната хигиенска состојба 
и подобност за употреба. Несоодветните простории 
и опрема надлежниот орган ги исклучува од упо-
требата со поставување ознаки. 

Од употребата се исклучува опремата што не им 
одговара на пропишаните услови. Под несоодветна 

^ опрема, во смисла на овој правилник, се подразбира 
се што во директен или индиректен контакт може 
да предизвика контаминација на производи. На 
пр., непрописно испрани и очистени машини, садови, 
колички, маси, колосеци, простории и др. при пре-
гледот мараат да се означат со пропишаните ознаки. 

Подвижна опрема којашто поради оштетување 
не може да се користи на соодветен начин, треба 
да се исклучи од натамошна употреба и да се от-
страни од работната просторија. На подвижната 
опрема се поставува соодветна картичка-ознака и 
притоа на ознаката се заокружува бројот 1, со вие- / 

• сување на сите други податоци. На ист- начин се 
обележува и неподвижна опрема (на пр., големи 
машини и др.) којашто нема да се поправа. 

Ако од употребата треба да се исклучат нечиста, 
односно контаминирана опрема, тешко подвижна 
опрема чии делови треба да се поправат или да 
се заменат, или простории или дел од прокопија, 
на соодветното место ќе се стави ознака со која се 
забранува нивната употреба и во квадратчето на 
таа ознака ќе се заокружи бројот 2, што значи дека 
забраната, ќе престане да важи дури по нивното 
оспособување за употреба. 

АКО ОД употреба треба да се исклучат mvna 
Предмети (на пр., садови за месо и ел.) не мора да 
©е означува секој предмет посебно, туку ознаката 
Ставена на еден предмет се однесува на целата 

група. При тоа во картичката, покрај предметите 
чија употреба се забранува се наведува и бројот на 
предметите што треба да се оспособат за употреба. 

Ако некоја просторија не ги исполнува хигиен-
ските или други пропишани услови, односно ако 
таквата просторија треба да се поправи, таа мора 
да се заклучи и на вратата да се прицврсти кар-
тичка — ознака за забрана на нејзината употреба. 
Ако само дел од просторијата не ги исполнува хиги-
енските или други пропишани услови, тој дел мора 
да се издвои со импровизирана лесна ограда на 
која се става картичка — ознака за забрана на 
користењето на тој дел просторија. Оваа мерка може 
да биде само од привремен карактер. 

Кога опремата или просториите повторно ќе се 
оспособат за употреба, надлежниот орган ќе го 
изврши нивниот преглед за да утврди дали се от-
странети недостатоците. 

Опремата или просторијата чија употреба е за-
бранета не смее да се користи додека не се утврди 
дека се отстранети недостатоците поради кои е изре-
чена забраната. 

Картичките — ознаки за забрана на употребата 
може да ги симне само органот што ги ставил. 

Во картичката — ознака треба да се внесат 
соодветни податоци за просторијата и опремата како 
и причина за забраната. Одговорното лице во над-
лежниот орган става датум и свој потпис на кар-
тичката — ознаката и ја прицврстува картичката 
за предметот (со канап или гумичка), а купонот го 
откинува и го задржува. 

. На картичката, во рубриката со редни броеви, 
се запишува бројот од деловодникот што за таа цел 
посебно го води надлежниот орган. 

Член 138 
Заради преглед, сите работни простории и ра-

ботни површини мораат да бидат осветлени со при-
родна или вештачка светлина од соодветна јачина. 

Вештачките извори мораат да обезбедат дифузна 
светлина, чија боја е слична на дневната светлина. 
Светлосните извори треба да бидат така распоредени 
што светлината во работните простории да биде што 
е можно повеќе уедначена. 

Оддалеченоста помеѓу изворот ста дифузна свет-
лина и површината што се осветлува мора да биде 
толкава што светлосниот извор да ја осветлува 
целата работна површина. 

Светлосните извори треба да бидат доволно го-
леми и така поставени што работникот со своето 
тело да не ја засолнува работната површина. 

Изворот на светлината треба да биде поставен на 
арматура од не"рѓосувачки материјал (челик или пла-
стика.) и заштитен .со затворен провиден штитник 
од пластика. Не е дозволено во производствените 
простории да се бојосува арматура со маслени или 
други бои и'да се користат стаклени или емајлирани 
штитници. 

Контролата на јачината на светлината се врши 
со 1ш—метар. 

Интезитетот на светлината на одделни работни 
места и во производствените простории треба да 
изнесува: 

1) во штали и обори, во кои се сместени животни 
за колење — 110'lx, а на место на кое се врши 
преглед пред колењето — 550 lx, sia оддалеченост 
90 cm од површината на подот; 

2) над целата површина на обор за животни 
за кои се сомнева дека се заболени — 220 1х, на 
90 cm од , подот, а на место за преглед — кај бокс 
за фиксирање — 550 1х; 

3) на места на кои се симнува кожата од говед-
ски глави и се одвојуваат глави од трупови — 220 1х, 
во височина на која се изведуваат тие операции; 

4) на место на кое се мијат говедски глави — 
550 1х; 

5) на место на кое се врши преглед на говедски 
глави — 550 1х; 
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6) на место за преглед на внатрешни органи — 
550 1х; 

7) на место на кое се врши преглед на трупови 
од говеда или на полутки — 550 Зх, во ниво на 
плешките и предните нозе; 

8) на место на кое се врши чистење и миење 
на говедски полутки — 550 1х, во височина на п л е т -
ките и предните нозе; 

9) на место на кое се обработуваат градни органи 
и црн џигер од говеда — 550 1х, на сите површини 
на висечките органи и на работната површина на 
маса; 

10) на место на кое се врши преглед на задр-
жани трупови, полутки и органи од говеда — 550 1х; 

11) на место на кое се врши преглед на свински 
полутки — 550 1х, во височина на мандибуларните 
лимфни јазли; 

12) на место на кое се врши преглед на градни 
и стомачни органи од свињи — 550 1х, во ниво на 
дното на подвижните садови од масата за преглед на 
внатрешни органи; 

13) на место на кое се врши обработка на јазици, 
градни органи и црни џигери од свињи — 550 1х, 
на сите површини на висечките органи и на работ-
ната површина на масата; 

14) на место на кое се врши обрабртка на убодна 
рана на полутки од свињи — 550 1х, во височина 
на местото на исекување на убодната рана; 

15) на место на кое се врши преглед на задржани 
трупови или полутки и органи од свињи — 550 1х, 
во ниво на мандибуларните лимфни јазли и на садот 
за внатрешни органи; ' 

16) на сите места на кои се врши Одвојување на 
завалкани делови од чисти делови, т.е. каде што 
е потребно посилно осветление за хигиенска обра-
ботка на производи (на пр., примарна обработка на 
свински јазици, финална обработка на свински 
полутки или иа говедски четвртини и сл.) — 550 1х, 
во височина на работната површина; 

17) во простори^ за ладење на полутки од го-
веда и свињи — ИО 1х, во ниво на предните нозе; 

18) во просторни за ладење на внатрешни орга-
ни — 220 1х, во најниско ниво на складирани про-
изводи; 

19) во сите производствени просторни — најмал-
ку 220 1х, во височина на по дните површини. 

Член 139 
Хигиенската состојба на просториите во кои 

се произведуваат и се складираат производи од жи-
вотинско потекло, состојбата на опремата, интензи-
тетот на светлината, исправното функционирање на 
опремата, транспортните средства и др. надлежниот 
орган ги оценува визуелно секој ден пред почето-
кот на работата, а, по потреба, и во соодветни вре-
менски интервали во текот на работата. 

Ако врз основа на визуелен преглед надлежниот 
орган утврди дека состојбата на одделни простории 
и опрема не им одговара на хигиенските и другите 
пропише™ услови, ги става тие простории и опрема 
привремено вон од употреба со прицврстување на 
картичка со натпис: „Забранета употреба". Наведе-
ната картичка, која содржи податок за ветеринар-
ската инспекција и датум кога тие простории и оп-
рема се ставени привремено вон од употреба, ја 
потпишува одговорното лице во надлежниот орган. 

Член 140 
Заради обезбедување хигиенска исправност на 

месо и на производи од месо, надлежниот орган 
секојдневно мора да ги прегледува условите во пог-
лед на температурата во производствените простории. 

Температурата на воздухот треба да изнесува во 
простории за: 

1) ладење на месо и за чување на свежи прои* 
зводи од месо — до + 4° С; 

2) складирање на смрзното месо и на производи 
од месо — најмногу до —12° С; 

3) расекување, откоетеиување, саламурење, на* 
режу вање и пакување на месо и на производи од 
месо — до + 10° С; 

4) складирање на варени и пастеризирани прои-
зводи — до + 10° С. 

Член 141 
Заради добивање на хигиенски исправни прои-

зводи што се конзервираат со топлина, надлежниот 
орган секојдневно ја контролира ефикасноста на 
постапката на топлотна обработка на тие производи. 

Со контролата на топлотната обработка над-
лежниот орган треба да утврди дали производите 
биле подложени на топлотна обработка што ја обез-
бедува нивната хигиенска исправност. 

Ефикасноста на топлотна обработка се кон- . 
тролира: 

1) со проверка На примената на постапките кои 
покажуваат дали производите од месо во лименки 
или во други херметички затворени садови биле пра-
вилно обработени со' топлина. Како постапки мож^т 
да се користат постапката за означување со термо-
реактивна хартија или постапката за означување со 
термоиндикатор-бои. 

Термореактивна хартија се прицврстува на кош-
ници или колички кога тие почнуваат да се полнат 
со лименки, а се симнува кога лименките се водат од 
кошниците или количките. х 

Термоиндикатор-боја се нанесува на поклапка 
иди на ѕид од лименки.што се сложуваат во колич-
ки или кошници, и тоа во првиот долен ред и во 
последниот горни ред. 

Промената на бојата на термореактивната хар-
тија или на термоиндикатор-бојата се контролира 
по завршена топлотна сбработка; 

2) со мерење на достигнатата температура во 
центарот на пастеризирани производи, со помош на 
термокапел, односно обичен или максимален тер-
мометар, по завршена фаза на загревањето на тем-
пература која мора да изнесува најмалку 69° С. 

Мерење на достигнатата температура во цента-
рот' на производи се врши: при давање одобрение 
за примена на дефиниран режим на топлотна обра-
ботка; при промена на постојните режими на обра-
ботката; при промена, реконструкција или поправка 
на уреди за топлотна обработка; при измена на 
технолошкиот процес и при промена на обликот, 
димензиите или видот на амбалажа; 

. 3) со проверка на работата на уредите во кои се 
врши топлотна обработка на производи. Сите уреди 
мораат да бидат обележени со броеви или со букви и 
снабдени со мерни инструменти за двојна контрола 
на температурата на загревната средина. Како двојна 
контрола се сметаат вграден живин термометар и 
термограф чии мерни вредности се усогласени. 

Одговорното лице во надлежниот орган, пред 
почетокот на работата на секој уред, ги заверува 
термографските листи со печат, а по завршената 
топлотна обработка го проверува применетиот режим • 
и ја потпишува термографската листа. 

Термографските листи за секоја поединечна 
термичка обработка мораат да содржат: број на 
уредот во кој е вршена термичката обработка, по-
датоци за работната смена, датум, димензии, ознаки, 
податоци за видот и количеството на производи и 
потпис на лицето што ја вршело термичката обра-
ботка; 

4) кај стерилизиран^! производи од месо наме-
нети за извоз — и со примена на инкубирање, спо-? 
ред барањата на прописите на земјата увозничка, 
односно со бактериолошки преглед. 

XI. УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА 
НА ЖИВОТНИ 

Член 142 
Уверение за здравствена состојба на животно 

се прогласува за неважно со отпечатување, по ко-
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лењето на животин, на печатот со текстот „Пониш-
тено". Буквите на овој печат треба да бидат големи 
најмалку 3 cm. 

Сите поништени уверенија за здраветвена со-
стојба на животни од ист вид, заклани истиот ден, 
треба да се подврзан и на грбот од последното 
уверение треба да се стави датумот на колењето 'и 
тековниот број под кој закланите животни се вне-
сени во записникот за прегледот. 

Поништените уверенија за здравствена состојба 
и записникот за прегледот се чуваат во архивата на 
надлежниот орган. 

ХИ. ЕВИДЕНЦИИ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ 
ЗА КОЛЕЊЕ, НА МЕСО И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 143 
Надлежниот орган ги води следните евиденции: 
1) евиденција за извршениот преглед на животни 

за колење по пристигање во депо на кланица, на 
Образец бр. 1; 

2) евиденција за прегледот на животни за ко-
лење и на месо извршен во кланица, на образец 
бр. 2; 

3) евиденција за трихиноскопскиот преглед на 
месо, на образец бр. 3; 

4) евиденција за заплените, на образец бр. 4; 
5) евиденција за прегледот на животни пред 

колење, на образец бр. 5; 
6) евиденција за прегледот на сомнителни-болни 

животни пред колење, на образец бр. 6; 
7) евиденција за наодот на линијата на колење, 

на образец бр. 7; 
8) евиденција за: трупови, полутки и органи, 

условно употребливи за исхрана на луѓе, на обра-
зец бр. 8. 

Обрасците бр. 1 до 8 се отпечатени кон ОВОЈ 
правилник и се негов составен дел. 

Член 144 
Облиците и текстот на ознаките и картичките 

од чл. 21 и 137 и облиците на жиговите и печатите 
од чл. 46 до 53, 69, 81, 87 и 90 се отпечатени кон 
овој правилник и се негоЈ составен дел. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 145 , 
Обликот и текстот на жиговите и печатите из-

работени според досегашните прописи, мораат да 
се усогласат со одредбите на овој правилник во рок 
од 90 дена од денот на неговото влегување во сида* 

Член 146 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за пре-
глед на добитокот за колење и на месото и за 
ветеринарската контрола на животните намирници 
од животинско потекло („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/77). 

Член 147 
Овој правилник влегува во сила ос?лиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 9—1490 
7 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Иво Куштрак, е. р. 

Образец бр. 1 
Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ ПО ПРИСТИГАЊЕ ВО ДЕПО НА КЛАНИЦА 
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Образец брк 2 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 
ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ И НА МЕСО ИЗВРШЕН ВО КЛАНИЦА 
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Образец бр. 3 
Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

ЗА ТРИХИНОСКОПСКИОТ ПРЕГЛЕД НА МЕСО 

Реден 
број 

Датум 
. на прегледот . 

Ј 

Број и вид наТековен број 
прегледаните од записникот 
животни за прегледот 

на месо 

Резултат од Потпис на одговорното лице 
прегледот во надлежниот орган 

1 2 3 4 5 6 
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ЖИГОВИ И ПЕЧАТИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕСО 

1. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УПОТРЕБЛИВО ЗА ИС-
ХРАНА НА ЛУЃЕ: 

— жиг за месо од говеда, свињи и овци 

жиг за месо од говеда, свињи и овци во из^ 
возна кланица 

жиг за месо од копитари, биволи и кози со 
назив за видот на месото 

жиг за месо од перната живина и питоми 
зајаци 
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2. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УСЛОВНО УПОТРЕБ-
ЛИВО ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ: 

— жиг за месо од говеда, свињи и овци ' 

— жиг за месо од копитари, бивол и и кози со 
назив за видот на месото 

3. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УПОТРЕБЛИВО САМО 
ЗА ПРЕРАБОТКА: 

1 — жиг за месо од говеда, свињи и овци 1 : 

— жиг за месо од копитари, биволи и кози со 
назив за видот на месото ч 

4. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО НЕУПОТРЕБЛИВО ЗА 
ИСХРАНА НА ЛУЃЕ: 

— жиг за сите видови месо 

МЕСО ОД ДИВИ СВИЊИ И МЕЧКИ ШТО НЕ 
СОДРЖР1 ТРИХИНЕЛИ 

6. ПРИВРЕМЕНО ЗАПЛЕНЕТО 
Б О Б И Ч А В О 
ЗА СЛИЗНУВАЊЕ 

Етикета во црвена боја големина 14 X 7 cm. 
На местото М. П се става печатот за условна упо-
требливост на месо. 

М. П. Надлежен орган 



ч 
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737. 

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за ос-
новите на безбедноста EOv железничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), член 10 став 1 
точка 12 од Законот за здружување во Заедница на 
југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/78), член НО од Самоуправната спо-
годба за здружување на железничките транспортни 
претпријатија во Заедница на југословенските же-
лезници („Службен гласник на ЗЈЖ", бр. 6—7/73) и 
член 17 од Статутот на Заедницата на југословен-
ските железници („Службен гласник на ЗЈЖ", бр. 
1/75), Собранието на Заедницата на југословенските 
железници донесува „ 

П Р А В И Л Н И К 
^ЗА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради осигурување на уредно и безбедно од-

вивање на железничкиот сообраќај, сигурност и без-
бедност на патниците и на други лица, на предме-

. тите и железничкиот имот, како и заради спрове-
дување на општествената самозаштита, со овој пра-
вилник се пропишува внатрешниот ред на желез-
ничкото подрачје и во возовите за превоз на патни-
ци и предмети, како и постапките, правата и овлас-
тувањата на железничките работници да преземаат 
потребни мерки за спречување на нарушувањето и 
за воспоставување на внатрешниот ред. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) под железничко подрачје се подразбира зем-

јиште на кое се наоѓаат железнички пруги, построј-
ки, уреди и објекти што непосредно служат за вр-
шење на железничкиот сообраќај; 

2) под железничка пруга се подразбираат: дол-
ниот и горниот строј на пругата, објектите, теле-
комуникационите, сигнално-спгурносните, стабил-
ните електровлечни и други постројки и уреди на 
пругата, опремата на пругата, деловните згради на 
железниците на пругата со земјиштето што им слу-
жи на тие згради, земјишниот пружен појас и воз-
душниот простор над пругата во височина од 12 m 
над горниот раб на шината, односно Н т над други-
от раб на шината кога е тоа определено со Законот 
за основите на безбедноста ЕО железничкиот сообра-
ќај ; 

3) под железничка станица се подразбира служ-
беното место на пругата што служи за прием и ис-
праќање на патници, за прием, сместување и експе-
дирање на багаж и предмети, како и крстосниците, 
испраќалиштата и товариштата. 

Границата на подрачјето на железничка станица 
ја сочинуваат влезните сигнали, а ако нема влезни 
сигнали — влезните свртница; 

4) под стојалиште се подразбира службеното ме-
сто на пругата од кое патниците влегуваат во возови 
и излегуваат од возови за превоз на патници; 

5) под пружен појас се подразбира земјиштето 
од обете страни на отворена пруга, чиишто граници 
се обележени со граничните знаци на Ј Ж : 

• 6) под железнички транспортни организации се 
подразбираат основните организации на здружен 
труд чијашто дејност е организација и вршење на 
железничкиот сообраќај и одржување средства на 
железничкиот сообраќај, работните железнички 
транспортни организации и сложените же лознички 
транспортни организации во кои се здружени тие 
организации на здружен труд; 

7) под службено дејствие се подразбираат врше-
њето на увиди од страна на надлежните органи и 
прегледите и одржувањето ла телеграфските и те-
лефонските линии и кабли, на водоводните канали-
зациони и други уреди што се наоѓаат на железни-
чкото подрачје. 

Член 3 
Пристап и движење на железничкото подрачје 

се дозволени само на оние места што се определени 
за тоа, и тоа во времето што ќе го определи желез-
ничката транспорта организација. 

На местата што се предвидени за пристап и дви-
жење на железничкото подрачје и во возовите, сите 
лица се должни да се придржуваат кон внатреш-
ниот ред на железниците пропишан со озој правил-
ник и со објавените упатства за внатрешниот ред 
на железничката транспортна организација и на неј-
зините единици и да постапуваат според упатствата 
од железничките работници и според истакнатите 
натписи, предупредувања, симболи и ел. во поглед 
на- личната безбедност и безбедноста и уредноста на 
железничкиот сообраќај. 

Член 4 
Пристапот и движењето на железничките ра-

ботници во службено својство по железничкото по-
драчје ги пропишува железничката транспорта ор-
ганизација со самоуправен општ акт. 

Работниците што во рамките на своите работи 
и работни задачи треба да извршат определени ра-
боти на пруга, во тунел, на мост или друг објект, ! 
постројка или уред на пруга или во круг на желез- , 
пичка станица, должни се за тоа претходно да ја 
известат железничката транспорта организација 
која врши сообраќај на односната пруга, и да се 
спогодат со неа за времето и условите на извршу-
вањето на тие работи. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на припадниците на органите на внатрешните ра-
боти кога во вонредни или итни случаи треба да 
извршат определено службено деј ст тие или да пре-
стапат или да се движат на железничкото подрачје 
во врска со вршењето на споите раЗоти и работни 
задачи а во рамките на своите пинг а и должности. 

На органите на суд, јавно правосудните ЈП по, 
јавно обвинителство, на персоналот на станица за 
брза помош, на припадниците ' па противпожарни 
единици, на Југословенскава наводна армија, ци-
вилната заштита, територијалната одбрана, опште-
ствената самозаштита и на Царинските органи, кога 
треба да извршат определено слу;кб-отло деј ..иније во 
случај на сообраќајна несреќа, незгода, смрт или 
повреда на лица и во други вонредни случаи, со-
гласно со член 53 став 4 од Законот за основите на 
безбедноста во железничкиот сообраќај, им е дозво-
лен пристап и движење на железничкото подрачје 
и на места што не се предвидени за пристап и дви-
жење. 

Член 5 
На другите лица по исклучок им е дозволен 

пристап и движење на железничкото подрачје и на 
места што ке се предвидени за пристап и движе-
ње, со претходно одобрение од железничката транс-
портот организација која врши сообраќај на од-
носната пруга, под условите и на начинот определен 
со самоуправен општ акт на таа организација. 

Член 6 4 

Работниците на железничка транспорт^ . орга-
низација се должни да се придржуваат кон прави-
лата ^а регулирање и вршење на железничкиот со-
обраќај, кон одредбите за употреба на железничкиве 
сигнали, кон правилата за одржување на желез-
ничките пруги и железничките возила и кон одред-
бите од овој правилник. 
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Член 7 
Лицата што се движат по железничкото под-

рачје се должни сами да се грижат за својата лична 
безбедност. 

Заради безбедност на лицата што се движат по 
железничкото подрачје или се наоѓаат во воз за 
превоз на патници и предмети е забрането осо-
бено: 

1) движење по колосек или во непосредна бли-
зина на колосек; 

2) стоење или движење одвише блиску до -воз 
или коли што се во движење; 

3) стоење на колосек кога се очекува доаѓање 
на воз или во станицата се маневрира; 

4) задржување во' простор помеѓу магацини 
-(складвви) или натоварно-истоварна рампа и вози-
ла што се во движење или ќе се движат; 

5) стоење покрај другите ра?лпи, згради, пот-
порни ѕидови, скелиња и други објекти каде што 
нема доволно слободен простор при минувањето на 
возила; 

6) преминување преку железнички мост и ми-
нување низ тунел; 

7) седење или стоење на отворени врати или 
скали на возила без оглед дали возилава се во дви-
жење или во мирување; 

8) преминување преку колосек на места што не 
се определени за премин; 

9) преминување помеѓу два дела на. воз или гру-
па возила што се движат едни спрема други, како 
и пред возила што се во движење; 

10) преминување преку одбивници и провлеку-
вање под истите додека воз или група возила се во 
движење, како и преминување во исправена полож-
ба помеѓу спротивни одбивници; 

11) скокање на сколи, надолжни штици и кол-
ски платформи и скокање од истите додека вози-
лата се во движење. 

На елоктрифицираните пруги е забрането l i : 
1) допирање со тело или со предмет на метал-

ните конструкции што ја носат контактната мрежа, 
столбовите, портал!гге и. чсл., како и деловите за 
нивно прицврстување; 

2) приоѓање поблиску од 15 метри од местото на 
кое откинат контактен вод ја допрел земјата, како 
и навлегување или засегање ^о каков и да е пред-
мет во зоната на опасност на контактниот вод која 

.изнесува 2 метра во пречник од делот на̂  контакт-
ниот вод што е под напон; < 

3) качување на покриви на возила или на товар 
на от-всрени возила кога стојат ка колосек над кој" 
се наоѓа контактна мрбжа под* напон, додека водот 
не ќе се исклучи & заземам; 

4) прскање со вода или со друга течност на ме-
талните конструкции што ја носат контактнава 
мрежа, како и потпирање и сложување материјали 
на столбовите на контактната мрежа; 

5) преминување преку пруга и колосек и пре-
минуваше други места k објекти ако ТОНУО преми-
нување е забрането и означено со еден од нат ниси ге: 

„ЗАБРАНЕТО ОДЕЊЕ ПО ПРУГА — ОПАСНО ЗА 
ЖИВОТОТ", „ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП — ОПАСНО 
ЗА ЖИВОТОТ", „ЗАБРАНЕТО ДА СЕ ГИБА — 
ОПАСНО ЗА ЖИВОТОТ". 

Член 8 
Железничките работници со посебни овластува-

ња и одговорности во железничките станици, депоа 
и ел. и во железничките транспортни организации, 
како и овластениве железнички работници се •дол-
жни да соработуваат, со органите нр внатрешните 
работи и со другите органи овластени за спроведу-
вана на јавниот ред и мир, заради одржување на 
внатрешниот ред на железниците. 

И. ПРИСТАП И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-
КОТО ПОДРАЧЈЕ 

Член 9 
Заради користење на̂  железничките услуги во 

врска со превозот на патници и предмети е дозво-
лен пристап, задржување и движење на железни-
чкото подрачје, и тоа: 

1) на железничката станица: 
«—-" во чекалниците, вестибилите, на пероните и 

другите простории определени за патници; 
, — во стоковниот магацин, во просториите од-

носно местата определени за прием на превоз и из-
давање на втасани предмети, во други магацински 
простори^определени за пристап на лица и на прог 
етерот каде што се наоѓаат истрварно-натоварните 
колосеци; 

2) во возовите за превоз на патници: 
— од пој доцната до упатната станица на патни-

ците односно крајната станица на возот; 
3) на другите пристапни патишта. 
Во кружниот појас на железничката пруга е 

дозволен пристап и задржување. само за лицата од 
чл. 4 и 5 на овој правилник. 

Придружниците ,на живи животни, селидбени 
предмети или други предмети за кои е потребно григ 
жење за време на превозот, можат да се движат на 
подрачјето на железничката станица само заради 
прибавување храна и водава хранење и поење на 
животните, ^одмрзнување, обезбедување на товарот 
или вршење на други дејствија во врска со прат-
ката што ја придружуваат. 

Член 10 
Пристап и задржување. на подрачјето на же-

лезничката станица е дозволено само во работното 
време на станицата. Во стојалиштето и во станицата 
со .ограничено работно време, во времето кога не 
работат, е дозволен пристап и задржување само во 
време на пристигањето односно поаѓањето на возот 
за превоз на патници. 

Пристап ѕи задржување во чекалниците, на пе-
роните и другите простории наменети за матичните 
е дозволено само за лица што имаат намера да па-
туваат и за лицата што ги пречекуваат или испра-

- ќаат патниците. Ова својство Се докажува со важеч-
ка возна исправа, со перонска карта или друга ис-
права што дава право нд пристап и задржување на 
овие места. Перонска карта- мораат да имаат липата 
што не патуваат само во станиците во тап "е орга-
низирано издавање на овие картон. 

. Пристап и • задржување во чекалниците и дру-
гите простории наменети "За патниците е дозволен и 
за лицата на KQH им е потребно известување во 
врска со патувањето или со превозот на предмети. 

^ Член 11 
ВQ станиците во кои патниците преминуваат од 

еден воз во друг воз дозволено е задржување на тие 
патници во просториите определени за патниците до 
поаѓањето4на возот со кој го продолжуваат ната-
мошното патување,' освен ЕО времето- определено за 
чистење и уредување на овие простории. 

Член 12 
Без важечка возна исправа или перовска карта 

во чекалниците можат да се задржуваат следните 
лица: 

1) деца до наполнети 12-години возраст, ако нив-
ниот придружник има важечка возна исправа или 
перонска карта; 

2). лица што вршат службено дејствие од чл. 4 
и 5 на ОВОЈ правилник, како и лица што врз основа , 
на договор (спогодба) со железничката транспорт^ 
организација даваат услуги во возот или на станич-
н о г подрачје; . 

3) железнички работници и железнички пензи-
онери, како и членови на нивните семејства, ако тоа 
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својство го докажат со легитимација за повластено 
возење на Југословенските железници, или со FIP-
-лештимација; 

4) дежурните органи на внатрешните работи, ца-
ринските органи и всенп ге лин,а кога вршат служ-
бено дејствие во станина а; 

5) работници на ПТТ организации; 
6) лица што учествуваат ЕЗ пречек или испра-? 

ќане на државни, политични или други функцио-
нери. 

Член 13 
. Задржување на патниците и на други дица во 

чекалницпте и другите простории наменети за пат-
ниците е дозволено на 60 .минути пред пристигањето 
односно поаѓањето на возот според возниот ред и 
15 минути по пристигањето на возот. 

Излегувањето на патниците и другите лица на 
пероните во појдовната станица на возот е дозво-
лено на 60 минути пред поаѓањето на возот, а на 
20 минути во станиците каде, што возот има кратко 
задржување. Задржување'па перонот по заминува-
њето на возот е дозволено до 15 минути. 

Во станиците во кои постојат подземни минува-
лишта или пристапни мостови на пероните," влегу-
вањето на перонот и излегувањето од перонот е 
дозволено само по тој пат. Минување преку стани-
чни колосеци во такви станици и во станици со 
челни перони е забрането. 

Во станици и стојалишта во кои по излегување-
то од возот или заради влегувањето во возот мора да 
се премине преку колосеци, преминувањето преку 
овие колосеци е дозволено само-ако на тие колосеци 
не се наоѓа воз. Ако на колосеците се наоѓа воз, 
преминување е дозволено само на местата опреде-
лени за тоа. 

Местото на кое е дозволено влегување на пе-
ронот и излегување од перонот мора да биде обе-
лежено. 

Влегување на патници во воз и излегување на 
патници од воз во станиците и стојалиштата е доз-
волено само од страната на која се наоѓа статичната 
зграда односно од страната на која е перонот. По 
исклучок, па стојалиште на двоколосечна и пара-
лелна пруга влегување на патници во воз и излегу-
вање на патници од воз е дозволено само на спро-
тивната страна од другиот соседен колосек на дво-
колосечната, односно паралелната пруга, или на 
страната на која се наоѓа перонот што Има премин 
над или под пругата. 

Член 14 
Чекалницата за прва класа можат да ја корис-, 

тат само патниците со важечка исправа за прва кла-
са, како и нивните придружници со перонски карти. 

Чекалницата за мајки и деца вложат да ја ко-
ристат само мајки со деца, бремени жени и прид-
ружници на деца до наполнети 7 години возраст. 
Едно дете може да има најмногу двајца придруж-
ници. 

Чекалницата за ученици можат да ја користат 
само учениците на основните училишта и на сред-
ните училишта, учениците на школите за ученици 
во стопанството, посетителите на курсеви до 18 го-
дини возраст и студентите на виши и високи школи 
и факултети. 

Чекалницата за војници можат да ја користат 
Само воените лица. 

Член 15 
Во просториите наменети за патниците е дозво-

лено внесување на предмети и рачен багаж, што 
патникот е должен сам да ги чува. 

Заради запазување на безбедноста на желез-
ничкиот имот, сигурноста на железничкиот сообра-
ќај и личната .безбедност на патниците и другите 

лица, во престојните наменети за патници не смеат 
да се внесуваа!: 

— радиоактивни материи; 
— ети. нд единки материи и предмети; 
— предмети наполнети со експлозивни материи;' 
— средства за палење, огнометнп и слични пред-

мети ; 
— предмети наполнети со збиени гасови; 
— материи што се палат сами од себе или во 

допир со воздухот; 
— запаливи течности и материи; 
— гадни и заразни материи; 
— органски пероксиди што можат да експло-

дираат во допир со пламен или поради удар; 
— предмети што можат да им смеќаваат на пат-

ниците, да им нанесат штета или да ги вознемиру-
ваат; 

— предмети со непријатна миризба. 
Предметите од став 2 на овој член не смеат да 

се примаат БО гардероба на чување. 
Патниците што врз основа на посебна дозвола 

носат огнено оружје (членови на ловечки и стре-
лечки друштва и др.) можат со себе да носат соод-
ветно количество муниција. Оружјето во текот на 
превозот мора да биде испразнето. 

Спроводниците на лица лишени од слобода мо-
жат да носат наполнето огнено оружје само ai$o се 
превезуваат ЕО посебни коли или купеа. 

Член 16 
Патниците и другите лица можат во станичиите 

простории наменети за патниците да внесуваат ма-
ли припитомени животни, ако тоа не е во спротив-
ност со ветеринарските, санитарните или други про-
писи и ако тие животни се затворени во кафези, 
кутии и ел. 

Кучињата што со себе ги водат патниците и 
други лица мораат да имаат кошница која спречува 
касање и мораат да се држат на ремен (врвка, син-
џир ити.). 

Член 17 
Во станичните простории, било просториите да 

се наменети за патници или не, не смеат да се во-
ведуваат или внесуваат лица заб,)лени односно за 
кои се сомнева дека се заболени од некоја заразна 
болест, наведена во член 1 на Законот за заштита 
на населението од заразните болести што ја загоо-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74 и 5/78), и тоа од: 

1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa), ^ 
2) беснило (L-учѕа), 
3) Бриловата болест (Morbius), ] 
4) грип (Influenza^, ј 
5) детска парализа rPolimye-Шѕ anterior acuta), 
6) дифтерија (Diohteria). ј 
7) дизентерија (Bys°nteria BaclUaris), 
8) гонореја (Gonorrhoea), 

, 9) колера (Cholera asiatica), 
10) чума (Pestis), 
11) маларија (Malarial, 
12) мали сипаници (Mo^bilH), 
13) паратифус (Pharatvphns А и В), 
14) пегав тифус (Typhus exanthemitcus), 
15) повратна треска (Febris recurrens), 
16) Q-треска (Q febris), 
17) сифилис (Syphilis), 
18) цревен тифус (Typhus abdominalis), 
19) големи сипаници (Variola vera), 
20) голема кашлица (Pertussis), 
21) вирусна хеморагична треска (Febris haem#* 

rogicae virosae), 
22) вирусен менингитис (Meningitis virosah 

I 23) заразен пролив (Enterocolitis), J 

% 
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. 24). заразно кочење на вратот (Meningitis epi-
demical Ј 

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

26) заразно труење со храна предизвикано од 
салмопели (Toxiinfectio alimentaris), 

27) тетанус (tetanus), 
28) жолта треска (Febris flava). 

Член Д8 
Пристап и задржуЕање во малцинските просто-

рии и на мајчинското подрачје е дозЕОлеко саио 
во просториите односно местата определени за при-
ем и издавање на предмети и во просториите опре-
делени за работа со корисниците ка железнички 
услуги. Задржување на овпе места е дозволено само 
во работното време на магацинот, и тоа на лицата 
Што ги примаат втасаните предмети, предаваат пред-
мети на превоз или вршат други работи во врска со 
приемот или со предавањето на предмети, како што 
се: порачување коли, присуствување па царински 
преглед на пратки, натовар и истовар на денќовни 
и колски пратки, поправка на товар, истовар на пре-
тег и ел. 

Член 19 
Преку пруга може да се преминува само на 

места определени за тоа — на патни премини. -
Станичните колосеци можат да се преминуваат 

само преку уредени мостови (надвозници, пасарели), 
подземни премини или на други места определени 
за тоа. 

Движењето по пруга и по станични колосеци и 
задржување на тие места не е дозволено, освен на 
лицата од чл. 4 и 5 на овој правилник." 

III. ПРИСТАП, ЗАДРЖУВАЊЕ И ПРЕВОЗ ВО ВО-
ЗОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

Член 20 
Пристап, задржување и превоз во возови за 

превоз на патници е дозволен за лицата со важечка 
возна исправа. Лица без важечка возна исправа мо-
жат да влезат и да се задржуваат во возот за пре-
воз на патници само ако својата намера да патуваат 
му ја соопштат на кондуктерот. 

Лица што не патуваат можат да влезат во воз 
заедно со лицата што патуваат заради давање по-
мош околу сместувањето само ако возот се задржу-
ва во станицата толку што да можат да излезат од 
возот најдоцна 5 минути пред неговото поаѓање. 

Патникот може да заземе едно слободно седиш-
те во онаа класа на која му гласи возната исправа. 
Во возовите и колете со задолжителна резервација 
патникот може да го заземе само она седиште и во 
оние коли што се назначени во потврдата за резер-
вација на седиштето. 

Во случај на спор околу седиште, кондуктерот 
е должен на секој патник да му определи седиште, 
ако во возот има уште слободни места, со тоа што 
предност да имаат лицата со резервација, инвали-
дите. мајките со деца, болните и постарите лица. 

Ако во возот се предвидени посебни седишта, 
купе или кола за определена категорија патници, 
можат да ги користат само тие патници. Ако такви 
патници нема, тие места можат да ги заземат други 
патници. ~ 

Во колите односно во купето за непушачи пе е 
дозготтеио пушење ниту со согласност на сите со-
патници. 

Член 21 
Лицата заболени односно лицата за кои се сом-

нева дека се заболени од заразната болест наведена 
во член 17 на овој правилник, не смеат да се пре-

везуваат со другите патници. Овие лица можат да 
се превезуваат хамо под условите и на начинот што 
оневозможува ширење на заразата, за што одлука 
донесуваат надлежните здравствени органи опреде-
лени со посебни прописи. 

Лицата заболени односно лицата за кои се сом-
нева дека се заболени од колера, чума или големи 
сипаници не смеат да се превезуваат со железнички 
превозни средства. 

Член 22 
Лицата под дејство на алкохол или на опојни 

дроги и другите лица што со своето однесување ги 
вознемируваат патниците и другите лица на перо-
нот и во станичните простории, лицата што неовлас-
тено присобираат доброволни прилози, како и ли-
цата што не се придржуваат кон прописите за јав-
ниот ред и внатрешниот ред на железниците, нема 
да се примаат во воз заради превоз иако имаат ва-
жечка возна исправа. 

Патниците што за време на превозот се одне-
суваат на начинот од "став 1 на овој член, можат, 
ако ни по опомената од кондуктерот или од друг 
овластен железнички работник не престанат со так-
во однесување, да се исклучат од натамошен превоз 
во првата наредна станица во која возот се задр-
жува редовно, без право да бараат враќање на пре-
вознината (возната цена) за непропатуваниот дел од 
патот. 

Член 23 
Во возовите за превоз на патници, како и во 

просториите за патници на железничките станици 
е забрането просење, праматарење, коцкање, свире-
ње и пеење за пари, продажба на сувенири, прех-
ранбени производи и алкохолни пијачки, менување 
валута итн. Ваквите липа ако не престанат да вр-
шат некое од тие дејствија ни по опомената од кон-
дуктерот или од друг овластен железнички работ-
ник, ќе се исклучат од натамошен превоз во првата 
наредна станица во која возот се задржува редовно, 
без право да бараат враќање на превознината (воз-
ната цена) за непропатуваниот дел од патот. 

Работниците на организациите на здружен труд, 
што врз. основа на договор со железничката транс-
п о р т а организација имаат право да продаваат пи-
јачки и храна по возовите, да менуваат валута и 
да вршат други работи се должни на барање од 
кондуктерот. или од друг овластен железнички ра-
ботник да покажат легитимација или друга исправа 
што им дава право да ги вршат тие работи. 

Член 24 
Во патнички коли е забрането внесување на ба-

гаж што содржи материи или предмети со кои би 
можела да се загрози сигурноста на патниците и на 
други лица или ќе им се нанесе штета, како и пред-
метите од член 15 став 2 на овој правилник. 

Одредбите од член 16 ст. 1 и 2 на овој правил-
ник се однесуваат и на превозот на живи животни 
во возовите за превоз на патници. 

IV. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ-
ОТ РЕД НА'ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ЗАРАДИ БЕЗБЕДНО 
И УРЕДНО ОДВИВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ И ЗАПАЗУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА 

БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТНИЦИТЕ И НА ДРУГИ 
ЛИЦА 

Член 25 
На подрачјето на железничка станица, во возо-

вите за превоз на патници и на сите други места на 
железничкото подрачје што се предвидени за прис-
тап и движење, сите лица се должни да се придр-
жуваат кон внатрешниот ред на железниците про« 
пишан со овој правилник. 

# 
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Заради безбедно и уредно одвивање на желез-
ничкиот сообраќај и запазување на личната безбед-
ност е забрането: 

1) покрај пругата, а особено во близина на вид-
ните железнички сигнали, да се поставуваат знаци, 
ознаки, бојосани светлости или кои и да било други -
направи што со бојата, обликот и светлоста, или на 
друг начин го отежнуваат уочувањето на железнич-
ките сигнали или можат да го доведат во заблуда 
железничкиот персонал во поглед на нивното зна-
чење; 

2) во близина на железничката пруга да се из-
ведуваат работи што би можеле да ја оштетат же-
лезничката пруга, да ја намалат стабилноста на те-
ренот (лизгање или одронување на теренот, хидро-
трафски промени и ел.), или на кој и да било друг 
начин да го загрозат или попречуваат железнички-
от сообраќај; 

3) да им се нанесува каков и да е дефект на 
железничката пруга, на постројките, уредите и об-
јектите на пругата и на железничките возила и 
нивната опрема, како и неовластено да се отстрану-
ваат ^сигналите и сигналните ознаки; 

4) да се подигаат и поставуваат какви и да било 
објекти во пружниот појас, без согласност од же-
лезничката транспортна организација; 

5) да се оставаат предмети покрај колосекот 
поблиску од 1,5 метар од најблиската шина на коло-
секот; 

6) да се фрлаат или ставаат какви и да било 
предмети врз железничката пруга, или да се фр-
лаат какви и да било предмети врз возовите и же-
лезничките возила, врз постројките, уредите и об-
јектите; 

7> неовластено да се менува положбата на сврт-
ницата или на друг уред со кој се обезбедува соо-
браќајот на возовите, да се презема дејствие или да 
се употреби уред за кочење, освен ако со тоа би 
можела да се спречи опасност за сигурноста на во-
зот, за безбедноста на патниците, и на други лица; 

8) неовластено да се отвора браникот на патниот 
премин, да се става или обесува што и да било на 
браникот или на друг сигнално-сигурносен уред на 
патен премин, или на кој и да било друг начиЕ-т да 
се .попречува нормалното функционирање на брани-, 
кот или на друг уред на патниот премин; 

9) во близината на патните премини да се вршат 
работи или да се изведуваат работи што ја намалу-
ваат, спречуваат или на кој и да било начин ја поп-
речуваат прегледноста на железничката пруга или 
на патот: / 

10) неовластено да се отстрани привремената 
заштитна направа поставена заради заштита на же-
лезничкиот сообраќај на место на одронување, еро-
зија или порој, или на место изложено на завевање 
или на силен ветар; 

11) да се попречува работата на чуварот на па-
тен премии, на чуварот на мост, на чуварот на ту-
нел, на чуварот на падини или на друг железнички 
работник во вршење на железничкиот сообраќај; 

12) да се преминува преку железничката пруга 
и да се задржува на места што не се определени за 
тоа, или непотребно да се задржува на патните пре-
мини ; 

13) неовластено да се оди, да се вози со вело-
сипед или со друго возило по железничката пруга 
или по страничните колосеци или неовластено да се 
движи во простор во кој тоа е изречно забрането, 
односно дозволено само под определени услови; 

14) да се преминува преку пруста на патните 
премини што се заштитени со браници ако брани-
ците се спуштени или ако сигнално-сигурносниот 
уред покажува забранет премин преку пругата* 

15) да се пренесуваат преку пругата особено 
•тешки или масивни предмети или со тешки возила 
што сообраќаат на патиштата со посебна дозвола 
за вонреден превоз, да се преминува преку пругата 
без претходно одобрение од железничката транс-
порта организација, како и да се влечат синџири 

или метални предмети ако со тоа би се допирале 
обете шини на колосекот; 

16) да се превезува товар со друмски возила, ка-
ко и да се носат исправени предмети (знамиња, 
транспарент и слични предмети) што се повисоки, 
од заштитните врати на патните премини на елек-
трифицирани пруги; 

17) да се допираат со телото или со некој пред-
мет столбовите и другите делови од металната конс-
трукција на контактната мрежа на електрифици-
рана пруга; да се качува на влечни или други во-
зила, на кола или на товар на кола ако со тоа се 
влегува во зоната на опасност од висок напон, ос-
вен за време на товарење или на истовар од от-
ворена кола и тоа само кога колата се наоѓа на на-
товарно-истоварни колосеци и во време кога е ис-
клучен и заземјен возниот вод; 

18) да се прскаат со вода или со друга течност 
столбовите и другите делови од металната конструк-
ција на контактната мрежа, Да се пали оган во не-
посредната близина на носечките конструкции или 
на други делови од контактната мрежа, да се фрла 

(каков и да било предмет врз спроводникот, врз де-
' лови или носечките конструкции од контактната 
мрежа, како и да се застане со нога врз шините на 
колосекот при преминување на пругата или на ста-
ничниот колосек што се електрпфицирани; 

19) да се завлегува или засегнува со каков и да 
било предмет во зоната на опасност на контактната 
мрежа, која изнесува 2 m во пречникот на возниот 
вод кај монофазниот систем од 25 kV, 50 Hz или 
15 kV, 16 2/3 Hz, и 1,5 m кај еднонасочен систем од 
3 kV, или во деловите на контактната мрежа што се 
редовно под напон; 

20) да се пушта, пасе или тера добиток по же-
лезничкото подрачје; 

21) секое друго однесување на лица со кое би 
се загрозила личната безбедност иди безбедноста на 
железничкиот сообраќај. 

Член 26 
Заради запазување на личната безбедност на 

патниците и на други лица, за поудобно патување 
и одржување на хигиената во просториите на же-
лезничката станица и во возовите за превоз на пат-
ници, забрането е; 

1) пристапување и задржување во просториите 
определени за патници вон од времето определено 
во чл. 9 и 10 на овој правилник или пристапување 
и задржување во тие простории без потреба; 

2)' пристапување и задржување без потреба во 
малцинските простории, односно на местата опре-
делени за. прием и издавање на предмети, како и 
На мајчинското подрачје; 

3) излегување на перон порано од 60 минути 
пред поаѓањето на возот во појдозната станица на 
возот, и 20 минути во другите станици, или задржу-
вање на перон подолго од 15 минути по заминува-
њето на возот; 

4) преминување преку колосеци во станиците во 
кои се излегува на перон преку подземни минува-
лшпта, односно пристапни мостови, или во стапици-
те со челни перони, како и минување преку коло-
сеци надвор од местата предвидени за влегување и 
излегување на патници во станиците кај кои заради 
влегување во воз и излегување од воз мора да се 
пре:гане преку колосеци; 

5) влегување ЕО воз или излегување од ВОЗ од-
спротивната страна на статичната зграда или па пе-
ронот; 

6) скокање во воз и искокање од воз додека во-
зот е во движење, како и влегување во воз и излегу-
вање од воз пред да застане возот во станицата: 

7) влегување во воз или излегување ед воз низ 
прозорец на колата; 

8) оставање отворени врати по влегување во ко-
лата или по излегување од колата; 

9) влегување во колата и излегување од колата 
за време на задржувањето на возс̂ г пред влезев 
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сигнал или на задржувањето на возот на отворена 
пруга; 

10) задржување на скалите и платформите од 
колите, на просторот помеѓу колите, односно на 
спојнпте мовчпња (спојници), држачите, сдбивиици-
те и др.; 

11) качување и задржување на покривот од ко-
лите; 

12) превезување ЕО ВОЗ што не е наменет за пре-
воз на патници, освен по одобрение од железничка-
та транспорта организација; 

13) внесување како багаж во просториите наме-
нети за патници и во воз за превоз на патници на 
предмети наведени во член 15 став 2 на овој пра-
вилник; 

14) наведнување низ прозорец и отворање бочна 
врата од колата и потпирање врз неа додека е возот 
во движење; 

15) заземање повеќе седишта во патничката ко-
ла отколку што се имаат возни карти; 

16) валкање, оштетување или отуѓување на ин-
вентарот и на друга опрема на колите, на чекални-
ците и на другите простории наменети за патници; 

17) влегување и задржување на лица што се 
заболени или за кои се сомнева дека се заболени од 
заразни болести наведени во член 17 на овој пра-
вилник, во статичните простории, односно во возо-
вите за превоз на патници, освен на прописен начин; 

18) фрлање низ прозорец од колите какви и да 
било предмети или отпадоци, или истурање течност 
додека е возот во движење, додека стои во стани-
цата или е на пруга; 

19) симнување или кинење од ѕидовите на ста-
ничните простории и од патничките коли на изводи 
од возниот ред, на ценовник на возните исправи, 
на известувања, реклами, на мапи на железничките 
мрежи и др.; 

20) неовластено носење на службената облека и 
на ознаките на железничкиот работник; 

21) паркирање на моторни и други возила на 
станичног подрачје, на местата што не се опреде-
лени за тоа. 

V. ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Член 27 
За одржување на внатрешниот ред на желез-

ниците пропишан со овој правилник се грижат ов-
ластените железнички работници, и тоа: 

1) на железничкото п о д р и ј е : чувар на желез-
нички објект (чувар на пруга, чувар на патен пре-
мин и др.), редар, вратар, свртничар, отпремнине, 
одјавничар, шеф на пружна делница, пружен рабо-
тоЕодител, отправник на возови, раководител на же-
лезничка станица (шеф на станица) и раководител 
на транспортно-комерцијални работи и нивни по-
мошници, како и други липа определени со самоуп-
равен општ акт; 

2) во возовите: кочничар, кондуктер, возовоѓа и 
ревизор на возови, а помошник на машиновоѓа само 
ако во возот нема друг персонал што го придружува 
возот; 

3) на железничкото подрачје и во возовите: ра-
ботници од внатрешната контрола на железничката 
транспорта организација. 

Член 28 
Овластените железнички работници имаат пра-

во и должност да внимаваат на одржувањето на 
внатрешниот ред на железниците, како и да презе-
маат потребни мерки за спречување на секое дејс-
твие што би било насочено кон нарушување на внат-
решниот ред, на безбедноста на железничкиот соо-
браќај, на патниците, на другите лица и на пред-
метите на железничкото подрачје. 

Овластените железнички работници во спрове-
дувањето па внатрешниот ред на железниците ги 
имаат особено следните права и должности; 

1) да легитимираат лица што се наоѓаат на ж е -
лезничкото подрачје определено за пристап, движе-
ње и задржуваше на патници и на други лица 
и лица во возовите ако.го нарушуваат внатрешниот 
ред и пропишаните мерки за безбедност, и да презе-
маат потребни мерки овие лица да се отстранат од 
железничкото подрачје или од ЕОЗОТ; 

2) да легитимираат непознати лица што ќе се 
затечат на железничкото подрачје што не е опре-
делено за пристап, движење и задржување на лица, 
како и да ги отстранат од тоа подрачје; 

3) да ги одземаат предметите што се употребени 
за извршување на прекршок или за. нарушување на 
внатрешниот ред на железниците. Одземените пред-
мети овластените железнички работници ги прила-
гаат кои писмената пријава; 

4) да бараат од органите на внатрешните работи 
потребна помош во спречувањето на Нарушувањето 
и во воспоставувањето на внатрешниот ред на же-
лезниците и во придржувањето кон прописите за 
безбедноста на железничкиот сообраќај; 

5) да поднесуваат писмени пријави против на-
рушителите на внатрешниот ред до железничките 
работници со посебни овластувања и одговорности 
или до другите работници одговорни за уредноста и 
безбедноста на сообраќајот определени со самоуп-
равниот општ акт од железничката транспортна ор-
ганизација со кој се уредува работниот однос; 

6) да спречуваат пристап, движење и задржу-
вање на неовластени лица на железничкото подрач-
је што не е определено за патници и за други лица; 

7) да го регулираат на погоден начин движењето 
на патниците кон благајните, гардеробите, чекални-
ците, бирото за информации, подземните минува-
лишта и кон излезите на перон и од перон; 

8) да спречуваат внесување во чекалницата и во 
другите простории наменети за патници, како и во 
возовите за превоз на патници, на предмети што 
поради својот обем или од друга причина наведена 
во овој правилник не смеат да се внесуваат во ета-
ничните простории и во возовите. 

Член 29 
Освен правата и должностите пропишани со 

овој правилник, работниците со посебни овластува-
ња и одговорности (раководител на станица, раково-
дител на транспортно-комерЦијални работи и нивни 
помошници, како и работници на внатрешната кон-
трола на ?келезничката транспорт^ организација) 
во поглед на одржувањето на' внатрешниот ред на 
железниците и извршувањето на работните обврски, 
ги имаат и правата и должностите пропишани со 
самоуправен општ акт на железничката транспорт-
на организација и со закон. 

Член 30 
Против лицата што го нарушиле внатрешниот 

ред на ^келезниците, покрај мерките предвидени во 
член 28 на овој правилник, може да се поднесе и 
пријава до судијата за прекршоци. 

Пријавата ја поднесуваат работниците со посеб-
ни овластувања и одговорности и работниците на 
внатрешната контрола на железничката транспорт-
на организација без оглед на местото на нарушува-
њето на внатрешниот ред, а работниците' со посебни 
овластувања и одговорности на други железнички 
единици и станици само против лицата што го нару-
шиле внатрешниот ред на железниците на подрач-
јето на таа единица, односно станица. 

Другите лицаЈђдговорни за уредноста и безбед-
носта на сообраќајот можат да поднесуваат пријави 
до судијата за прекршоци ако железничката транс-
п о р т а организација ги овластила за тоа со посебен 
самоуправен општ акт. 

Член 31 
Овластените железнички работници од член 27 

на овој правилник за време на работата мораат да 
носат службена ИЛР! работна облека, односно рабо-
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тен мантил и видливи железнички ознаки (службе-
на капа, амблем), освен работниците од член 27 под 
1 и 3 на овој правилник, ако тоа е уредено со са-
моуправен општ акт на железничката транспорт^ 
организација. 

Чуварите на железнички станици ако не носат 
посебно определена службена облека, редарите и 
вратарите во железничките станици, мораат да но-
сат црвена лента на левиот ракав со железнички 
амблем. 

Член 32 
Овластените железнички работници мораат да 

имаат легитимација што на имателот му дава право 
на вршење оние работи и на преземање оние мерки 
што се наведени во член 60 на Законот за основите 
на безбедноста во железничкиот сообраќај и во член 
28 на овој правилник. Овие работници се должни 
при преземањето на мерките за кои се овластени да 
ја покажат легитимацијата на барање на заинтере-
сираното лице. 

Член 33 
Легитимацијата е во големина 85 X 60 mm, со 

тврди пластифицирани корици во жолта боја. 
Легитимацијата важи за календарската година 

во која е издадена. Рокот на важноста на легитима-
цијата го продолжува и промената на местото на 
одржувањето на внатрешниот ред ја врши едини-
цата на железничката транспорт^ организација 
што ја издала легитимацијата. 

Образецот на легитимацијата од член 32 на овој 
правилник е отпечатен кон овој правилник и е не-
гов составен дел. 

Член 34 
Евиденција за издадените легитимации води 

единицата што ја издала легитимацијата. 
Член 35 

Овластените железнички/работници се должни 
да и ја вратат легитимацијата на единицата што им 
ја издала легитимацијата ако им престанало овлас-
тувањето за одржување на внатрешниот ред на же-
лезниците. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Железничките транспортни организации се дол-

жни'самоуправните општи акти со кои го уредуваат 
внатрешниот ред на своето железничко подрачје да 
ги усогласат со одредбите на овој правилник во рок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 37 f 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Самоуправната спогод-
ба за внатрешниот ред на железницата („Службен 
листина СФРЈ", бр. 59/75). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат одредбите на само-
управните општи акти на железничките транспорт-
ни организации што се во спротивност со одредбите 
на. овој правилник. 

i % Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2391/78 
12 јули 1978 година ' , \ . 

Белград 

Собрание на Заедницата на Југословенските 
железници 

Претседател, 
Драгутин Грегорио, е. р. 

Образец на легитимација ла 
овластените железнички ра-
ботници за одржување на 
внатрешниот ред на- желез-
ниците 

(прва страна на кориците) 

(железнички амблем) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА 
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

(втора страна на кориците — празна) 

(прва страна од листот) 

Ред. број 

(назив на единицата на же-
лезничката транспортна ор-

а ганизација што ја издава ле-ч 
гитимацијата) Ј 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА 
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

(назначување на единицата и на местото на одржу-
вањето на внатрешниот ред) j 

(втора страна од листот) - | 

Другарот се овластува 
да го одржува внатрешниот ред на железничкото 
подрачје и во возовите и да ги презема мерките на-
ведени во член 60 на Законот за основите на безбед-
носта во железничкиот сообраќај (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/77) и во член 28 на Правилникот 
за внатрешниот ред на железниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/78). 

19— родина ' 
во 

(потпис на раководителот)" 
на единицата) 

(трета страна од листот) 

Важноста на легитимацијата £е продолжува за: 
19— година (МП) (потпис на раководителот) — 
19— година (МП) (потпис на раководителот) — 
(ити. вкупно пет години) 

(четврта страна од листот и внатрешна страна 
од кориците) 

Овластениот железнички работник за одржува-] 
ње на внатрешниот ред на железничкото подрачја ! 
и во возовите, ги има особено следните права и дол- , 
жности: 

1) да легитимира лица што се наоѓаат на же-
лезничкото подрачје опрделено за поистап, движе-
ње и задржување на патници и на други лица 
и лица во возовите ако го нарушуваат внатрешниот 
ред и пропишаните мерки за безбедност и да презе-
ма потребни зуерки овие лица да се отстранат од 
железничкото подрачје или од возот; 
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2) да легитимира непознати лица што ќе се за-
течат на железничкото подрачје што не е определе-
но за пристап, движење и задржување на лица, ка-
ко и да ги отстрани од тоа подрачје; 

3) да ги одзема предметите што се употребени 
за извршување на прекршок или за нарушување на 
внатрешниот ред на железниците. Кон одземените 
предмети прилага писмена пријава; 

4) да бара од органите на внатрешните работи 
потребна помош во спречувањето на нарушувањето 
и во воспоставувањето на внатрешниот ред на же-
лезниците и во придржувањето кон прописите за 
безбедноста на железничкиот сообраќај; 

5) да поднесува писмени пријави против нару-
шителите на внатрешниот ред до железничките ра-
ботници со посебни овластувања и одговорности или 
до другите работници одговорни за уредноста и без-

бедноста на сообраќајот определени со самоуправ-
ниот општ акт на железничката транспортна орга-
низација со кој се уредува работниот однос; 

6) да спречува пристап, движење и задржува-
ње на неовластени лица на железничкото подрачје 
што не е определено за патници и за други лица; 

7) да го регулира на погоден начин движењето 
на патниците кон благајните, гардеробите, чекал ин-
диго, бирото за информации, подземните минуЕа-
лишта и кон излезите на перон и од перон; 

8) да спречува внесување во чекали и цата и во 
другите простории наменети за патници, како и во 
возовите за превоз на патници, на предмети што 
поради својот обем или од друга причина наведена 
во ОБОЈ правилник не смеат да се внесуваат во ста-
н а т и т е простории и во возовите. 

738. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е 

ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1978 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година е дадено одобрение за пуштање во промет на след-
ните готови лекови: 

Реден 
број 

Назив на 
лекот 

Облик и 
вање на 

паку-
лекот 

Начин на издавање, 
односно на употреба 

на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
решението за 
пуштање на ле-
кот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AGIOLAX 

2 ALDERGAM 
(Dihydroergo-
toxinum) 

8 AMPICILIN 

гранулат, 500 g Може да се издава и „Подравка" — Ко- 0502-490/1 
без лекарски рецепт прив ница ООУР Белу- од 

по — Творница лије- 26. IV 1978. 
кова — Лудбрег 

капки. 50. ml 

сува смеса за 
подготовка на 
капки за деца 
(2 g ампицилин 
за подготовка 
на 20 ml капки 
за деца) 

Може да се издава „Алкалоид" — Хемис- 0502-5828/1-77 
само со лекарски ре- ко-фармацеутско коз- од 
цепт метичка индустрија — 26. IV 1978. 

Скопје 

Може да се издава „ЛЕК" — Товарна 0502-4981/1-77 
само со лекарски ре- фармацевтских ин ке- од 
цепт мичних изделков — 5. I 1978. 

Љубљана 

4 BRICANYL, 
(Terbutalini 
sulfas) 

S BRINERDIN 

f CEDILANID 
(Lanatosidum) 

сируп, 120 ml 

дражен 50 
драж. 

капки 30 ml 

„Босналијек" — Пре-
дузеће за производњу 
фармацеутских, коз-
м е т и ч к а и хемијских 
производа — Сарајево 

„Крка" — фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-1171/1-77 
од 

9. I 1978. 

0502-342/1 
ол 

27. I. 1978. 

0502-340/1 
ОД 

*6. I 1078. 
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7 CEFATREXYL 
(Cefapirinum) 

инјекции, 
500 ше 
50 X 500 mg 

Може да се употребу-
ва во здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд, (Го исклу-
чок, лекот може да 
се издаде со лекарски 
рецепт само ако е 
назначено дека лице-
то претходно било ле-
кувано со овој лек во 
здравствена организа-
ција на здружен труд 

„Галеника" — Фарма-
цеуте^- хемијска ин-
дустрија — Београд— 
Земун 

0502-3161/1-77 
од 

26. I 1978. 

8 CEFATREXYfc 
(Cefapirinum) 

инјекции 1 g 
.50 X 1 g 

«t » 0502-3162/1-77 
од 

26. I 1978. 

9 CELESTODERM V 
(Betamethasonum) 

крем 0,05% 
15 g 

Може да се изда па 
само со Лекарски ре-
цепт 

„Крка" — фармацев-
т и ^ . кемија, козмети-
ка, здравилитиче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-3682/1-77 
од 

12. V 1978 

10 CELESTODERM V 
(Betamethasonum) 

крем 0,057o 
30 g 

и н 0502-3683/1-77 
од 

12. V 1978 

11 CELESTODERM V 
(Betamethasonum) 

маст O.OSVo 
15 g 

и •• 
0502-3684/1-77 

од 
12. V 1978 

12 CELESTODERM V 
(Betamethasonum) 

маст O.OSVt 
30 g 

и »I 0502-3685/1 
ОД 

12. V 1978 

13 CEPOREX 
(Cefalexinum) 

сува смеса за 
подготовка на 
кпаки, 1 g це-
фалексин за 
подготовка на 
10 ml капки 

II „Плива" — Творница 
фармацеутских, и ке-
мп i ек их производа — 
Загреб 

0502-4582/1-77 
ОД 

25. IV 1978. 

14 DIANABOL 
(Metandienonum) 

крем, 20 g 1» „Лек" — Товарна 
Фармацевтски* ип ке-
мичних изделков — 
Љублапа 

0502-3121/1-77 
ОД 

5. [ 1978. 

15 DIANABOL 
(Metandienonum) 

*крем, 100 g II »» 0502-3122/1-77 
од 

5. I 1978. 

16 DITAMIN 
(Dihydroergotamini 
metansulfonas) 

таблети 1 kg 
20 X 1 mg 

»1 и 

1 
0502-4980/1-77 

од 
24. IV 1978. 

17 DITAMIN retard 
(Dihydroergotarnini 
metansulfonas) 

таблети, 
10 X 2,5 mg 

»» »1 0502-4979/1-77 
од 

24. IV 1978. 

1 8 ENBECIN прашок во рас- Може да се употре-
прснувач, 200 g бува само во здравст-
прашок во рас- вени организации на 
прснувач здружен труд 

„Галеника" — Фарма-
цеуте^- хемијска ин-
дустрија — Београд— 
Земун 

0502-6976/1-77 
од 

10. V 1078. 

19 GAMMA GLOBTJ-
LINUM HUMANUM 
LYOPHILISATUM 
(Сата globulin 
ljudski liofilizovani) 

5% раствор за 
интравенозна у-
потреба, 1 ши-
шенце со 250 mg 
5% гама глобу-
лин на човечки 
лиофил. и 5 ml 
вода за инјек-
ции 

Може да се употребу-
ва само во соодветни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Имунолошки завод — 
Загреб 

0502-1349/1 
ол 

12. V 1978. 
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20 GLUKOZA 25()/о 
(Dekstroza) 

10 X 20 ml Може да се употребу-
• ва само во здравстве-

ни организации на 
' здружен труд 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ко-
митских производа — 
Загреб 

0502-5839/1-77 
од 

8. И 1978. 

21 GLUKOZA 40°/о 
(Dekstroza) 

10 X 20 ml и м 0502-5838/1-77 
ОД 

8. И 1978. 

22 GYNO-DAKTARIN 
(Miconazoli nitras) 

ову ли, 
7 A 200 mg 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Крка" — фармацев-
ти ка, кемија, козмети-
ка. здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-4964/1-77 
ОД 

11. V 1978. 

23 HYDERGIN раствор, 50 ml „ •• 0502-6054/1-77 
од 

12 I 1978. 

24 IODАМ!П ЗОО 
(Jodamidum) 

инјекции, 
100 ml 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

»» 0502-6745/1-77 
од 

10. V 1978. 

25 IODAMID WO 
(Jodamidum) 

инјекции, 
100 ml 

п »» 0502 6746/1-77 
од 

10, V 1978. 

26 IODAMID 24% 
(Jodamidum) 

раствор за 
инфузии, 
250 ml 

г* 
» м 0502-6747/1-77 

ОД 
10. V 1978. 

27 IODAMID V?!o 
(Jodamidum) 

р а с т е р за 
и л у з и и , 
2Г;() ml 

«4 « е- " 0502-6748/1-77 
ОД 

10. V 1978. 
! 

23 LEKOPAIN 
(HiтораPciin i 
papain) 

инјекции, 
1 х 14 и. е. 
(М F U) 

Може да се употребу-
ва во соодветни ста-
ционарни здравствени 
организации на здру-
жен труд 

„Лек" — Товарна фар-
мацевтски* ин кемич-
них из делков — Љуб-
љана 

0502-2299/1 -
ОД 

24. IV 1978. 

29 LEKOPAIN 
(Hi т п па pa in i 
papain) 

инјекции, 
1 X 35 и. е. 
(FIF U) 

» п 0502-2300/1 
ОД 

24. IV 1978. 

30 LEKOPAIN 
(Hi топа pain i 
papain) 

инјекции, 
1 X 70 и. е. 
(FIF U) 

i» 0502-2301 
ОД 

24. IV 1978. 

31 LENTRAT капели, 
24 knps. 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Фармакос" — Фаб-
рика лекова — При-
зрен 

0502-4711/1-77. 
од 

9. I 1978. 

32 LJUDSKI 
ALBUMIN 12°/o 

раствор, 
5 „ml 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни опгатпации на 
здружен труд 

Завод за трансфу-
зију крви СРС — 
Београд 

0502-5828/1-77 
ОД 

24. IV 1978. 

33 MFTTNDOL 
(Indometacinum) 

супозитории, 
10 X 100 m g 

Може да се издава 
• само со лекарски ре-

цепт 

„Крка" — фармацев-
т и ^ , кемија, козме-
тика, здравилишче ин 
гостинство — Ново. 
Место 

0502-341/1 
ОД 

27. IV 1978. 

] 
34 NAPROSYN 

(Naproxenum) 
супозитории, 
10 X 500 mg 

т п т 0502-1263/1 
од 

27. IV 1978. 
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35 NAPROSYN таблети, Може да се издава „Крка" — фармацев- 0502-4926/1-77 >' 
(Naproxenupfi) 50 X 250 mg само со лекарски ре- т и ^ , кемија, козме- од 

цепт тика, здравилишче ин 12. I 1978. 
гостинство — Ново 
Место » 

36 NITRO-MACK- капели, if „Фарма кос" — Фаб- 0502-6151/1-77 
-RETARD 60 X 2,5 mg рика лекова — Приз- од 
(Nitroglicerolum) рен 27. IV 1978. 

37 OLDON таблети, Може да се издава и „Здравље" — Фабри- 0502-1732/1 ' 
24 tabl. без лекарски рецепт ка фарма иеу тек их и од 

хемијских производа 27. IV 1978. 
— Лесковац 

38 OSPEN 750 сируп, 100 ml Може да се издава „Крка" — фармацев- 0502-1262/1 
(Phenoxymethyl- само со лекарски ре- т и ^ , кемија, козме- ОД 
penicillinum) цепт тика, здравплишче ин 12. V 1978. 

гостин ство — Ново 
Место 

39 PALITREX капели, ft „Галеника" — Фар- 0502-4166/1-77 
(Gefalexinum) 104 X 250 mg мацеутско-хемијска од 

индустрија — Бео- 9. I 1978. 
град — Земун 

40 PALITREX капели, ft •t 0502-4165/1-77 
(Cefalexinum) 104 X 500 mg од 

26. I 1978. 
41 PEPSAN зрнца, Може да се издава „Плива" — Творница 0502-5503/1-77 . 

40 ќесичиња и без лекарски рецепт фармацеутскпх и хе- од 
мијских производа — 12. IV 1978. 
Загреб 

42 PLISULFAN маст за очи, Може да се издава tt 0502-4525/1-77 
(Sulfafena*olum) 5 g со рецепт од лекар од 

специјалист од соод- 24. IV 1978. 
ветна гранка на ме-
дицината. По исклу-' 
чок, лекот може да се 
издаде и со рецепт од 
лекар од општа меди-
цина само ако е наз-
начено дека лекот е 
пропишан врз основа 
на мислење на лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицината 

43 PROGESTERON инјекции, Мо лее да се издава „Галеника" — Фарма- 0502-4068/1-77 
DEPO 250 mg само со лекарски ре- цеуте^-хемијска ин- од 

5 X 250 mg цепт дустрија — Београд 26. I 1978. 
— Земун 

44 REDERGIN лингвалети, ft „Лек" — Товарна 0502-4976/1-77 
20 X 1 mg фармацевтско* ин од 

комичних изделков 5. I 1978. 
— Љубљана 

45 RIFADIN капели, ' Може да се издава со „Галеника" — Фар- 0502-4627/1-77 
(Rifampicinum) 104 X 150 mg рецепт од лекар спе- мацеуте^- козме- од 

ци! а лист од соодвет- тичка индустрија — 9. I 1978. 
на гранка на медици- Београд — Земун 
ната. По исклучок, 
лекот може да се из-
даде и со рецепт од 
лекар џо општа меди-
цина само ако е наз-
начено дека лекот е 
пропишан врз основа 
на мислење на лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицината 

46 RTFAQIN капели, т и •* 0 5 9 2 - ' 1 - 7 7 
(Rifampicinum) 104 X ЗОО mg ол (Rifampicinum) 

9. 1 1978. 
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47 SUSENA HUMANA 
PLAZMA 

150 ml хумана Може да се употре-
плазма лиоф. и бува само во здравст-
в о ml вода за вени организации на 
инјекции здружен труд 

Завод СР Словеније 
за трансфузију крви 
— Љубљана 

0502-4^33/1-77. 
од 

21. I 1978. 
ј 

48 SUVIPEN 
(Metampicillinum) 

прашок за деца 
24 X 125 mg 

Може -да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
— Лесковац 

0502-319/1 ' 
од 

27. IV 1978. 

49 VISKEN 
(Pindolol um) 

капки, » „Крка" — фармацев-
ти ка, кемија, козме-
тика, здравилмшче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-6157/1-77 
од 

12. I 1978. 

50 VISKEN 
(Pindololum) 

таблети, 
20 X 15 mg 

т 
И п 0502-1765/1 

од 1 

9. V 1978. 
Ј 
1 

51 VITAMIN C 
(Aeidum 
ascorbicum) 

шумечки ! ! 
таблети, 
10 X I g 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

М 0502-6752/1 ј 

од 
12. V 1978. 

i 

Б р . 05 -1542 /1 
19 јули 1978 година 

Белград 
1 

Претседател ' A 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. p. 

739. T 

Врз сенова на член 32 од Законов за пуштање на лекови во промет (, Службен лист на СФРЈ", бр, 
58/76), СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и сопи јална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1978 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 
ните готови лекови: 

1978 година е дадено одобрение за пуштање во промет на след 

Реден Назив на 
број лекот 

Облик и паку-
вање на лекот 

Начин на издавање, 
односно на употреба 

на лекот 

Производител иа 
лекот 

Број и датум на 
решението за 
пуштање на ле-
кот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ALUFIBRAT 
(Aluminii ctofibra-
tum) 

таблети, 
60 X 500 mg 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Фармаков — Фаб-
рика лекова — При-
зрен 

0502-5247/1-77 
од 

10. 11 1978. 
ј 

2 AMIKACIN 
(Amikacinит) . 

инјекции, 
10 X 100 mg 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

„Галеника" — Фарма-
цеуте^-хемијска ин-
дустрија — Београд 
— Земун 

0502-6104/1-77 
од 

и . V 1978. I 1 
! 

3 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

инјекции, 
10 X 500 mg » « 0502-6103/1-77 

од ! 
11. V 1978. 1 

3 
1 ј 

4 ASPALGIN 
(Aeidum acetylsali-
cyiieum) 

таблети, 
20 X ЗОО mg 

Лекот може да се из-
дава и без лекарски 
рецепт 

„Крка" «>- фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-715/1 1 
ОД 1 

8. V 1978. 
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5 ATROPIN 0,5% - капки за очи, 
2 ml 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Здравље14 — Фабри-
ка фарма иеу тских и 
хемијских производа 
— Лесковац 

0502-5029/1 -77 
од 

12. IV 1978. -ѕ 

6 ATROPIN 1°/е капки за очи 
2 ml 

и «« 0502-5028/1-77 
ОД 

12. IV 1978. 

7 BIVACYN маст за очи м „Лек" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
Љубљана 

0502-6375/1-77 
од 

24. IV 1978. 

8 BIVACYN 

е 

прашок, 5 g и 0502-6373/1-77 
од 

24. IV 1978. 

9 BIVACYN прашок во рас-
прскувач, 200 g 

Лекот може да се 
употребува само во 
здравствени органи-
зации на здружен 
труд 

*« 0502-6374/1-77 
од 

24. IV 1978. 

10 BIVACYN сува смеса за 
подготовка на 
раствор, 

Лекот може да се 
употребува во здрав-
ствени организации 
на здружен труд. По 
исклучок, лекот може 
да се издаде со лекар-
ски рецепт само ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со отзој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

» 0502-6372/1-77 
ОЛ 

24. IV 1978. 

11 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

сува смеса за 
подготовка на 
сируп (5 g це-
фалексин за 

А подготовка на 
100 ml Сируп) 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Подравка" — Ко-
привница — ПОУР 
Белупо — Творница 
лијекова — Лудорег 

0502-6350/1-77 
од 

3. V 1978. 

12 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
16 X 250 mg 

«* it 0502-6344/1-77 
од 

3. V 1973. 

13 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, e 

100 X 250 mg 
it 1« 0502-6345/1 

ол 
3. V 1978. 

14 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
500 X 250 mg 

* 
0502-6346/1-77 

ол 
3. V 1973. 

15 CEf ALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
16 X 500 mg 

1« 0502-6347/1-77 
ол 

3. V 1978. 

16 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
100 X 500 mg 

И 0502-6348/1-77 
ол 

3. V 1978. 

17 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
500 X 500 mg 

«« 0502-6349/1 
ол 

3. V 1973. 
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18 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

сува смеса за 
подготовка на 
сируп (5 g це- ' 
фалексин за 
подготовка на 
100 ml сируп) 

Може да се издава са-
лдо со лекарски рецепт 

„Фармаков —' Фабри-
ка лекова — Призрен 

0502-920/1-77 
од 

3. V 1978. 

19 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
16 X 250 mg 

«i 19 0502-916/1-77 
од . 

3. V 1973. 

20 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
100 X 250 mg 

и ft 0502-917/1-77 
од 

3. V 1978. 

21 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
16 x 5v>0 trig 

п 1i 0502-918/1-77 
ОД 

3. V >978. 

22 CEFALEKSIN 
(Cefalexinum) 

капели, 
КН) x 500 mg 

н т 0502-919/1-77 
ОД 

3. V 1978. 

23 CETALGIN таблети, 
20 ѓаол. 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

99 0502-1591/1 
ОД 

9. V 1978. 

'24 CETALGIN таблети, 
50 табл. 

1» 0502-2634/1 
од 

9. V 1978. 

25 COLOCLENS 
(Senozid А и В) 

сируп, 75 ml Може да се издава 
само' со лекарски ре-
цепт 

„Подравка" — Ко-
привница, СОУР , 
Белупо — Творница 
лијекова — Лудбрег 

0502-2626/1-76 
од 

3. V 1978. 

26 DIF$TOIN 
(Difenilhidnntoin-
-nalrijum) 

таблети, 
100 х , 100 mg 

«1 „Плива" — Творница 
фармацеутских и ке-
мп јских производа — 
Загреб 4 

0502-6029/1-77 
ОД 

28. Ш 1978. 

27 EN DO МЕТ РЛ L 
(Lyne^trenoium) 

таблети, 
30 X 5 mg 

Може да се издава 
со рецепт од -лег?р 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да се 
издаде и со рецепт од 
лркар по општа меди-
цина само ако е наз-
начено дека лекот е 
пропишан врз осиона 
на мислење од лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на меди-
цината 

.Зорка" — Хемијска 
индустрија — Шабац 

0502 -346/1 
ОД 

8. V 1978. 

28 FRIGALIN 
(Ег ythromycinum) 

гранулат за 
подготовка на 
суспензија за о-
рална употреба 
(2̂ 4 g еритроми-
ццн за подготов-
ка на 60 ml сус-
пензија) 

\ 

Може да се ,из тапа 
само со лекарски ре-
цепт 

Галеника" — Фарма-, 
цоутгкп хемпк-кгз ин-
nvrrpnia — Београд — 
Земун-

0502-6298/1-77 
ОЛ 

12. V 1978. 

1 

29 FRIGALIN 
(Erythromycinum) 

таблети, 
16 X 250 «ig 

0502-6227/1-77 
ОД 

12 V 1978. 

30 FOLAN 
(Aeidum folicum) 

таблети, 
20 X 5 mg 

1? „Фармаков — Фаб-
рика лекова — При-
зрен 

0502-445/1 
ОЛ 

3. V 1978. 



Петок, 25 август 197б СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 — Страна 2070 

I 2 3 - 4 5 6 ! 

31 GESTORMONE 
(Allylestrenoium) 

таблети, 
20 X 5 mg 

Може да се изд;;ва со 
рецепт од лекар спе-
цијалист по соодрет;та 
гранка на медицина-
та. По исклучок, ле-
кот може да се изда-
де и со рецепт од ле-
кар па општа медици-
на само ако е назна-
чено дека лекот е 
пропишан врз основа 
на мислење од лекар 
специјалист на соод-
ветна гранка на ме-
дицината 

„Зорка" — Хеми Јека 
индустрија — Шабац 

0502-1479/1 
од 

8. V 1973. 

со
 

HEPARIN инјекции, ши-
шенца со 5 ml 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Лек" — Товарна 
фармацевти их ин ке-
мичних изделков — 
Љубљана 

0502-4977/1-77 
од 

5. I 1973. 

33 HI DROPID 
(Xylom.-ta/olinl 
chloricHim) 

капки за очи, 
0,lVo. 10 ml 

« „Плива" — Творница 
фа рм а цеутских. и ке-
мп јоких производа — 
Загроб 

0502-6034/1-77 
ОЛ 

24. IV 1973. 

34 HOMATROFIN капки за очи, 
27«. 10 ml 

а « 0502-181-8/1 
од 

22. IV 1973. 

m
 

со I L.FTPN 
(Dihvckalazini 
sulfas) 

таблети, 
40 X 25 mg. 

« а 0502-5567/1-77 
од 

23. III 1973. 

36 ILETON 
(Dihvdi alazini 
sulfas) 

таблете. 
100 X 25 mg 

а <* 0502- 58:-U/1-77 
од 

23 III 1073. 

37 IN F U SO Сз растЕор за ин-
фузии, 
500 ml 

Може да се употре-
бува само по здравст-
вени организации на 
здружен' труд 

0502 -3133/1-77 
од 

23. IV 19 78. 

Зб INFUSOL ALK раствор за ин-
фузи и, 
500 ml 

а а 05Г2 5')Ч7/1-77 
од 

25. IV 1978. 

39 KODISAL тг бл сти, 
10 ѓаол. 

Може да се издига и 
без лекарски рецепт 

..Кг^а" — фг, иманен-
тним комија KIHvi^ги-
ка. злр.чкилшче иа 
rof'Tp'fjTBo — Ново 
Hied о 

0502-1 '29/1 
од 

9. V 19/3. 

40 КОП ISA Г, таолоти, 
5и0 ѓаол. 

0302 -0/1 
ол ' 

9 V b)i8. 

41 I КОТ AM 
(Biumazep-unum) 

капели, 
30 X 3 mg 

Може да се излива 
салто со лекарски ре-
цепт 

, Л^к" — Товзј.на 
чи хе-

мпчних изделков — 
Љубљана 

0502 55' ' 1-77 
ол 

5. I 137 8. 

ГМ r.FKOTAM 
(Bromazepamum) 

капели, 
100 X 3 mg 

п и 0502-П-1 4-4-77 
ол 

5 I 1978. 

43 LEKOTAM 
(В r o m a z е p а па u m) 

таблети, 
20 X 6 mg 

а 

1 

f* 0502-551 -/1-77 -
ол 

5. I 1978» 

44 LEKOTAM 
(В гота гера mum) 

таблети, 
100 X 6 mg 

9? « 0502-5512/1-77 
ол 

5. I 1978. 
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45 LIDAPRIM таблети за деца, 
20 табл. 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Алкалоид" — Хемиј-
ско- фармацеутско-
-козметичка инду-
стрија — Скопје 

0502-4590/1-77 
ОД 

5. I 1978. 

46 LIDAPRIM таблети за деца, 
100 табл. 

X. 
* » 0502-4597/1-77 

ОД 
5„ I 1978. 

47 LIDAPRIM таблети, 
• 20 табл. 

«1 0502-4595/1-77 
ОД 

5. I 1978. 

48 LIDAPRIM таблети, 
100 габл. 

« « 0502-4594/1-77 
ОД 

5. 1 1978. 

49 LITIJUM 
KARBONAT 
(Litii carbonas) 

капели, 
104 X ЗОО mg 

Може да се упот-
ребува во здравствени 
организации на здру-
жен труд. По исклу-
чок. лекот може да се 
издаде со лекарски 
рецепт само ако е 
назначено дека лице-
то претходно било ле-
кувано со овој лек во 
здравствена органи-
зација на здружен 
труд 

„Галеника" — Фарма-
цеуте^ хемијска ин-
дустрија — Београд — 
Земун 

0502-6975/1-77 
ОД 

3. V 1978. 
Ј 

50 LONGORAN 
(Penfluridolum) 

таблети, 
1 2 X 20 mg 

« „Крка" — фармацев-
тска кемија, козмети-
ка здравилишче ип 
гостинство — Ново 
Место 

0502 3637/1 1 

ОД 
8. V 1978. 

i 

51 MENDIAXON 
(Hymecromonum) 

дражен, 
20 X 200 mg 

Може да се издала 
само со лекарски ре-
цепт 

Bvk Gulden, Pharma-
zeutika, Konstanz — 
Савезна Република 
Немачка, Заступниш-
тво иностраних фир-
ми ..FABEG" — Бео-
град 

0502-1381/1-76 
ОЛ 

27. III 1978. 

52 MENDIAXON 
(Hymecromonum) 

дра жен, 
50 X 200 mg * 

0502-1330/1-76 
ол 

27. Ill 1978. 

53 METTLDOPA ' 
(Methyldopum) 

таблети, 
25 X 250 mg 

и „Галеника" — Фарма-
цевтско-хемијска ин-
дустрија — Београд — 
Земун 

G502-6628'1-77 
ол 

3. V 1978. 

54 METILDOPA 
(Methyldopum) 

таблети, 
20 X 500 mg 

п » 0502-6627/1-77 
ОЛ 

3. V 1978. 
1 

55 METILDOPA 
(Methyldopum) 

таблети, 
25 X 250 mg 

«5 „Крка" — фармацев-
тика. кемија козмети-
ка з дра в и лишче ин 
гостииство — Ново 
Места 

0502-605^/1-77 
од 

3. V 1978. 

56 METILDOPA 
(Methyldopum) 

таблети, 
100 X 250 mg 

1» «? 0502-60*9/1-77 
ОЛ Г 

3. V 1978. 

57 METILDOPA -
(Methyldopum) 

таблети, 
20 X 500 mg 

0502-1626/1-77 
ОД

 ! 

3. V 1978. 
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58 METILDOPA 
(Methyldopum) 

таблети, 
100 X 500 mg 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Крка" — фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ив 
гости нство — Ново 
Место 

0502 6127/1-77 . 
од 

3. V 1978. 

59 MUKOLEN 
(Eprazinorii 
chloridum) 

дражен, 
20 X 50 mg 

•1 0502-1835/1-77 
ОД 

19. IV 1978. 

во MUKOLEN 
(Eprazinoni 
chloridum) 

супозитории за 
деца, 
6 X 50 mg 

4« 0502-2747/1-77 
од' 

19. IV 1978. 

61 MYRIN таблети, 
10 габл. 

„Лек" — товарна фар-
ма цевтских ин кемич-
них изделков — Љуб-
љана 

0502-1428/1-77 
од 

5. I 1978. 

см 
со NOLVADEX 

(Tamoxifenum) 
таблети, 
30 X 10 mg 

Може да се упот-
ребува • во соодветни 
здравствени органи-
зации на здружен 
труд. По исклучок, 
лекот мож§ да се из-
даде со лекарски ре-
цепт само ако е наз-
начено дека лицето 
претходно било леку-
вано со овој ^ е к во 
здравствена органи-
зација на здружен 
труд 

TCI Pharmaceuticals 
Division, Англија 
Застапник Интерекс-
порт — Београд, радна 
организација спољне 
трговине 

0502-456/1 
од 

12. V 1978. 

а>
 

со
 

NOVODON 
\ 

таблети, 
10 габл. 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Крка" — фармацев-
т и ^ . кемија, козмети-
ка. здравилшиче ин 
гости нство — Ново 
Место 

0502-6056/1-77 
ОД 

12. V 19^8. 

64 NOVODON таблети, 
500 табл. 

и А 0502-6057/1 
ОД 

12. V 1978. 

65 NOVORECTOL-H маст, 25 g 1* „Галеника" — Фарма-
цеуте^-хеми јек а ин-
дустрија — Београд — 
Земун 

0502-6105/1-77 
ОД 

9. V 1978. 

бб NOVORECTOL-H супозитории, 
10 супоз. 

«1 И 0502-4126/1-77, 
ОД 

9, V 1978. 

67 ОЈК АВДО 
(Piracetamum) 

инјекции, 
10 X 5 ml по 1 g 

Може да се упот-
ребува само во соод-
ветни здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

„Плива" — Творница 
фармацеутских и ке-
мп јских производа — 
Загреб 

0502-3806/1-76 
ОД 

25. IV 1078. 

68 OJKAMID 
(Piracetamum) 

инјекции, 
50 X 5 ml по 1 g 

« 0502-2324/1 
ОД 

25. IV 1978. 

69 OJKAMID 
(Piracetamum) 

капели, 
60 X 400 mg 

« ft 0502-3868/1-76 
ОД 

25. IV 1978. 
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70 OLIVOMYCIN инјекции, Може да се упот- „Крка" — фармацев- 0502-6749/1-77 
(Olivomycin urn) 1 X 20 mg ребува во соодветни ти!^. кемија, козмети- ОД 

здравствени органи- ка, здра^илишче ин 15. V 1978. 
зации на здружен гостинство — Ново 
труд. По исклучок, Место 
лекот може да се из-
дава со лекарски ре-
цепт само ако е наз-
начено дека лицето 
претходно бино леку-
вано со овој лек во 
здравствена органи-
зација на здружен 
труд 

71 PARACET сируп, 100 ml Може да се издава „Здравље" — Фабрика 0502-4733/1-77 
(Paracetamolum) само со лекарски ре- фармагтеутскпх и хе- од 

цепт мијских производа — 21. IV 1978. 
Лесковац ј 

72 PARACET таблети, 4« «i 0502-1733/1 ; 

(Paracetamolum) 24 X 120 mg од 
12. IV 1978. 

73 PARACET таблети, ff а 0502-4732/1-77 
(Paracetamolum) 1000 X 120 mg од 

12. IV 1978. ј 
74 PARACET таблети, Може да се издава «? 0502-1734/1 i 

(Paracetamolum) 24 X 500 mg и без лекарски рецепт ОД 1 
12. IV 1978. 

75 PARACET таблети, 4$ 0502-4731/1-77 
(Paracetamolum) 1000 X 500 mg ОД 

12. IV 1978. 

76 PIONIN таблети, Може да се издава „Плива" — Творница 0502-578/1 
(Carfecilinum) 15 X 500 mg со рецепт од лекар фармацеутских и ке- од 

специјалист по соод- ми уских производа —> 26. IV 1978. 
ветна гранка на ме- Загреб 
дицината. По исклу-
чок. лекот може да се 
издаде и со рецепт од 
лекар по општа меди-
цина само ако е наз-
начено дека е лекот 
пропишан врз основа 
на мислење од лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на меди-
цината 

77 PIONIN таблети, fi 0502-2323/1 
(Carfecilinum) 100 X 500 mg ОД 

> 26. IV 1978. 

78 РОVIDON JODID пена 0,75Ve, Може да се упот- „Зорка" — Хемијска 0502-4714/1-77 
500 ml ребува само во здрав- индустрија — Шабац ОД 

ствени организации 10. V 1978. 
на здружен труд 1 

79 РОVIDON JODID раствор if Н 0502-4715/1-77 
1%>, 500 ml Н 

ОД 
10. V 1978. 

80 SAL VI AMIN раствор за ин- „Плива" — Творница 0502-5426/1-77 
L-8,b.UH фу зип без јагле- фармацеутских и ете- ОД 

ви хидрати, ми јских производа — 25. IV 1978. 
500 ml Загреб 1 

i 
81 ЅАГ VIAMIN раствор за ин- <7 1? 0502-5425/1-77 

LX-6,b.EL фузии без елек- ОД 
тролит, 1 

25. IV 1978. 
500 ml ч 
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82 SOLUDEK3 40 
(Dex Iran urn 40) 

раствор за и. в. 
употреба, 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Плива" — Творница 
фарма цеутских и ке-
миј ских производа — 
Загреб 

0502-4629/1-77 
ОД 

25. IV 1978, 

83 SOLUDEKS 70 
(Dextranum 70) 

раствор за и. в. 
употреба, 

* »i 0502-4630/1-77 
од 

25. IV 1978. 

84 SPEKTINOMICIN 
(Specti ноту ci n u m) 

инјекции, 
1 X 2 g 

Може да се упот- „Инекс Хемофарм" — 
ребува £о соодветни Xемијеко-фармаце-
здравствени органи- утска индустрија — 
зации на здружен Вршац 
труд 

0502-3962/1-77 
од 

9. V 1978. 

j 

85 STAFOPEN 
(Flucloxacillinum) 

инјекции, 
10 X 250 mg 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Крка" — фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

0502-2830/1-77 
од 

И. V 1978. 

86 STAFOPEN 
(Flucloxacillinum) 

капели, 
16 X 250 mg 

» ! . » 0502-2829/1-77 
од 

И. V 1978. 

Ј 

87 STAFOPEN 
(Flucloxacillinum) 

капели, 
100 X 250 mg 

« 

1 
0502-1925/1 

од 
11. V 1978. 

88 STERIGAL воден раствор, 
125 ml 

Може да се упот-
ребува само во здрав-
ствени организации 
на здружен труд 

„Галеника" —> Фарма-
цеуте^ хемијска ин-
дустрија — Београд — 
Земун 

0502-6221/1-77 
од 

15. V 1978. 

89 STERIGAL воден раствор, 
500 ml 

« в 0502-6222/1-77 
ОД 

15. V 1978. 

90 STERIGAL воден раствор, 
5000 ml 

« J * 0502-6223/1-77 
ОД 

15. V 1978. 

91 STERIGAL концентриран 
воден раствор 
1000 ml 

л fi 0502-6224/1-77 
ОД 

15. V 1978. 

92 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

i 

инјекции, 
6 X 2 ml по 
100 mg 

Може да се издава „Здравље" — Фабрика 
само со лекарски ре- фармацеутских и хе-
цепт мајских производа —* 

Лесковац 

0502-333/1 
од 

12. V 1978. 

93 StJLFlRID-50 
(Sulpiridum) 

капели, 
20 X 50 mg 

«5 0502-331/1 
од 

12. V 1978. 

94 SULPIRTD-100 
(Sulpiridum) 

капели, 
20 X 100 mg 

if 0502-332/1 
ОД 

12, V 1978. 

95 SULPIRIO 200 
(Sulpiridum) 

таблети, 
20 X 200 mg 

Може да се издава 
со рецепт од лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
од лекар по општа 
медицина само ако е 
назначено дека е ле-
кот пропишан врз ос-
нова на мислење од 
лекар специјалист по 
соодветна гранка на 
медицината 

f* 0502-330/1 
од 

12. V 1978. 
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96 TELEBRIX ЗОО инјекции, Може да се упот- Вук Gulden, Pharma- 0502-5241/1-77 
(Meglumini ioxita- 1 X 30 ml ребува само во здрав- zeulika, Konstanz — од / 
lamas) ствени организации Сојузна Република 27. III 1978. 

на здружен труд Германија Заступницу 
тво иностраних фир-
ми ФАБЕГ — Београд -

97 TELEBRIX ЗОО инјекции, п » 0502-5240/1-77 
(Meglumini 20 X 30 пг. од 1 

ioxitalamas) v \ 27. III 1978. 

98 TELEBRIX ЗОО инјекции, л 0502-5239/1-77 
(Meglumini 2 X 50 ml ол 
ioxitalamas) 27. III 1978. 

99 TELEBRIX 380 инјекции, 4? 4* 0502-5236/1-77 
(Natrii ioxitalamas 1 X 30 ml од 1 
i Meglumini 27. III 1978. 
ioxitalamas) 

100 TELEBRIX 380 инјекции, 9« *« 0502-5237/1-77 
(Natrii ioxitalamas 20 X 30 ml ОД ] 
i Meglumini - 27. III 1978. ' 
ioxitalamas) Г 

101 TELEBRIX 380 инјекции, п 0502-5238 ;1-77 
(Natrii ioxitalamas 2 X 50 ml ОД ! 
i Meglumini 27. III 1978. ' 
ioxitalamas) 1 ј 

102 TOPRAL ин j екции, Може да се упот- „Алкалоид" — Хеми- 0502-5^4/1 -77 
(Sultopridum) 30 X & ml no ребува само во ста- ско- фармацеуте!? а ОД 

200 mg ционарни здравствени индустрија — Скопје 28. I 1978. 
организации на здру-

1 

жен труд 

103 TOPRAL . таблети, I? и 0502-56Р6/1-77 
(Sultopridum) 20 X 400 mg од ! 

28. I 1978. 1 
104 TOPRAL таблети, « f? 0502-5695/1-77 

(Sultopridum) 100 X 400 mg од ! 
- 28, I 1978. ' 

105 TRANEX капели, Може да се , издава , Здравље" — Фабрика 0502-1582/1 
(Dikalii clorazepas) 30 X 5 mg само со лекарски, ре- фарматдеутских и хе- ОД 

цепт мијских производа — 20. III 1978. 
Лесковац 

1 
106 TRANEX капели, 4« « 0502-1563/1 

(Dikalii clorazepas) 250 X 5 mg ОД 
20. III 1978. 

107 TRANEX капели, п п 0502-1564/1 
(Dikalii clorazepas) 30 X 10 mg ОД 

20. III 1978. 
108 TRANEX капели, М « 0502-1565/1 

(Dikalii clorazepas)' 250 X 10 mg ОД 1 
-

4 
20. Ш 1978. 
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740. 

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Црна Гора, Извршниот совет на Саборот 
на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на Социј а листичка Република 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија, Извршниот 
совет на Собранието л а Социјалистичка Република 
Србија, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина, Собранието на општина Сплит, 
Собранието на Заедницата на Југословенската лота-
рија, Сојузот на организациите за физичка култура 
на Југославија и Фудбалскиот сојуз на Југославија, 
склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ ВО 1979 ГОДИНА ВО 

СПЛИТ 

Член 1 
Во Општествениот договор за организирањето и 

финансирањето на VITT медитерански игри во 1979 
година во Сплит („Службен лист на СФРЈ", бр. 58 76) 
во .член 3 бројот: „390^000.000" се заменува со бро-
јот: „622,000.000", а во точка 2 на тој член зборовите: 
„од.1 јануари 1977 до 31 декември 1980 година, а нај-
многу до износот од 120,000.000 динари" се замену-
ваат со зборовите: „од 1 јануари 1977 до 31 декември 
1982 година, а најмногу до износот од 191,000*000 
динари". 

Член 2 
Овој општествен договор влегува во сила кога 

ќе го потпишат овластените претставници на сите 
учесници на овој општествен договор, а ќе се при-
менува наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

24 јули 1978 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Тарик Каравдиќ, е. р. 

помошник-сојузен секретар 
за финансии 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
Обрад Пиљак, .е. р. 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за 

финансии 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, 
Велимир Шљиванчанин, е. р. 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за 
финансии, 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 

Емилио Влачиќ, е. р. 
републички секретар за 

финансии, 
За Извршниот совет на 

Собранието на 
СР Македонија. 

Атанас Мечев, е. р. 
заменик-републички секре-

тар за финансии, 
За Извршниот совет на 

Собранието на СР Словенија, 
Драган Мозетич, е. р. 

заменик-републички секре-
тар за финансии, 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 

Борислав Атанацковиќ, е. р. 
републички секретар за 

финансии, 
За Извршниот совет на Со-

бранието на САЦ Косово, 
Благое Костиќ, е. р. 

заменИк-секретар на Изврш-
ниот совет на Собранието на 

САП Косово, 
За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 

Исидор Секицки, е. р. 
член на Извршниот совет и 

покраински секретар за 
финансии, 

За Собранието на Општина 
Сплит, 

Славко Жуљ, е. р. 
директор на сектор во Дирек-
цијата на VIII медитерански 

игри 

1 2 3 4 5 6 

109 TROPIKAM1D 0,5% капки за очи, Може да се упот- „Плива" — Творница 0502-782/1-77 
(Tropicamidum) 10 ml ребува само во здрав- фармацеута«^ и ке- од 

ствени организации мп icKiix производа — 24. IV 1978. 
на здружен труд Загреб 

НО TROPIKAMID 1% капки за очи,. «« 
« 050^1067/1-77 

(Tropi.-amidum) 10 ml од 
24. IV 1978. 

Бр. 05-1541/1 
19 јули ?978 година 

Белград * 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
Светозар Пеновски, е. p. 
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За Собранието на Заедницата 
на Југословенската лотарија, 

Владимир Таин, с. р. 
претседател иа Собра пието 
на Југословенската лотарија 
За Сојузот на организациите 
за физичка култура на Ју-

гославија, 
Милан Ерцеган, с. р. 

потпретседател на Сојузот за 
физичка култура на Југосла-

вија 
За Фудбалскиот сојуз на 

Југославија, 
Мустафа Шефкет, с. р. 

претседател на Фудбалскиот 
сојуз на Југославија. 

ОДЛИКУВАЊА 

741. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПЕРЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ, ПОМОШНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ, ТОАЛЕТНИТЕ САПУНИ 

И НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕГА НА ЗАБИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 март 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цепи на средствата за перење и чистење, 
помошните средства за перење, тоалетните сапуни 
и на средствата за нега на заби, со тоа што прои-
звод ите леќите организации на здружен труд да 
можат своите продажни пени за наведените прои-
зводи да ги зголемат до 6%, као и да извршат усо-
гласување заради преминување на малопродажни 
цени при условите на продажбата што се наведени 
во Спогодбата и според ценовниците што се составен 

^ е л од Спогодбата. 
Цените од ценовниците важат како цени во 

продажбата на мало без данокот на промет. Во тие 
цени е вклучен рабатот за покривање на трошоците 
во прометот на стоките, и тоа: 

на големо 
1) за детергенти до 6°/о 
2), за ператни сапуни и 

други сапуни " 6% 
3) за помошни средства 

за перење " 6°/о 
4) за средства за чистење " 6% 
5) за тоалетни сапуни " 6% 
6) за средства за нега на 

заби ' " 8% 
вклучувајќи ги и амбалажата и трошоците за тран-
спорт како и другите услови како што е наведено 
во Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1016 од 17 август 1978 
година. ^ 

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

Претставници на производителите: 34 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

на мало 
до 12% 

" 12% 

" 12% 
" 12% 
" 15% 

" 20% 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од В о е н а т а п о ш т а 7345 С п л и т 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ ; 

санитетски потполковник Турчић Ивана Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетан на фрегата Хорватек Фрање Вјекослав; 
мајор на административна служба Симић Радо-

вана Велимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

морнаричкотехнички потполковник Ћировић Ми-
хајла Илија; 

. капетан на корвета Печарић Ангева Еуген; 1 

санитетски мајор Перић Мије Јошко; 
морнаричкотехЕТИЧКИ капетан Филиповић Анту«* 

на Крешимир; 
технички капетан I класа Габарић Ивана Драгу-

тин; 
морнаричкотехнички капетан I класа Милачић 

Ивана Ђуро; 
поручник на боен брод Мркшић Александра Ми-ч 

лован; 
капетан I класа на градежна служба Прошић 

Богдана Никола; 
морнаричкотехнички капетан I класа Соколовиќ 

Ђурђа Душан; 
заставник I класа Кришковић Фра®»е Петар; 
заставник I класа на административна служба 

Перков Божо Анте; 
заставник I класа на административна служба 

Сладић Марка Марко; 
поморски заставник Драгановић Младена Петар; 
морнаричкотехцички заставник Инђић Чедомира 

Драгослав; 
морнаричкотехнички заставник Качић Андрија' 

Мирко; 
морнаричкотехнички заставник Маринковић 

Бранислава Милорад; 
морнаричкотехнички заставник Марковић ИлијЗ 

Никица; , 
интендантски заставник Павловић Мира Мило-* 

мир: f i 
поморски заставник Радовић Јеврема Милић; 
технички заставник Ромац Љубомира Јосип; 
поморски заставник Савић Остоје Милован; А 

поморски заставник Станковић Витка Милорад? 
поморски постар водник I класа Јовановић Пере 

Пантелија; 
поморски постар водник I класа Орлић Мирвф 

Бранислав; 
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поморски постар водник I класа Николић Вели-
мира Милош; 

поморски постар водник I класа Панџа Богдана 
Дви ј о; 

поморски постар водник I класа Париводић Са-
ве Бг-ро; 

морпаричкотехнички постар водник I класа Су-
чић Шиме Анте; 

поморски постар водник I класа Жбогар Августа 
Иван; 

воен службеник II класа на финансиска, служба 
Чупић Боже Петар; 

воен службеник III класа на административна 
служба Брцан Ђуре Рајко; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Калафатић Фране Невен; 

воен службеник V класа на музичка служба Бос-
нић Кузме Кузма; 

санитетски воен службеник VI класа Милошевић 
Радоја Слободанка; 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Смојо Марина Ленка; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигнува-
ње на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ Сб ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Алач Грге Мирослав; 
капетан на боен брод Вуксановић Милоша Ми-

линко; , 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНћ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на боен брод Јокић Милоша Миодраг; 
капетан на боен брод Морети Аликсандра Фри-

дрих; 
капетан на боен брод Палић Павла Никола; 
артилериски полковник Пешњардо Јосипа Иво; 
санитетски полковник Видулић Марина Изак; 
санитетски потполковник Божић Јакова Јосип; 
капетан на фрегата Буздум Мате Мутимир; 
санитетски потполковник Царев Кузме Вељко; 
капетан на фрегата Черина Каје Јосип; 
пешадиски потполковник Демануеле Гаетана 

Салваторе; 
санитетски потполковник Достинић Марка Сава; 
капетан на фрегата Ерцег Мате Јозо; 
пешадиска потполковник Герић Јосипа Рудолф; 
санитетски потполковник Голо Јове Богољуб; 
капетан на фрегата Горјан Јадрана Егон; 
инженериски потполковник Јовановић Димитри-

ја Милорад; 
полковник на финансиска служба Колак Јосипа 

Иван; 
санитетски потполковник Ковач Фрање Фрањо; 
морнаричкотехнички потполковник Краљ Кон-

рада Раде; 
ветеринарски потполковник Крстан^ић Јосипа 

Јосип; 
капетан на фрегата Крстуловић Анте Радивој; 
интендантски потполковник Лакичевић Ивана 

Милорад^ 
технички потполковник Лаловић Ненада Милан; 
капетан на фрегата Логожар Филипа Игнације; 
артилериски потполковник Манџић Вукадина 

Милорад; 

полковник" на финансиска служба Манфреда 
Франца Данило 

морнарички^ ехг-шчки потполковник Милосагоље-
вић Душана Владан; 

инженериски потполковник Младенић Фрање 
Никола; 

санитетски потполковник Наумовић Ђорђа Дра-
гослав; „ ' 4 

капетан на фрегата Пандуровић Миодрага Бо-
жидар; 

морнаричкотехнички потполковник Параћ Анте 
Иван; 

санитетски потполковник Петровић Грације 
Богдан; 

капетан на фрегата Петровић Стевана Богдан; 
санитетски потполковник Плетикос Ивана Мар-

цело; 
капетан на фрегата Постоловић Милосава Дра-

гиша; « 
капетан на фрегата Прибиловић Јосипа Ка-

зкимирг 
морнаричкотехнички потполковник Рачић Све-

тислава Благоје; 
капетан на фрегата Ристић Дамјана Александар; 
капетан на фрегата Салом Алберта Елијас; 
капетан н'а фрегата Сарајлић Исмета Сулејман; 
морнаричкотехнички потполковник Симеонов 

Милана Жива; 
морнаричкотехнички потполковник Станковић 

Драгомира Александар; 
капетан на фрегата Стипетић Станка Вид; 
капетан на фрегата Тоскић Вукомана Светислав; 
морнаричкотехнички потполковник Тошић Луке 

Јосип; 
капетан на фрегата Тошић Владимира Мирољуб; 
капетан на фрегата Васић Борислава Момчило; 
потполковник на финансиска служба Владић 

Димитрија Јанко; 
потполковник на артилериско-рактени единици 

на ПВО Вукас Јозе Станко; 
потполковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Вуксан Миле Милан; 
морнаричкотехнички потполковник Вусић Стје-

пана Иван; 
капетан на фрегата Замбата Павла Миодраг; 
капетан на фрегата Живковић Милије Слободан; 
технички мајор Анђелић Мартина Иван; 
капетан на корвета Бавдаж Кристијана Марко-

-Иван-Маријан; 
капетан на корвета Беара Јована Љубиша;, 
капетан на корвета Бусулађић Идриза Абдулах; 
капетан на корвета Ћук Миће Манојло; 
капетан на корвета Долинај Ђуре Мишо; 
капетан на корвета Ђукић Лазара Момчило; 
морнаричкотехнички мајор Фафља Фрање Јосип; 
капетан на корвета Филиповић Николе Ђорђе; 
капетан на корвета Игић Светозара Бранислав; 
санитетски мајор Илић..Стјепана Целестин ; 
капетан на корвета Јововић Илије Саво; 
пешадиски мајор Кметић Руперта Иван; 
пешадиски мајор Костић Александра Живорад; 
мајор за врска Милошевић Тодос Славе; 4 

мајор на сообраќајна служба Миљуш Томе 
Гојко; 

капетан на корвета Митровић Новака Илија; • 
капетан на корвета Најдановић Милутина Љубо-

мир; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Налић Мухамеда Сакиб; 
капетан на корвета Николић Јована Зоран; 
капетан на корвета Пашков Анте Томислав; 
мајор за врска Радуловић Душана Јован; 
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мајор на финансиска служба Шумберац Антона 
Милан; 

капетан на корвета Шимуновић Грге Анђелко; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Усаиовић Петра Владимир; 
поручник на боен брод Бодљај Силвестра Стојан-

-Изи дор; 
артилериски капетан I класа Челиковић Шиме 

Иван; 
поручник на боен брод Димитриј евић Петра Дра-

гутин; 
артилериски капетан I класа Јелић Марјана 

Иван; 
пешадиски капетан I класа Јовановић Драге 

Петар; 
санитетски капетан I класа Кауфман Људевита 

Александар; \ 
капетан I класа за врска Радовчић Баре Љубо-

мир; • 
капетан I класа на АБХ одбрана Стојановић Јо-

вана Мирослав; 
технички капетан I класа Трнић Недељка Че-

домир; 
заставник I класа на администравивна служба 

Далтеж Николе Јаков; 
санитетски воен службеник III класа Мрдуљаш 

Шпире Катија; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник за врска Лакић Лазара Љубомир; 
санитетски мајор Александров Николе Алексан-

дар; 
технички мајор Јевтовић Андрије Живојин; 
санитетски мајор Милошевић Петра Чедомир; 
поручник на боен брод Бабић Николе Иван; 
капетан I класа" на АБХ одбрана Бечејски Ми-

лисав Ратомир; 
поручник на боен брод Јакић Анте Иван; 
санитетски капетан I класа Јокић Владимира 

Живојин; 
санитетски капетан I класа Кнежевић Лазара 

Обрад; 
санитетски капетан I класа Николић Гвоздена 

Милорад; 
' инженериски капетан I класа Ниичевић Стјепа-

на Никола; 
поручник на воен брод. Орлић Спасе Јован; 
поручник на боен брод Орловић Николе-Неџииа 

Миодраг; 
капетан I класа на финансиска служба Плавец 

Јожефа Цирил-Иван; 
капетан I класа на финансиска служба Ристов-

ски Евтима Јосиф; 
санитетски капетан I класа Вељковић Милутина 

Војислав; 
технички капетан 1 класа Властелица Анте Ду-

шан; 
санитетски капетан I класа Вукоје .Милутина 

Никола; 
капетан за врска Анчевски Славко Стојче; 
капетан на финансиска служба Антић Лазара 

Драган; 
поручник на фрегата Араповић Драге Златко; 
поручник на фрегата Башлин Станка Дубравко; 
морнаричкотехнички капетан Дамјановић Сте-

вана Радрје; 
капетан за врска Дуњић Тихомира Томислав; 

- поручник на фрегата Дупор Ивана Владимир; 
- поручник на фрегата Филиповић Еј уба Шефик; 

технички капетан Гавриловић Живана Живо-
слав; 

поручник на фрегата Гилић Ивана Зоран; 
поручник на фрегата Грујић Павла Радомир; 
поручник на фрегата Хаџиахметовић Асима 

влатко; 

поручник на фрегата Хаџиосмановић Мехмеда 
Сулејман; 

санитетски капетан Игњатовић Момчила Драган; 
морнаричкотехнички капетан Исламбашић Авде 

Хамид; 
поручник на фрегата Јеремић Драгослава Софро-

мије; 
капетан ка фрегата Јојић Богдана Бранко; 
поручник на фрегата Јованов Димитра Велин; 
пешадиски капетан Јовановић Станимира Дра-

ган; 
поручник на фрегата Јозић Марка Ивица; 
артилериски капетан Јурић Ивана Рајко; 
поручник на фрегата Като Јаноша Михаљ; 
капетан за врска Киршић Ивана Владо; 
ветеринарски капетан Кнежевић Луке Драган; 
артилериски капетан Козомора Јове Весо; 
артилериски капетан Лазаревић Животима Адам; 
технички капетан Лолић Јосипа Марио; 
капетан за врска Лукић Милоша Драгољуб; 
пешадиски капетан Маљковић Стојана Раде; 
поручник на фрегата Манојловић Спасоја Не-

дељко; 
капетан на финансиска служба Маровић Павла 

Зв ош шир; 
технички капетан Матић Рајка Стеван; 
поручник на фрегата Мердан Салиха Џемал; 
поручник на фрегата Миљевић Милоша Милан; 
капетан на финансиска служба Мирић Цветана/ 

Вукоје; 
артилериски капетан Млађеновић Срећка Петар; 
капетан за врска Перић Велибора Милорад; 
поручник на фрегата Перковић Марина Свето-

слав-Фра ико; 
поручник на фрегата Пешут Ђуре Лазо; 
капетан на финансиска служба Радан Шпире 

Душан; 
интенданта«! капетан Радић.Јуре Љзгбиша; 
интендантски капетан Ранђеловић Драгољуба 

Живорад; 
капетан на градежна служба Реић Фране Фране; 
поручник на фрегата Савић Милорада Влади-

мир; 
санитетски капетан Симовић Обрада Миломир; 
капетан на градежна служба Смољан Иве' 

Златко; 
поручник на фрегата Стаменков Методија Јор-

дан; 
санитетски капетан Стиеља Стеве Борислав; 

4 поручник на фрегата Терзин Жарка Ранко; 
технички капетан Тодоровић Димитрија Мио-

драг; 
морнаричкотехнички капетан Туфегџић Влади-

мира Миломир; 
технички капетан Укропина Чедомира Жарко; 
поручник на фрегата Вејновић Николе Дане; 

- технички капетан Величковић Добросава Ра-
томир; 

поручник на фрегата Видаковић Антуна Мићо; 
санитетски капетан Волф Петра Вељко; 
пешадиски капетан Врачар Петра Р1лија; 
поручник на фрегата Вујановић Мије Миладин; 
морнаричкотехнички капетан Вукадин Васе Ни-

кола ; 
поручник на фрегата Жарковић Миливоја Ми-

хаило; 
поручник на финансиска служб Анић Луке 

Милан; 
поручник на корвета Цизлер Емануела Јосип; 
поручник на корвета Краљевић Нике Перо; 
морнаричкотехнички поручник Кујачић Косте 

Љубо; 
поручник на артилериско-ракетни единици иа 

ПВО Миленковић Владимира Радомир; 
поручник на корвета Милошевић Момчило Пр-

вослав; 
поручник на корвета Рајчевић Јована Слободан; 
поручник за врска Станојевић Душана Драган? 
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морнаричкотехнички поручник Шекеља Марка 
Мате; 

потпоручник на финансиска служба Некић Мате 
Јосип; 

заставник I класа Ивковић Стојадина Велимир; 
интендантски заставник I класа Понорац Богда-

на Миломир; 
поморски заставник Бедов Стевана Милан; 
интенданта«! заставник Бертањоли Карла Ми-

ленко; 
технички заставник Бјелановић Тодора Ђуро; 
санитетски заставник Божић Стопљена Мирољуб; 
заставник на финансиска служба Бризић Ивана 

Фране; 
морнаричкотехнички заставник Ћулибрк Жарка, 

Слободан; 
интенданта^ заставник Ђукић Алексе Никола: 
санитетски заставник Кокеза Максима Живко; 
поморски заставник Кордић Раде Синиша; 
интендантски заставник Лемић Гашпара Владо; 
заставник на финансиска служба Љубобратовић 

Марка Ђуро: 
заставник на административна служба Лозо Ан-

те Миљенко; 
поморски заставник Меди Фране Франо; 
интенданта«! заставник Медић Петра Мирко; 
технички заставник Мехић Александра Влади-

слав : 
поморски заставник Мештров Јосе Паве; 
поморски заставник Михајловић Николе Пред-

раг; 
морнаричкотехнички заставник Микулан Фрање 

Андрија; 
артилериски заставник Мил ©радовић Милисава 

Радиша; 
заставник на административна служба Милова-

новић Славољуба Богољуб; 
поморски заставник Митевски Јордан Милош; 
технички заставник Моровић Ивана Вице; 
санитетски заставник Обрадовић Вилотија Томи-

слав; 
интендантски заставник Пешић Александра Сло-

бодан; 
инженериски заствник Летић Николе Здравко; 
поморски заставник Радмановић Петра Стеван; 

. санитетски заставник Радојковић Добривоја Зво-
нимир ; 

морнаричкотехнички заставник Рајка Милоша 
Стеван; 

заставник за врска Ражнатовић Јована Вели-
мир; 

поморски заставник Сантини Миланка Блаж; 
санитетски заставник Семиљац Марка Јозо; 
морнаричкотехнички заставник Сикавица Мила 

Никола; 
инженериски заставник Словић Ратомира Ду-

шан; 
заставник на интендантска служба Спасић Сто-

јана Бошко; 
поморски заставник Стојковић Витомира Дра-

гиша ; 
интенданта«! заставник Тавра Антуна Анто; 
заставник за врска Томић Ђурђа Мијо; 
санитетски заставник Трбољевац Јездимира 

Ранко; 
артилериски заставник Василевски Јосиф Алек-

сандар; 
заставник на административна служба Војиновић 

Милисава Марко; 
заставник на административна служба Вулић 

Стојадина Момчило; 
поморски постар водник I класа Бан Милана Ми-

ливој ; 
технички постар водник I класа Баковић Фили-

па Маринко; 
постар водник I класа за врска Баук Милана 

{Буро; 

поморски постар водник I класа Бијелић Здрав-
ка Бошко; 

поморски постар водник I класа Бобан Стјепана 
Анте; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Бр-
кић Аранђела Владимир; 

поморски постар водник I класа Бубрић Пашка 
Маријан 

морнаричке!етнички постар водник I класа Буд-
рошги Јакова Фјодор; 

постар водник I класа на финансиска служба 
Булатовић Михаила Мирко; 

поморски постар водник I класа Цветко Стјепа-
на Даниал; 

поморски постар водник I класа Чумлиевски 
Динћо Срећко; 

морнаричкотехнички постар водник I класа До-
бро сављевкћ Борислава Момчило; 

технички постар водник I класа Драгичевић Ми-
лутина Момчило; 

поморски постар водник I класа Ђекић Давида 
Ђорђе; 

поморски постар водник I класа Ђорђевић Воји-
слава Владимир; 

поморски постар водник I класа Ђурић Ђррђа 
Томислав; 

инженери««* постар водник I класа Галић-Јове 
Винко; 

поморски постар водник I класа Галовић Лазе 
Здравко; 

постар водник I класа на административна слу лс- --
ба Горановић Косте Павле; 

_ поморски постар водник I класа Горјанац Марина 
Марин; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Гра-
овац Гојка Сретан; / 

морнаричкотехнички постар водник I класа Иг-
њатовић Саве Воја; 

интенданта«! постар водник I класа Илић Ђор-
ђа Светозар; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ив-
ковић Ђуре МР!ле; 

интендантски постар водник Јевтић Живојина 
Зоран; 

инженери ски постар водник I класа Јокић Ђура 
Остоја; 

поморски постар водник I класа Јосиповић Стипе 
Драгољуб; / 

поморски постар водник I класа Јовановић Цвеје 
Драгољуб; 

интендантски постар водник I класа Јовановић 
Спасоја Радомир; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ју-
кић Јосипа Петар; 

артилериски постар водник I класа Јура да Еу-
гена Милан; 

постар водник I класа Ка повић Нике Анте; 
пешадиски постар водник I класа Каурин Крста-

на Душан; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Ка-

урин Крстана Радован; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Кре-

сић Николе Јово; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Ко-

привица Радомира Драгиша; 
инженериски постар водник I класа Корен Ште-

фана Виктор; 
мориаричкотехнички постар водник I класа Ко-

совић Бранка Бранко; 
монаричкотехнички постар водник I класа Кос-

тић Живка Винко; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Ко-

стов Трајко Никола; 
поморски постар водник I класа Ковачевић Дра-

гојла Данило; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Ко-

вачић Анте Ивица; 
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технички постар водник I класа Кукић Радоње 
Слободан; 

технички постар водник I класа Лаклија Сме-
шака Богу литл; 

морнарпчкотехкички постар водник I класа Лпо-
нор Стјепана Златно; 

поморски постар водник I класа Ма пој лог. ић Бо-
гољуба Радомир; 

артилериски постар водник I класа Марковић 
Милована Драгољуб; 

постар водник I класа на административна служ-
ба Марловић Стевана Светозар; 

поморски постар водише I класа Марох Јожефа 
Макс-Фра иц; 

поморски постар водник I класа Маг рак Мп хе 
Обрад; 

артилериски постар водник I класа Медојевић 
Мил ике Милика; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ми-
чић Саве Велимир; 

поморски постар водник I класа Миха лед Мирка 
Владимир; 

поморски постар водник I класа Миличић Жи-
ванка Драгомир; 

поморски постар водник I класа Милић Миливоја 
Драгосав; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ми-
љановић Мирка Мирко; 

поморски, постар водник I класа Милетић Боже 
Јосип; 

прморски постар водник I класа Милосављевић 
Марка Милован; 

моркаричкотехнички постар водник I класа Ми-
лошевић Тање Бранко; 

морнаричкотехнички постар водник I класа На-
чиновић Јакова Виктор; 

постар водник I класа за врска Недовић Радо-
ша Благоје; 

поморски постар водник I класа Николић Нико-
ле Ратко; 

морпаричкотехнички постар водник I класа Ни-
колић Живојина Ратко; 

поморски постар водник I класа Његован Љубо-
мира Боривој; 

поморски постар водник I класа Перишић Анто-
на Иван; 

санитетски постар водник I класа Петковић Мир-
ка Стој ан; 

технички постар водник I класа Петровић Ђу-
ре Станиша; 

поморски постар водник I класа Пишкулић Вје-
кослаоа Младен; 

поморски постар водник I класа Плетеш-Фрање 
Фрањо; 

поморски постар водник I класа Полагај Јосипа 
Здравко; ^ 

поморски.постар водник I класа Пралица Нико-
ле Милован; 

инженериски постар водник I класа Рајлић Лзу-
бомира Светио; 

технички постар водник I класа Ракић Драгољу-
ба Радомир; 

постар водник I класа Ранчанов Горѓи Јани; 
технички постар водник I класа Ркман Душана 

Стојан; 
технички постар водник I класа Сарач Драгана 

Душан; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Симић Петра Благоје; 
артилериски постар водник I кл&са Спасић Ми-

лосава Милован; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Ста-

кић Стојана Светислав; 
технички постар водник I класа Станковић Све-

тозара Драгиша; 
постар водник I класа за врска Сташевић Вукај-

Јра Милентије; 
постар водник I класа на административна служ-

ба С\ е фо, попић Ненада Добромир; 
постар водник I класа на 'лдмшшстративна е'туж-

ба Стефановић Витомира Мирослав; 
поморски постар водник I класа Стефановски 

M i r , IN Т р а јгЈН; 
технички постар водник I кл аса Стезоп^ћ Жпзо-

те ГЛ ги- лин; 
поморски постар водпик I класа Стипановић 

Марка Јозо; 
технички постар водник I класа Стојић Остоје 

Радое ле; 
ге )риаричкотехнички постар водник I класа Су-

чевип Драги Душан; 
морнг.ри^котехиички постар водник I класа Сур-

јан Ку:-?ме Слободан; 
технички постар водник I класа НТкратул^а Ива-

на Кристо; 
постар водник I класа на административна 

служба TITv6apn4KH Александар Војо; 
морнаричкотехнички постар водник I класа То-

доровић Будимира Слободан; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Томић Стојала Миле; -
м^рнаричкотехнички постар водник I класа Тр-

боin Петра Љубомир; 
поморски постар водник I класа Турк Јосипа 

Бра Јако; 
поморски постар водник I класа Васиљевић Жи-

воте Милован; 
постар водник I класц, за врска Белташовски Ан-

дон Саиде; 
морнзричкотехничкц постар водник I класа Би-

линац Глише Живко; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Во-

ларов Драгољуба Неделко; 
морпзричкотехнички постар водник I класа За-

рић Радова Обрад; 
морнаричкотехнички постар водник I класа Зе-

чић Рајка Милан; 
пешадиски постар водник I класа Зећпровпћ Ха-

сана Халид; ч -
поморски постар водник I клава Згорелец Славка 

Марио; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Жарковић Петра Војо; 
поморски постар водник Бадовинац Илије Иван; 

артилериски постар водник Басташић Николе Пе-
тар; 

поморски постар водник Богдан Петра Дарко; 
технички постар водник Божић Станоја Драго-

љуб: 
пешадиски постар водник Бранковић Стеве 

Раде;' 
постар водник на сообраќајна служба Булић Ан-

те Маринко; 
морнаричкотехнички постар водник Чаџић Љу-

бомира Милан; 
технички постар водник Чулар Ивана Анте; 
морпзричкотехнички постар водник Дејановић 

Ђуре Небојша; 
технички постар водник Егреџија Ђуре Петар; 
технички постар водник Гавриловић Драгомира 

Слободан; 
пешадиски постар водник Горановић Блажа Шће-

па и; 
поморски постар водник Грцић Енвера Етхем; 
поморски постар водник Хелез Мустафе Мехмед; 
морнаричкотехнички постар водник Иванковић 

Софронија Божидар; 
морнаричкотехнички посар водник Ивановић То-

ме Мирјан; 
технички постар водник Јовановић Војислава 

Симо; 
поморски постар водник Кнежевић Николе Неђо; 
санитетски постар водник Кљајић Влајка Весе-

лин; 
поморски постар водник Колар Фрање Владо; 
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морнаричкотехнички постар водник Лукачин 
Стјепана Ивица; 

• пешадиски постар'водник Лукић Михаела Сло-
бодан; 

пешадиски постар водник Макрешански Нопко 
Круме; 

пешадиски постар водник Манојловић Радослава 
Драгослав; 

технички постар водник Меденица Машина Да-
ни до, 

поморски постар водник Мићуновић Радоице 
Мил онан, 

поморски постар водник Мићуновић Јока Петар 
пешадиски постар водник Миланко Марка Пе-

тар; 
морнаричкотехнички постар водник Милидрахо-

вић Тодора Константин; 
ваздухонловнотехнички постар водник Милосав-

л е в ^ Миломира Микаило; . 
технички постар водник Младеновић Сретена 

Драган; 
артилериски постар водник Мраовић Николе 

Барико;' 
технички постар водник Николић Дуке Стано-

мир; 
технички постар водник Оглечевац Халила Мех-

мед 
постар водник на административна служба Па-

нић Марка Бранислав; 
Пешадиски постар водник Премовић Михајила 

Миломир; 
моригричкотехнички постар водник Рачуница 

Долине Јован; г • 
пожарски постар водник Радељевић Луке Антун; 
постар водник за врска Радић Станка Јован; 
пешадиски постар водник Радосављевић Срби-

слава Милорад; 
поморски постар водник Рунев ић Ивана Иван; 
технички постар водник Савић Сретена Дра-

гиша . 
технички постар водник Стефановић Љубинка 

Светж лав; 
поморски постар водник Стефановић Радивоја 

Мом чгѕ по; 
постар водник за врска Стојановић Добривоја 

Радомир; 
морчаричкотехнички-постар водник Шарић Дам-

јана ДГ&ГО, 
поморски постар водник Шаворић Јосипа Мар-

јан; 
пешадиски постар водник Шундо Салиха Мурат; 
технички постар водник Тарбук Димитрија Зо-

ран, 
морпаричкотехпички постар водник Узуно-зссш 

Ж и в к о В и а ГОЈ а; 
поморски постар водник Видак Дециа Бруно; 
поморски постар водник Вуковић Остоје Не-

дељко; 
морпаричкотехнички постар водник Занзе Вла-

димира LVi аризан; 
санитетски воен службеник IV класа Љачић ЈБу-

бе Драгица; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Калеб Јере А т е ; 
санитетски воен службеник IV класа Накич Ра-

домира Јелица; 
санитетски воен службеник IV класа Румац Јо-

вана Јованча; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Сенет Франце Фрањо; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Вељковић Будимира Мирослав; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Јовановић Мите-Животе Радомир; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Милкић Драгутина Борко; 

воен' службеник V класа на музичка служба 
Потза Антуна Људевит; 

воен службеник V класа на музичка служба 
Ровчанин Вукашина Славко; 

воен службеник V класа на музичка служба 
Славичек Лудмиле Звонимир; 

воен службеник* VI класа, на музичка служба 
Барчот Павла Петар; 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Маржпћ Мате Бене; 

воен слулсбеНик VI класа на музичка служба 
Наумовски Ристо Благое; 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Сун-4ћ Мује М У Ј О ; 4 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Дра.нинић Грге Гргур; 

воен службеник VII класа на музичка служба 
'Халити Халита Енвер; 

• воен службеник VII класа на музичка служба 
Љубичић Милана Владимир; 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Шестић Радована Драган; 

воен службеник VIII класа на административна,, 
служба Тудор Петра Мирјана; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубива^ соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави, како и за особени заслуги 
во работата на размшањето на свеста кај граѓаните 
во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО' ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Кричковић Стојана Ђуро; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството помеѓу нашите наро-
ди и , народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

санитетски полковник Босотина Кршевапа Кр-
шев а н; 

капетан на фрегата Дабе,сић Антона Алексан-
дар: 

капетан'на фрегата Гуљача Јакова Анте; 
санитетски потполковник Седе.] Јакоба Иван; 
санитетски потполковник Станић Петра И чица; 
м о р н а р и ч к oi ех ни чк и потполковник Штањо Ишт-

вана Лајош; 1 
поручник на боен брод Стојановски Боривоје Ки-

рило; 

— за особени заслуги во изграглбата и дапп-^мзто 
на-вооружените сили и за особени успеси во р; ко-
во,лепчето со единиците на вооружените гил е- па Со-
цијалистичка Федеративна Рспублнка Ју км ла ••ија, 
во нивното зацерсч vHaihe и оспособугање за ог\г>- .на 
на неизвесноста на Социјалистичка Федеративна Ре* 
пу&ЛЈ - к а Југо ел а в ИЈ а 

СО ОРДЕН НА Н А Р О Д Н А Т А АРМИЈА СО ЗЛАТНА! 
Ѕ В Е З Д А 

артилериски полковник Аш Антона Антон-Ми-
лан . 

полковник на правна служба Билан Ћирила 
Александар; 

артилериски полковник Буторац Петра Марко; 
пешадиски полковник Цвитанић Динка Јосип; 
морнаричкотехничкл полковник Дадић Мије АН-

ДРИЈ а; 
капетан па боен брод Грубишић Стипе Божидар} 
пешадиски полковник Кевац Лазе Душан; 
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санитетски полковник Кравар Антуна Кампло-
-Анту н; 

капетан на боен брод Кроња Јосипа Душко; 
капетан на боен брод Љубановић Ђуре Мирко; 
капетан на боен брод Максимовић Раке Нико; 
полковник на правна служба Манојловић Свето-

зара Стефан; ^ 
капетан на боен брод Матковић Мате »Владо; 
полковник на оклопни единици Миховиловић 

Ивана Анте; 
санитетски полковник Микеленић Томе Анђелко; 
морнаричкотехкички полковник Мрачевић То-

дора Томислав; 
полковник на авијација Нађ Стјепана Јули јус; 
капетан на боен брод Николић Никола Милорад; 
капетан на боен брод Падован Кате Иво; 
капетан на боен брод Пу гар Мате Стјепан; 
полковник на артилерпскоракетни единици на 

ПВО Спиркоски Стеван Александар; 
пешадиски полковник Шапоња Марка Станко: 
капетан на боен брод Tolla7zi Јосипа Деметер-

-Томаж; 
капетан на боен брод Балончић Јожефа Стани-

слав-Петер; 
капетан на боен брод Жакула Раде Теодор; 
потполковник на сообраќајна служба Барић Лу-

ке Анте; 
капетан на фрегата Боцинов Панче Драголуб; 
пешадиски потполковник Бошковић Јована Бог-

дан; 
капетан на фрегата Деспот Јосипа Кажимир; 
капетан на фрегата Елхофер Станислава Јожсф-

-Александар; 
капетан на фрегата Гољчевшћек Јожефа Јоже; 
интенданта^!! потполковник Грујић Милана Сре-

тен; 
капетан на фрегата Лапајне Јанеза Сава; 
артилериски потполковник Медаревић Миле Об-

рад: 
потполковник за врска Нејасмић Лазе Милорад; 
пешадиски потполковник Новаковић Лаз*? Ми-

лорад; 
интенданта«! потполковник Палаоро Карла Сил-

вио; 
пешадиски потполковник Павловић Цветка Пе-

тар; 
капетан па е}.регата Перовић Јевте Бранко; 
технички потполковник Пољак Боже Анте; 
капетан на фрегата Радновић Недељка Недељко; 
потполковник на финансиска служба Руњић Ма-

те Љубо; 
артилериски потполковник Стоиљковић Мике 

Драголуб: 
капетан на фрегата Шкртпћ Ивана Јосип; 
технички потполковник Вујевић Јосипа-Грге 

Бранко; 
мајор на финансиска служба Лазар Франца 

Франц; 
артилериски мајор Печарић Петра Томо; 
артилериски капетан I класа Жунић Раде Дра-

ган; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

санитетски потпокловник Југовић Бошка Војин; 
пешадијски потполковник Терзић Славољуба 

Мирослав; 
капетан на корвета Бертонцељ Мирослава То-

маж-Мартин-Гашпар; 
морнаричкотехнички мајор Бракус Мате Миле; 
морнаричкотехнички мајор Цветкоски Јакин Љу-

бомир: * 
морнаричкотехнички мајор Филиповић-Грчић 

Анте Бранко; 
морнаричкотехнички мајор Грнчар Јосипа 

Фрањо; 

капетан на Корвета Иванчевић4 Антуна Винко; 
технички мајор Јоксимовић Стефана Мијодраг; 
морнаричкотехнички мајор Кљајић Драгутина 

В лп отими п; 
санитетски мајор Костиов Јосипа Душан; 
ма Јор на правна служба Матсторовић Јозе Нико; 
пешадиски мајор Ма рић-Додиг Јове Јован; 
капетан на корвета Моћник Јакоба Рајмунд; 
морнаричкотехнички мајор Пејић Илије Алек-

сандар; 
мајор на финансиска служба Подрл^ај Антон 

Лудвиг; 
капетан на корвета Рука вина Анђелка Анђелко; 
"иорнар^иЧкотехнички мн јор Салаи Ференца Фе-

реип; 
капетан на корвета Сербес Илије Ђорђе; 
матор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Симић Петра Антун; 
капетан на корвета Узуновић Првислава Бра-

тислав ; 
поручник на боен брод Бабић Нићифора Ми-

ланко; 
поручник на боен брод Бокун Јована Радован; 
технички капетан I класа Бошковић Душана 

Алдо; 
санитетски капетан I класа Братулић Шиме Еу-

ген ; 
капетан I класа на музичка служба Цецић Срећ-

ка Божидар: 
поручник на боен брод Чеваповић Мартина Вла-

димир; 
морнаричкотехтшчки .капетан I класа Дукић Ми-

ле-Миће Коста; 
поручник на боен брод Грба Томе Мирослав; 
поручник на боен брод Грбац Фрање Карло; 
морнаричкотехнички капетан I класа Грего Лу-

иђа Салваторе; 
поручник на боен брод Ходл Јосипа Владимир; 
артилериски капетан I класа Игњатовић Петра 

ЈБубомт гр: 
технички капетан I класа Илић Стојадина Ста-

нимир; 
пешадиски капетан I класа Јалови Јосипа • Ми-

тар; 
капетан I класа на финансиска служба Јанко-

вић Драгомира Обрен; 
пешадиски капетан I класа Јанковић Стевана 

Сава; 
поручник на боен брод Јазбиншек Ивана Златко; 
морпаричкотехнички капетан I класа Јовановић 

Недељка Радослав; 
артилериски капетан I класа Карнинчпћ Томе 

Анте; 
капетан I класа на сообраќајна служба Коротич 

Франца Франц; 
поручник на боен брод Костић Петра Борис; 
поручник на боен брод Љубојевић Михајла Ра-

домир; 
санитетски капетан I класа Мариновић Симе 

Митар; 
поручник на боен брод Мартиновић Анте Марко; 
капетан I класа на финансиска служба Матичић 

Франца Владислав; 
санитетски капетан I класа Медић Ма рп; ана 

Доброслав; 
капетан I класа на финансиска служба Михњатс 

Михаила Мирон; 
поручник на боен брод Милошевић Милана 

Ђорђе; 
ваздухопловнотехнички капетан I класа Митрев-

ско Ристо Спиро; 
поручник на боен брод Младеновски Јован Ти-

хомир; 
санитетска капетан I класа Опачић Мирка Ни* 

кола; 
капетан I класа за врска Остојић Боривоја Дра-

ган; 
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поручник на боен брод Палошек Антуна Љубо-
мир; 

технички капетан I класа Шћник Драгутина 
Маријан; 

поручник на боен брод Перић Милована Жарко; 
поручник на боен брод Петровић Душана Ни-

кола; 
технички капетан I класа Поповић Мате Виде; 
поручник на боен брод Приморац Ивана Ма-

ринко; 
морнаричкотехнички капетан I класа Рајковић 

Миодрага Јордан; 
пешадиски капетан I класа Ристовски Санде 

Ефтим; 
пешадиски капетан I класа Савић Лазе Ђуро; 
морнаричкотехнички капетан I класа Савић 

Стевана Слободан; 
капетан I класа на правна служба Селаковић 

Мирка Његослав; 
поручник на боен брод Скендер Мате Милутин; 
санитетски капетан I класа Станић Иве Слобо-

дан; 
поручник на боен брод. Стојчић Милана Љубо; 
поручник на боен брод Су царић Ивана Марко; 
артилериски капетан I класа Шепаровић Мар-

ка Марко; 
морнаричкотехнички капетан I класа Шчекић 

Новака Радоња; 
поручник на боен брод Тадијановић Јосипа Ста-

нислав; 
капетан I класа на правна служба Тодоровић 

Зарије Владан; 
поручник на боен брод Трифуновић Боже 

Бошко; 
морнаричкотехнички капетан I класа Т>бић 

Јездимира Југослав; 
санитетски капетан I класа Вашчанин Вељка 

Ђорђе; 
капетан I класа за врска Виријевић Марка Саво; 
морнаричкотехнички капетан I класа Виторовић 

Богољуба Ра диода; 
морнаричкотехнички капетан ! класа Влашић 

Петра Младен; 
поручник на боен брод Вртлар Филипа Винко; 
поручник на боен брод Вукмировић Милана Љу-

бомир; 
поручник на боен брод Здравковић Милорада 

Никола; 
капетан I класа на арт.-ракетни единици на 

ПВО Жарковић Драге Пане; 
'пешадиски капетан Боровинић Радула Слобо-

дан; 
инженериски капетан Чортан Дмитра Бранко; 
Технички капетан Фабијан Фрање Борис; 
капетан за врска Контић Уроша Милан; 
капетан на сообраќајна служба Радивојевић Ми-

ломира Веселин; 
воздухопловнотехнички поручник Холек Мар-

тина Томислав; 
санитетски заставник I класа Аксентијевић Ра-

дојка Бранислав; 
поморски заставник I класа Баку ла Стјепана 

Мирко; 
поморски заставник I класа Баук Јоакима Је-

ро лим; 
поморски заставник I класа Бекавац Ивана 

Иван; 
морнаричкотехнички заставник I класа Црвелин 

Мате Анте; 
поморски заставник I класа Чуј ић Станка Божо; 
интендантски заставник I класа Демири Аљита 

Амит; 
заставник I класа на административна слулсба 

Ђоковић Живорада Милутин; 
заставник I класа за врска Егерић Момчила 

Смиљко; 
морнаричкотехнички заставник I класа Готесгре-

бер Јосипа Јосип; 

заставник I класа за врска Граф Михаела Драго; 
поморски заставник I класа - Јовановић Живка 

Радуле; 
заставник I класа за врска Карабува Тодора 

Томо; 
интендантски заставник I класа Кзфтовић Хусе 

Фехим; 
заставник I класа на административна служба 

Лакош Мартина Миро; 
заставник I класа на административна служба 

Максимовић Добривоја Маринко; 
технички заставник I класа Мандић Душана 

Ђуро; 
интендантски заставник I класа Марковић Ла-

зара Димитрије; 
поморски заставник I класа Миливојевић Јове 

Ђорђе; 
заставник I класа ка сообраќајна служба Мило-

шевић Петронија Милорад; 
поморски заставник I класа Николић Драгољуба 

Петар; 
морнаричкотехнички заставник I класа Новако-

вић Максима Милорад; 
заставник I класа за врска Огурлић Николе Бо-

жидар; 
заставник I класа за врска Павловић Драгослава 

Андреја; 
морнаричкотехнички заставник I класа Пете-

шић Пашка Јосип; 
заставник I класа на административна служба 

Петковић Марка Иван; 
заставник 1 класа на- административна служба 

Поповић Владе Драгољуб; - ^ 
интенданта^ заставник I класа ПухалоЕић 

Боже Миле; 
интенданта«! заставник I класа Радић Цзије-

тина Ђорђе; 
поморски заставник I класа Радојловић Драгу-

тина Драган; 
постар водник I класа на административна 

служба Радовић Душана Никола; -
заставник I класа за врска Рудан Томе Марко; 
заставник I класа на административна служба 

Савић Живана Велисав; 
заставник I класа на административна служба 

Симеуновић Момира Миливоје; 
технички заставник I класа Смолчић Владимира 

Иван; ч 
заставник I класа за врска Синановић Сеј фе 

Алија; 
пешадиски заставник I класа Смолић Ивана 

Јозо; 
заставник I класа на административна служба 

Стипчевић Петра Анте; 
морнаричкотехнички заставник I класа Шпиљак 

Јосипа Аугустин; 
интендантски заставник I класа Умичевић Сте-

вана Љубо 
заставник I класа на сообраќајна служба Ву-

ковић Чедомира Радован; 
заставник I класа за врска Вуксановић Јоке 

Илија; 
поморски заставник I класа Живковић Спасе 

Саво; 
поморски заставник Абрамовић Николе Петар; 
морнаричкотехнички заставник Бего Јосипа 

Иван; 
поморски заставник Безбрадица Милоша Сте-

ван; 
пешадиски заставник Билић Душана Иван; 
пешадиски заставник Билић Јосипа Иво; 
поморски заставник Влај Винка Винко; 
санитетски заставник Бошковић Коле Алексан-

дар; 
морнаричкотехнички заставник Будимир Пет-

ра Душан; 

/ 
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технички постар водник I класа Мијатовић Ми-
лоша Здравко; 

поморски постар водник I класа Митровић Ми-
ће Добрило; 

технички постар водник I класа Ристић Добри-
воја Миодраг; 

поморски постар водник I класа Савић Илије 
Милорад; 

технички постар водник I класа Шимановци 
Карла Карло; 

поморски постар водник Лакић Стевана Бранко; 
воен службеник II класа на административна 

служба Шајбић Петра Драган; 
санитетски воен службеник III класа Милути-

новић Јосипа Зденка; 
воен службеник III класа на музичка служба 

Вујаклија Милана Милан; 
санитетски воен службеник IV класа Бановић 

Мирка Мирјана; 
санитетски воен службеник IV класа Марача 

Ђуре Елеонора; 
санитетски воен службеник IV класа Перишић 

Аћима Бранка; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата зем-
ја како и за заслуги на организирањето и зацвр-
стувањето на вооружените сили на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија 

поморски заставник Будимировић Петра Љубо-
мир; 

пешадиски заставник Чунчурак Павела Павел; 
морнаричкотехнички заставник Ћуковић Небој-

ше Мијаило; 
морнаричкотехнички заставник Драгишић Пет-

ра Драго; 
поморски заставник Ђорђевић Витомира Радош; 
интендантски заставник Ђорђеве™ Младена 

Момчило; v 
поморски заставник Крговић Пере Јозо; 

. поморска заставник Филек Томе Емерик; 
поморски заставник Гардашевић Ђуре Богдан; 
интендантски заставник Глушац Видака Јефто; 
морпаричкотехнички заставник Хинић Николе 

Младен; 
артилериски заставник Илић Петка Вујадин; 
интендантски заставник Ивановић Предрага 

Константин; 
морнаричкотехнички заставник Клипџић Стје-

пана Мато; 
интенданта::! заставник Костић Славка Томи-

слав; 
заставник на административна служба Куше-

вић Николо Сретко; 
• артилериски заставник Ковачевић Тихомира 

Добривоје; 
по:горски заставник Кујунџић Миленка Дра-

гослав; 
технички заставник Маринковић Велимира Бо-

шко; 
моргаричкотехнички заставник Менкаџиев 

Димко Томислав; 
заставник на административна служба Милој-

ковић Александра Спасоје; 
интенданта«* заставник Милошевић Благоја 

Арсеније; 
-артилериски заставник Миловац Томе Раде: 

заставник на административна служба Новак 
Антона Едвард; 

инженериски заставник Перовић Николе Јован; 
поморски заставник Плеше-Форенбахер Јосипе 

Ивица; 
поморски заставник Радић Антона Вјекослав; 
морнаричкотехнички заставник Семиз Пере 

Рајко; 
морнаричкотехнички заставник Скоко Анте Ми-

рослав; 
заставник за врска Шишовић Јагоша Момир; 
поморски заставник Тешић Јована Драган; 
морнаричкотехнички заставник Терзић Свето-

мира Раде; 
технички заставник Томовић Милуна Богољуб; 
интендантски заставник Викић Му је Мустафа; 
заставник на сообраќајна служба Војводић 

Илије Симо; t 
артилериски заставник Врачар Јове Богдан; 
пешадиски заставник Врзић Милана Буде; 
морнаричкотехнички заставник Зајц Франца 

Антон; 
морнаричкотехнички постар водник I класа 

Барчот Павела Иван; 
мопнаричкотехнички постар водник I класа Ду-

ком Јосипа Базилио: 
поморски постар водник I класа Ђукић Драго-

ја Доагомир: 
интенданта^ постар водник I класа Ха^гиефен-

дић Фадила Муi о; 
морчарччкотохнички постар водник I класа Ја-

ков ^ерић Пере Лазо: 
постар водник I класа на финансиска служба 

Калинић Андрије Ивица; 
ПОМОРСКИ постар водник I класа Карајић Реџе-

па Шериф: 
постар РОДПИК I класа за врска Ковачевић Но-

вака Рл лирике: 
мопнаричкотехнички постар водник I класа Ла-

зић Живојина Александар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

морнаричкотехнички мајор Лучић Гаћица Ра-
дош; 

— за прит-лерна работа на развивањето на поле-
том за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други ч 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

интендантски капетан Багић Анте Мате; 
пешадиски капетан Боројевић Васе Коста; 
капетан на финансиска служба . Цвијановић 

Николе Славко; 
пешадиски капетан Корен Драгутина Жели-

мир; 
артилериски капетан Лаловић Алексе Јован; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Маринковић Саве Драгољуб; 
капетан на артилериско-ракетни единице на 

ПВО Масловарић Милана Милић; 
интендански капетан Миленкоски Борис Сотир; 
капетан на финансиска служба Патекар Јурај а 

Јосип; 
капетан за врска Петровић Борисава Натко; 
артилериски капетан Субота Мате Иван; 

* артилериски поручник Ковач Вељка Богдан; 
пешадиски поручник Миладиновић Тихомира 

Мијодраг; 
' Пешадиски поручник Радић Мирка Зоран; 

интендантски поручник Ристић Најдана Миле; 
поручник иа сообраќајна служба Самарџија Бо-

же Гојко; 
интендантски поручник Секереш Лајоша Атила; 
артилериски поручник Стаменов Асен Минко; 
пешадиски поручник Стојиљковић Властимира 

Петар; 
пешадиски поручник Шуљок Лајоша Имре; 
артилериски поручник Вучковић Драгомира 

Животије; 
иитеетдантски постар водник I класа Варна 

Иштвана Ференц; 
поморски постар водник I класа Божић Јакова 

Миро; 
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технички постар водник I класа Буличек Сла-
ве Томислав; 

постар водник на оклопни единици Цупаћ Ми-
лана Ђорђе; 

поморски постар водник I класа Ђозгић Хамида 
Шефкија; 

поморски постар водник I класа Илић Ђурђа 
Милош; 

технички постар водник I класа Јандрић Три-
вуна Анђелко; 

морнаричкотехнички водник I класа Јашаревић 
Авдије Хамдо; 

поморски постар водник Перошевић Марка 
Младен; 

поморски постар водник I класа Киш Милана 
Звонко; 

постар водник I класа административна служба 
Ковачевић Стеве Милан; 

постар водник I класа за врска Ливанић Стје-
пана Иван; 

постар водник I класа на административна 
служба Обрадовић Николе Драгољуб; 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Ожић Мирка Иван; 

постар водник I класа на административна 
служба Павловић Томе Миланче; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ра-
даковић Ђуре Владо; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ра-
даљац Марина Винко; 

артилериски постар водник I класа Радовић 
Боривоја Милоје 

поморски постар водник I класа Шицара Богда-
на Милан; 

ваздухопловнотехнички постар водник Баре-
вачки Ивана Миленко; 

поморски постар водник Берић Станка Милан; 
морнаричкотехнички постар водник Денда Пет-

ка Перо; , ' 
поморски постар водник Ђурашиновић Ивана 

Звонко; 
интендантски постар водник Јовановић Николе 

Петар; 
поморски постар водник Калем-Алмасе Рагиб; 
морнаричкотехнички постар водник Кекез Ан- -

те Иван; 
поморски постар водник Комушар Јосипа Жељ-

ко; 
морнаричкотехнички постар водник Л а т и н о -

вић Душана Ђорђе; 
морнаричкотехнички постар водник Лазор Си-

меона Марко; 
поморски постар водник Лучић Шиме Дамир; 
морнаричкотехнички постар водник Марић Вла-

димира Голуб; 
постар водник на АВХ одбрана Митровић Ђор-

ђа Радивоје; 
поморски постар водник Новак Владимира Стје-

пан; 
морнаричкотехнички постар водник Обрадовић 

Рајка Јован; 
морнаричкотехнички постар водник Пауновић 

Милоша Станко; 
морнаричкотехнички постар водник Перишић 

Ивана Никола; 
пешадиски постар водник Петровић Јеленка 

Драган; 
поморски постар водник Ракић Милорада Бран-

ко; 
технички постар водник Савић Војина Јован; 
поморски постар водник Савић Ђорђа Томи-

слав ; 
морнаричкотехнички постар водник Скепаров-

ски Ламбе Димитрис; 
поморски постар водник Стоисављевић Ђуре 

Милорад; 
морнаричкотехнички постар водник Пејатовић 

Занка Никица; 

инженериски постар водник Шашић Пере Јово; 
морнармчкотехнички постар водник Штиблар 

Штефапа Иван; ' 
воздухопловнотехнички постар водник Трајков 

Стојана Тоде; 
инженериски постар водник Туркаљ Марка Пе-

тар; 
поморски постар водник Вађунец Ивана Раде; 
постар водник за врска Вукадиновић Светоза-

ра Сибин; 
морнаричкотехнички постар водник Вукотић 

Миладина Немања; 
водник I класа за врска Аћимовић Миломира 

Вид; 
технички водник I класа Богојевић Бранислава 

Милован; 
морнаричкотехнички водник I класа Бурић Ма-

рина Антеј; 
морнаричкотехнички, водник I класа Дошић 

Мијата Марко; 
артилериски водник I класа Драча Марка Ма-

ринко; 
артилериски водник I класа! Ђурић Милосава 

Драгослав; 
морнаричкотехнички водник I класа Гајић Ду-

шака Здравко; 
технички водник I класа Грбић Бранка Младен;* 
морнаричкотехнички водник I класа Икер Јона 

Јоко; 
артилериски водник I класа Јаковљевић Алек-

сандра Миленко; 
морнаричкотехнички водник I класа Коприви-

ца Чедомира Трифун; 
поморски водник I класа Костић Миливоја Ра-

домир; 
морнарпчкотехнички водник I класа Краљиќ 

Антона Владо; 
морнаричкотехнички водник I класа Куковица 

Јанеза Бранко; 
поморски водник I класа Локмић Тахира Сели-

мир; 
артилериски водник I класа Матијачић Паве 

Андрија; 
поморски водник I класа Николић Предрага 

Драгослав; 
поморски водник I класа Радосављевић Дра-

гољуба Зоран; 
морнаричкотехнички водник I класа Радуловић 

Милована Славко; 
артилериски водник I класа Ракић Илије Рајко; 
морнаричкотехнички водник I класа Самарџи-

ја Марка Антон; 
пешадиски водник I класа Штевања Станка 

Анте; 
санитетски воен службеник IV класа Стојано-

вић Анте Љерка; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Маснић Андрије Божо; 
воен службеник VIII класа на музичка служба 

Кринка Ранка Ранко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2050 Љ у б љ а н а 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње' на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигнува-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Доленц Франца Францу 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник на правна служба Лаловић Душана 
Димитрије; 

полковник на правна служба Мрак Јожефа 
Марко; 

пешадиски полковник Оџболт Ивана Драго; 
полковник на финансиска служба Вазмер Ја-

кова Петар; 
пешадиски потполковник Биондић Јосипа То-

мислав; 
потполковник на финансиска служба Бренко 

Јосипа Романо; 
инженериски потполковник Доминкуш Фрање 

Стјепан; 
потполковник на оклопни единици Фабчић Ива-

на Јосип; 
санитетски потполковник Фуштић Милије Бо-

ривоје; 
технички потполковник Ивошевић Петра Ду-

шан; 
санитетски потполковник Којић Бранислава 

Стојан; 
артилериски потполковник Љубић Цветка То-

мислав; 
инженериски потполковник Пилић Миладина 

Милош; 
санитетски потполковник Пирц Алојза Бреда; 
интендантски потполковник Пишлер Ивана 

Марко; 
артилериски потполковник Поповић Видосава 

Вито; 
пешадиски потполковник Реберник Франца 

Франц; 
артилериски потполковник Станковић Милана 

Милован; 
пешадиски потполковник Сузић Николе Васиљ; 
пешадиски мајор Диклић Петра Бранко; 
пешадиски мајор Мандић Николе Душан; 
артилериски мајор Омерзу Алојза Станислав; 
пешадиски мајор Попадић .Драгољуба Момчило; 
пешадиски тма јор Рајковић Радисава Стојан; 
мајор на оклопни единици Стојановић Николе 

Милан; 
пешадиски мајор Шкарић Јове Љубомир; 
пешадиски мајор Шонц Франца Стојан; 
артилериски мајор Вукореп Луке Иван; 
пешадиски капетан I класа Ангеловски Јордан 

Александар; 
артилериски капетан I класа Чачић Мате Па-

вао; 
инженериски капетан I класа Матовић Радоја 

Момчило; 
артилериски капетан I класа Миленковић Бо-

жидара Драгослав; 
капетан Т класа на арт.-ракетни единици на 

ПВО Обреновић Живка Драгомир; 
пешадиски капетан I класа Предојевић Стојана 

Васо; 
капетан I класа на геодетска служба Стојано-

вић Мирослава Константин; 
пешадиски капетан I класа Узелац Стеве Јово; 
капетан I класа на арт,-ракетни единици на 

ПВО Видовић Александра Јован; 
пешадиски капетан I класа Вујановић Петра 

Марко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор на сообраќајна служба Botteri Анте Иван; 
мајор на АРХ одбрана Станковић Петра За-

рије; 
технички мајор Перковац Јосипа Андрија; 
капетан I класа на сообраќајна служба Божи-

новић Митра Борко; 
капетан I класа на оклопни единици Цветковић 

Светислава Божидар; 

санитетски капетан I класа Ћаласан Ђурка 
Сава; 

капетан I ќласа на финансиска служба Думано-
вић Живадина Миливоје; 

технички капетан I класа Гартнер Јоже Јоже; 
капетан I класа за врска Хриберник Рудолфа 

Антон; 
санитетски капетан I класа Луковић Гвоздена 

Миливој; 
санитетски капетан I класа Меле Милана Ми-

лан; 
санитетски капетан I класа Николић Радисава 

Добривој; 
технички капетан I класа Павлинић Томе 

Јанко; 
санитетски капетан I класа Павловић Добриво-

ја Русимир; 
пешадиски капетан I класа Перић Ивана Мар-

ко; 
технички капетан I класа Петровић Ђорђа Ср-

бислав; 
пешадиски капетан I класа Петровић Младена 

Стојан; 
пешадиски капетан I класа Петровић Радомира 

Живко; 
санитетски капетан I класа Поточник Алојза 

Северин; 
интендантски капетан I класа Радојчић Јанка 

Марко; 
санитетски капетан I класа Радовановић Срете-

на Живорад; 
санитетски капетан I класа Сомун Мехе Јусуф; 
технички капетан I класа Тодоровић Вукадина 

Вукоман; 
капетан I класа на оклопни единици Туркуше-

вић Арифа Кемал; 
капетан I класа за врска Вукић Ђуре Јовица; 
технички капетан Аврамовић Момчила Мило-

рад; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Благовић Јакоба-Тихомира Борис; 
интендаптеки капетан Бујишић Миче Петар; 
технички капетан Димитријевић Војислава Мио-

драг; 
капетан на сообраќајна служба Ђокић Витомира 

Радивоје; 
капетан за врска Ђорђевић Милисава Сотир; 
капетан за врск& Ђукановић Видоја Бранимир; 
пешадиски капетан Џанановић Идриза Муста-

фа; 
пешадиски капетан Гавриловић Илије Саво; 
капетан на оклопни единици Гргић Фрање Ђу-

ро; 
санитетски капетан Јанковић Обрада Љубомир; 
технички капетан Јанковић Славољуба Милу-

тин; 
инженериски капетан Јеричевић Николе Ан-

тун; 
капетан на АВХ одбрана Костић Стевана Дра-

ган; 
пешадиски капетан Кужет Глише Никола; 
пешадиски капетан I класа Мадић Ђорђа Бо-

жидар; 
пешадиски капетан Марковић Велибора Миша; 
санитетски капетан Марковић Милоша Сло-

бодан; 
капетан на сообраќајна служба Михаиловић 

Добромира Владимир; 
технички капетан Модрић Имре Златко; 
пешадиски капетан Остојић Миленка Никола; 
капетан на сообраќајна служба Пецикоза Све-

тозара Раде; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Петринец Вилима Стјепан; 
капетан за врска Петровић Милутина Јован; 
капетан на сообраќајна служба Ралевић Благо-

ја Драгољуб; 
санитетски капетан Рекић Бранка Слободан; 
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капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Спасојевић Радојка Милорад; 

капетан на артилерискоракетни единици на 
ПВО Станић Иве Р1во; 

капетан на оклопни единици Станковић Ђорђа 
Миладин; 

технички капетан Ступар Љубана Ранко; 
капетан за врска Судар Радомира Божидар; 
пешадиски капетан Томашић Франца Франц; 
технички капетан Валожић Милоша Предраг; 
артилериски капетан Врцељ Миле Марко; 
пешадиски капетан Живковић Јована Веро-

љуб; 
технички поручник Арсеновић Љубомира Вла-

да; 
поручник за врска Бугарчић Милојка Миломир; 
пешадиски порз'чник Дрезгић Милана Раде; 
инженериски поручник Глишовић Родољуба Ми-

рољуб; х 

поручник на сообраќајна служба Калинић Јо-
вана Драган; 

поручник на оклопни единици Калтак Фехима 
Адем; 

поручник за врска Ковачевић Михајла Миро-
слав; 

поручник на сообраћајна служба Милошевић 
Младена Душан; 

поручник на правна служба Симић Милојка 
Данило; 

технички поручник Стошић Радивоја Драган; 
артилериски поручник Трајковски Александра 

Коста; 
интендантски поручник Вујацков Петра Ду-

кица; 
артилериски потпоручник Балабан Томе Милан; 
санитетски потпоручник Лазаревски Теофан 

Нестор; 
потпоручник на административна служба Мар-

ковић Воје Бора; 
потпоручник на административна служба Ми-

лојевић Божина Милан; 
санитетски потпоручник Симић Милана Младен; 
заставник I класа на финансиска служба До-

ганџић Трифуна Љубишко; 
санитетски заставник I класа Кромар Франца 

Франчишек; 
заставник I класе за врска Ногрешек Франца 

Антон; 
интендантски заставник I класа Пантић Дико-

није Вукојица; . 
санитетски заставник I класа Рожмарић Марка 

Андрија; 
заставник I класа на административна служба 

Спасовски Стојан Мито; 
интендантски заставник I класа Станковић Ми-

лана Бошко; 
санитетски заставник Анђелковић Александра 

i Добривоје; 
технички заставник Аранђеловић Станимира 

Градимир; 
санитетски заставник Петковић Милоша Вука-

шин; 
пешадиски заставник Гој ић Милоша Ђуро; 

I пешадиски заставник Граховац Павла Иван; 
заставник на оклопни единици Искреновић Ми-

хајла Драгиша; 
пешадиски заставник Јевтић Методија Станко; 
инженирски заставник Јовановски Наће Бог-

дан; 
пешадиски заставник Јурић Раде Бранко; 
технички заставник Кнежевић Милована Мир-

ко; 
санитетски заставник Лазаревић Недељка Ми-

лан; 
заставник на административна служба Мајерле 

Адолфа Ромуло; 
заставник на административна служба Панчић 

Душана Петар; 

заставник на административна служба Пухаа 
Јанеза Штефан; 

артилериски заставник Пешић Милије Душан; 
заставник на сообраќајна служба Петровић Сто-* 

јана Милорад; 
заставник за врска Петровски Стефан Вангел; 
интендантски заставник Ранђеловић Михајла 

Никола; 
пешадиски заставник Рашовић Вукића Драгић; 
заставник на финансиска служба Ринчић Бо-

рислава Божидар; 
заставник на административна служба Шаша 

Васиља Љубан; 
заставник за врска Тешковић Трајка Благоје; 
заставник на административна служба Тома-

жић Матије Отмар; 
технички заставник Вукашиновић Миленка 

Милан; 
заставник на финансиска служба Живков Про-

ке Љубомир; 
санитетски постар водник I класа Бакић Ми-

лоша Павле; 
технички постар водник I класа Богдановић 

Витомира Слободан; 
санитетски постар водник I класа Бојић Божи-

дара Велимир; 
постар водник I класа за врска Бојковић Стоја-

дина Властимир; 
постар водник I класа за врска Чагоровић Ми-

лана Велимир; 
технички постар водник I класа Ђоровић Та-* 

насија Милан; 
санитетски постар водник I класа Дрљача Вла-

де Петар; 
инженериски постар водник I класа Дукади;-

новски Чедомира Петар; 
санитетски постар водник I класа Фекете Беле 

Драгутин; 
интендантски постар водник I класа Глумац 

Васе Никола; 
постар водник I класа на административна 

служба Гостиљац Радивоја Хранислав; 
пешадиски- постар водник I класа Хоџић Еле-

за Тахир; 
постар водник I класа на административна слу-

жба Јашаревић Га липа Кемал; 
санитетски постар водник I класа Јовановић 

Миодрага Александар; 
технички постар водник I класа Качар Ибра-

хима Мука дем; 
инженериски постар водник I класа Кобашлић 

Шаћира Фикрет; 
технички постар водник I класа Костић Лазара 

Славко; 
технички постар водник I класа Лампрет Фра-

ње Отон; 
постар водник I класа на административна 

служба Љубојевић Браниславач Миодраг; 
технички постар водник I класа Маринковић 

Здравка Витомир; 
ишкенериски постар водник I класа Мартино-

вић Бошка Љубинко; 
артилериски постар водник I класа Микић 

Славка Трајко; 
инженериски постар водник I класа Микелић 

Антона Јанко; 
постар водник I класа на административна 

служба Милијаш Пере Бошко; 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Миркин Радована Дико; 
постар водник I класа на административна 

служба Петровић Чедомира Љубивоје; 
интендантски постар водник I класа Петровић 

Михајла Миле; ' v 
инженерски постар водник I класа Потпарић 

Велимира Мирослав; 
постар водник I класа на административна 

служба Петровић Живојина Радослав; 
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инженериски постар водник I класа Петпарић 
Дике Богољуб; 

постар водник I класа за врска Ротар Рока Јо-
жеф; 

постар водник I класа на административна 
Служба Симовић Милоја Драгољуб; 

технички постар водник I класа Спасојевић 
Живка Жарко; 

интендантски постар водник I класа Стојано-
вић Жарка Душан; 

пешадиски постар водник I класа Стојановић 
Чедомира Мирко; 

интендантски постар водник I класа Стојичић 
Драгутина Светислав; 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Шетић Јосипа Ђилдо; 

технички постар водник I класа Шишмановић 
Николе Љубиша; 

санитетски постар водник I класа Тололески 
Ангел Богоја; 

артилериски постар водник I класа Трифуно-
вић Миленка Драган; 

пешадиски постар водник I класа Тушевски 
Горѓе Милан; 

санитетски постар водник I класа Велагић Су-
лејмана Алија; 

пешадиски постар водник I класа Веленцеи Јо-
сипа Иван; 

пешадиски постар водник I класа Вученовић 
Мирка Драган; 

постар водник I класа на оклопни единици 
Вукмановић Петра Саво; 

технички постар водник I класа Жугај Јосипа 
Крешо; 

пешадиски постар водник Антић Станимира 
Владимир 

артилериски постар водник Басташић Николе 
Милан; 

пешадиска постар водник Бјелица Милоша Ра-
домир; 

пешадиски постар водник Цупевски Шукрије 
Џевад; 

технички постар водник Чакармиш Јована Ду-
шан; 

пешадиски постар водник Димић Александра 
Ранко; 

пешадиски постар водник Димитриј евић Ми-
хајла Радован; 

постар водник на АБХ одбрана Ђурић Чедоми-
ра Слободан; 

технички постар водник Гашић Михајла Драго-
мир; 

постар водник за врска Илић Божидара Мио-
драг; 1 

технички постар водник Илијевски Бранко Бо-
гољуб; 

пешадиски постар водник Јовановић Миодрага 
Бошко; 

пешадиски постар водник Јовичић Тихомира 
Слободан; 

пешадиски постар водник Колунџић Срете 
Саво: 

пешадиски постар водник Коматина Саве Ми-
ладин; 

постар водник на оклопни единици Кревсељ 
Ивана Иван; 

пешадиски постар водник Крунић Ђоке Брани-
слав; -

технички постар водник Лончаревић Стеве 
Јоцо; 

пешадиски постар водник Лукић Здравка То-
мислав; 

артилериски постар водник Мај^ић Пере Драго; 
пешадиски постар водник Манић Богомира Жи-

ворад; 
пешадиски постар водник Мартиновић Милу-

тина Добросав; 
постан водник на оклопни евидиници Матјаш 

Мате Андрија; 

технички постар водник Милетић Серафима 
Сретеније; 

постар водник за врска Милосављевић Ратка 
пешадиски постар водник Милутиновић Брани-

мира Новица; 
Љубинко; 

артилериски постар водник Пурић Драгојла Ра-
н и с а в ; 

технички постар водник Николовски Стра хил 
Светозар; 

пешадиски постар водник Петковић, Станка 
Благоја; 

пешадиски постар водник Ристић Михајла 
Крстивоје; 

пешадиски постар водник Рожајац Шерифа 
Авдија; 

технички постар водник Север Фрање Винко; 
пешадиски постар водник Сладојевић Миленка 

Миленко; 
инженериски постар водник Станивук Саве Јо-

вица ; 
постар водник на АБХ одбрана Станковић Мате 

Ђура; 
пешадиски постар водник Стојановић Милисава 

Владимир; 
пешадиски постар водник Вукушић Ивана Ма-

рио; 
пешадиски водник I класа Андрејевић Чедоми-

ра Томислав; 
санитетски воен службеник IV класа Дунчић 

Алојза Марта; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Дворшчак Антуна Стјепан; 
санитетски воен службеник IV класа Ерцег Бо-

жидара Мирослав; 
санитетски воен службеник IV класа Самболец 

Бранка На^а; 
санитетски воен службеник IV класа Видмар 

Леополда Јана; 
санитетски воен службеник IV класа Узелац 

Манета Нада; 
воен службеник VII класа на административна 

служба Почек Јожета Јоже; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирол>убивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави, како и за особени за-
слуги во работата на' развивањето на свеста во 
борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Врховец Алојза Алојзиј; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник на оклопни единици Хауптман 
Антона Андреј; 

артилериски потполковник Ког лот Лудвика Ра-
дован; 

воен службеник И класа на административна 
служба Будара Михе Бранко; 

• 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното, зацврстување и оспособување за! 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Буковец Јакова Алојз; 
полковник на авијација Јелачин Станислава 

Станислав; 
пешадиски потполковник Бједов Стевана Јован; 
потполковник на оклопни единици Чарман Јер-

неј а Франчишек; 
артилериски потполковник Дакић Саве Милу-

тин ; 
инженериски потполковник Гравнар Карла Ри-

хард; 
артилериски потполковник Крајцер Јосипа 

Руди; 
пешадиски потполковник Маури Антона Франц; 
пешадиски потполковник Мишчевић Мате 

Мирко; 
технички потполковник Радојчић Раде Симон; 
пешадијски потполковник Вујичић Вукова Ра-

дивоје; 
пешадиски потполковник Вујић Недељка До-

бривбј; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиски потполковник Кандуч Ивана Албин; 
потполковник за врска Кошир Франца Емил; 
санитетски потполковник Ковачевић Васе Јово; 
санитетски потполковник Лешник Макса Хер-

ман; 
пешадиски потполковник Лепојевић Антонија 

Гојко; 
потполковник за врска Шантић Јосипа Иван; 
потполковник на градежна служба Тасевски 

Иван Сотир; 
санитетски мајор Божић Владимира Божидар; 
санитетски мајор Црњак Ивана Јозо; 
пешадиски мајор Ђорђевић Драгољуба Стојан; 
пешадиски мајор Горјанц Урбана Милан; 
технички мајор Гузељ Теодора Божидар; 
технички мајор Карпов Глигора Петар; 
артилериски мајор Косевски Туше Киро; 
санитетски мајор Матеовић Ратка Милутин; 
пешадиски мајор Митровић Пантелије Мило-

рад; 
пешадиски мајор Пљевалчић Луке Видо; 
пешадиски мајор Рајковић Стојана Миодраг; 
технички мајор Самарџија Душана Јово; 
пешадиски мајор Стошић Душана Јован; 
пешадиски мајор Шипчић Ристе Томислав; 
интендантски мајор Вишковић Вукосава Радо^ 

ван; 
пешадиски капетан I класа Аџић Симе Стојан; 
инженериски капетан I класа Бељин Стевана 

Светозар; 
капетан I класа на АБХ одбрана Веднаш Анто-

на Алојз; 
капетан I класа на сообраќајна служба Богда-

новић Здравка Милета; 
пешадиски капетан I класа Брезникар Франца 

Антон; 
технички капетан I класа Бубало Ђуре Драго-

љуб; 
пешадиски капетан Л класа Илић Митра 

Бранко; 
технички капетан I класа Ивањшић Јанка 

Артур; 
пешадиски капетан I класа Јовановић Стојана 

Средоје; 
артилериски капетан I класа Јурлета Јозе Фа-

бијан; 
технички капетан I класа Карановић Пере 

Ђуро; 
интендантски капетан I класа Комић Мухарема ' 

Исмет; 
капетан I класа за врска Коњић Ивана Јосип; 

пешадиски капетан I класа Корошец Адолфа 
Адолф; 

артилериски капетан I класа Крошл Ивана 
Иван; 

пешадиски капетан I класа Лаганин Раде Вла-
димир; 

пешадиски капетан I класа Лукић Раде Лука; 
артилериски капетан I класа Лукић Милана 

Слободан; 
санитетски капетан I класа Маџгаљ Милета 

Душан; 
капетан I класа за врска Маринковић Мартина 

Драгиша; 
пешадиски капетан I класа Марсенић Алексије 

Лека; 
капетан I класа на оклопни единици Матић 

Пане Пане; 
капетан I класа на правна служба Мазић Ми-

лоша Живко; 
капетан I класа за врска Мехинагић Ибрахима 

Ариф; 
пешадиски капетан I класа Михаиловић Бог-

дана Радомир; 
капетан I класа за врска Михајловић Милована 

Радисав; 
пешадиски капетан I класа Милетић Милојка 

Љубиша; 
санитетски капетан I класа Мишић Љубомира 

Миодраг; 
санитетски капетан I класа Митраковић Ми-

хајла Миле; 
капетан I класа на градежна служба Младено-

вић Војислава Стојадин; 
капетан I класа за врска Момчиловић Видој* 

Слободан; 
капетан I класа за оклопни единици Новаковић 

Драгољуба Радомир; 
технички капетан I класе Остојник Сречка 

Сречко; 
артилериски капетан I класа Остојић Цветка 

Саво; 
инженериски капетан I класа Павловић Драго-

мира Радојле; 
санитетски капетан I класа Петковић Милоша 

Живан; 
пешадиски капетан I класа Радивојчевић Сте-

вана Сретен; 
технички капетан I класа Ристић Душана Ми-

лутин; 
капетан I класа на артилериско-ракетни еди-

ници на ПВО Ровина Венанција Максим; 
технички капетан I класа Симић Бранка Дра-

гољуб; 
санитетски капетан I класа Симоновић Радоми-

ра Драгослав; 
инженериски капетан I класа Стефановић Раде 

Стеван; 
пешадиски капетан I класа Стоиљковић Јорда-

на Сретен; 
артилериски капетан I класа Стојановић Петра 

Живорад; 
пешадиски капетан I класа Стојковић Душана 

Новица; 
капетан I класа на градежна служба Тасевски 

Владо Станимир; 
капетан I класа на финансиска служба Тасић 

Стојадина Милорад; 
интендантски капетан I класа Томшић Вален-

тина Франц; 
капетан I класа на финансиска служба Трпе-

ски Динко Стојан; 
капетан I класа на градежна служба Вукосав-

љевић Милоша Драган; 
технички капетан I класа Жагар Ивана Ивица; 
капетан на сообраќајна служба Гајин Јоце Ми-

лан; 
капетан на финансиска служба Хузејровић Ха-

мида Азиз; 
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капетан на АБХ одбрана Лукић Милана Ми-
лош; 

^пешадиски капетан Маркежић Јожета Силно; 
ѓ капетан на административна служба Петровић 

Драгослава Жарко; 
капетан на АБХ одбрана Рабреновић Драгосла-

ва Велизар; 
артилериски капетан -Стојић Вукоја Бранислав; 
пешадиски капетан Војновић Милана Милорад; 
пешадиски капетан Вукелић Дане Стеван; 
заставник I кл^еа на административна служба 

Чворовић Ђуре Љубо; 
заставник I класа на административна служба 

Горњак Јолсефа Јакоб; 
заставник I класа на административна служба 

. Местник Антона Јожеф; 
пешадиски заставник I класа Милоеављееић 

Богдана Драгиша; 
технички заставник I класа Савић Чедомира 

Милан; 
технички заставник I класа Станковић Милоша 

Милојко; 
заставник I класа на административна служба 

Томић Велимира Љубивоје; 
интендантски заставник I класа Вукелић Панте 

Никола; 
пешадиски заставник I класа. Зулан Алојза 

Алојз; 
заставник I класа на АБХ одбрана Живановић 

Јеленка Видоје; 
интендантски заставник Бишовац Сајча Вејсел; 

-заставник за врска Чачков Тоде Душан; 
пешадиски заставник Денић Милутина Љубомир; 
заставник на административна служба Ђорђе-

вић Милоша Драган; 
пешадиски заставник Иванић Милана Душан; 
инженериски заставник Ледински Марко Бран-

ко; 
пешадиски заставник Марковић Вељка Ђорђе; 
пешадиски заставник Петровић Драгослава 

Владета; 
заставник на административна служба Секулић 

Борисава Милутин; 
пешадиски заставник Стефановић Душана Сто-

јадин; 
интендантски заставник Вујановић Николе Ми-

кан; 
пешадиски постар водник I класа Алич Рашида 

Хазим; 
пешадиски постар водник I класа Цветковић 

Николе Вене; 
пешадиски постар водник I класа Ђорђевић 

Милоша Зоран; _ 
пешадиски постар водник I класа Пејчић Бог-

дана Томислав; 
воен службеник III класа на административна 

служба Лобан Антона Емил; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

санитетски полковник Берке Коломана Ернест; 
санитетски полковник Дерганц Франца Кристи-

јан; 
артилериски потполковник Јерич Антона Ди-

митрије; 
артилериски потполковник Крагељ Алојза 

Алојз; 
потполковник на градежна служба Краљ Мати-

је Алојз; 
потполковник за врска Паландачић Јоке Ни-

кола ; 
потполковник на оклопни единици Васиљевић 

Вука Славко; 
мајор за врска Шумрада Антона Франц; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

и иже нери ски капетан I класа Шпорчић Андри-
је Никола. 

капетан на сообраќајна служба Матовић Луке 
Видоје; 

капетан на административна служба Мусић 
Омера Асим; 

интендаптски заставник 1 класа Јоргић Панте-
лије Јован; 

интендантски заставник I класа Јовановић Дра- ' 
гут::на Живорад; 

заставник I класа на финансиска служба МаС-
лаћ Милана Миленко; 

заставник I класа на административна служба 
Митић Драгутина Велимир; 

заставник I класа на административна служба 
Павлин Јулија Цвето; 

интендантски заставник I класа Шкорја Ивана 
Данило; 

технички заставник Франгеж Ивана Иван; 
заставник пз административна служба Јовано-

вић Славка Милорад; 
интендантски постар водник I класа Јанковић 

Милана Ненад; 
инженериски постар водник I класа Малиновић 

Јове Раде; 
технички постар водник I класа Рашула Бог-

дана Драгољуб; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Лопчина Симе Рајко; 
воен службеник УШ класа на финансиска 

служба Митрович Феликса Вида; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

пешадиски постар водник Станковић Витомира 
Зоран; 

— за примерна работа на развивањето на по ле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Ангеловски Мико Александар; 

пешадиски капетан Биговић Шћепана Војислав; 
пешадиски капетан Бојанић Јована Рајко; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Бошњак Бранка Бранко; 
пешадиски капетан Јаук Јосипа Јосип; 
артилериски поручник Башарагин Живана Ми-

лош: » 
поручник на сообраќајка служба Јагаринец 

Фрање Ивица; 
артилериски поручник Југа Звонимира Нови-

ца; 
артилериски поручник Марковић Драгомира 

Велисав; 
лешадиски поручник Марунић Милана Стево; 
пешадиски поручник Петровић Живанка Ђор-

ђе; 
артилериски поручник Поповић Предрага Љу* 

бомир; 
иптендантски постар водник I класа Гајић 

Станка Радован; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Горд анић Милисава Момчило; 
артилериски постар водник I класа Ловшин 

Франца Франц; 
Постар водник I класа за врска Мандовић Ишт* 

вана Ерне; 
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санитетски постар водник I класа Николић Пе-
тра Милован; 

пешадиски постар водник Андабака Фране 
Иван; 

постар водник на административна служба Ба-
бић Ђорђија Слободан; 

технички постар водник Божичковић Душана 
Милан; 

технички постар водник Будимир Јосипа Ми-
ленко; 

пешадиски постар водник Цунк Јанеза Јанез; 
артилериски постар водник Цветковић Видоја 

Радомир; • 
артилериски постар водник Ерић Анђелка Ми-

рко; 
артилериски постар водник Хорват Франца 

Франц; 
постар водник за врска Игњатовић Ђорђа Зо-

ран; 
постар водник за врска Кубуровић ч Милојице 

Драго; 
пешадиски постар водник Кундурџијев Петра 

Ангел; 
постар водник за врска Латинчић Јанка Ду-

шан; 
пешадиски постар водник Лесковар Лудвика 

Лудвик; 
технички постар водник Маврин Антуна Иван; 
постар водник на оклопни единици Милошевић 

Радивоја Драгослав; 
пешадиски постар водник Милошевић Спасоја 

Раде; 
постар водник на сообраќајна служба Несторо-

вић Тројана Ненад; 
технички постар водник Павловић Тихомира 

Момчило; 
постар водник на оклопни единици Петрић Јо-

сипа Цуро; 
инженериски постар водник Петровић Стојана 

Томислав; 
постар водник на АВХ одбрана Ралевић Мило-

ње Драгутин; 
санитетски постар водник Ралић Светислава 

Милинко; 
технички постар водник Ристић Ђорђа Пред-

раг; 
пешадиски постар водник Сокић Ивана Рок; 
постар водник за врска Спаија Петра Далибор; 
постар водник на оклопни единици Степано-

вић Љубиса ва Љубиша; 
пешадиски постар водник Стевановић Велими-

ра Андрија; 
• технички постар водник Тодоровски Дине Гуте; 

инженериски постар водник Томчић Михајла 
Радоман; 

технички постар водник Зарић Бранка Срећко; 
постар водник на оклопни единици Зец Свето-

зара Марко; 
санитетски водник I класа Барага Франца Бо-

јан; 
водник I класа за врска Бишкупић Јанка Стје-

пан : 
артилериски водник I класа Бојковић Велимира 

Веселин; ^ 
пешадиски водник I класа Боровчанин Милана 

Ђорђе; 
водник I класа на АВХ одбрана Божиловић Ра-

томира Миодраг; 
пешадиски водник I класа Брозовић Антуна 

Владимир; 
пешадиски водник Т класа Цвек Петера Петер; 
технички водник 1 класа Дабић Павла Цвије-

тин; 
водник I класа за врска Добај Франца Љубо; 
технички водник I класа Ђуричић Станише 

Драгољуб; 
артилериски водник I Класа Харцан Јоже Јо-

же; 

артилериски водник I класа Јанковић Драго-
слава Милорад; 

пешадиски водник I класа Јоцковић Ивана Ра-
дован; 

пешадиски водник I класа Касунич Стеве 
Бранко; 

пешадиски водник I класа Кланица Ивана 
Ивица; 

пешадиски водник I класа Костадинов Ђорђија 
Страхил; 

артилериски водник I класа Кунчич Марије 
Иван; 

артилериски водник I класа Марковина Мила-
на Милић; 

санитетски водник I кл$са Матковић Игнаца 
Зденко; 

пешадиски водник I класа Миловић Косте Жи-
ван; 

, технички водник I класа Петровић Душана Ми-
лорад; 

технички водник I класа Прша Ивана Томи-
слав; 

технички водник I класа Пржуљ Владе Мла-
ђен; 

водник I класа на оклопни единици Ракуша Ја-
неза Иван; 

пешадиски водник I класа Стаменовић Стојана 
Радосав; 

артилериски водник I класа Стојанов Светомир 
Стојан; 

артилериски водник 1 класа Стој невски Живко 
Љупчо; 

'технички водник I класа Стојковски Крсто 
Јанко; 

инженериски водник I класа Шобот Душана 
Стојан; 

водник I класа на сообраќајна служба Шувак 
Јосипа Андрија; 

водник I класа на сообраћајна служба Торић 
Фехима Омер; 

пешадиски водник I класа Трајковић Косте 
Ж И В О Ј И Н ; 

артилериски водник I класа Туркаљ Стјепана 
Миле; 

водник I класа на арт.-ракетни единици на 
ПВО Вацповац Ивана Мирослав; 

пешадиски водник I класа Велимировић Ђорђи-
ја Станко;" 

артилериски водник I класа Видаковић Жив-
ка Васо; 

технички водник I класа Вигњевић Милоша 
Ђуро; 

пешадиски водник I класа Вујасиновић Раде 
Душан; 

водник I класа за врска Вуковић Луке Весе-
лин ; 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Србиновић Бранислава Мирослав; 

воен службеник VIII класа на музичка служба 
Бурсаћ Петра Драган; 

воен службеник VIII класа на музичка служба 
Шкрлец Јожефа Владимир. 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Бр. 143 

22 декември 1977 година 
Белград . . 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
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вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 8 1 1 5 З е м у н 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославиј а 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Ковачевић Лазо Стеван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковник на авијација Атијас Азријела Мони; 
полковник на авијација Бајић Стевана Марко; 
полковник на врска Бакић Петра Милорад; 
полковник на авијација Бенић Павла Никола; 
полковник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Благојевић Павла Радивоје; 
полковник на авијација Борота Павла Станко; 
воздухопловнотехнички полковник Булајић Си-

ме Блажо; 
полковник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Чуфер Франца Станислав; 
полковник на авијација Дабовић Николе Не-

дељко; 
полковник на авијација Динчић Миодрага Сто-

јан; 
полковник на авијација Доронтић Николе Саво; 
полковник на авијација Јагер Антона Антон; 
полковник на АБХ одбрана Јагровић Миле Ми-

лош; 
воздухопловнотехнички полковник Кнежевић 

Богољуба Милун; 
полковник на авијација Ковачевић .Петка Чедо; 
полковник на авијација Ковачевић Ђуре Саво; 

• полковник на авијација Кулић Анте Марко; 
полковник на авијација Лазић Петра Драгољуб; 
полковник на градежна служба Милојчић Сте-

вана Петар; 
артилериски полковник Миловић Јозе Ми-

љенко; 
полковник на авијација Ненадић Милована 

Милорад; 
полковник на авијација Парошки Пере Жарко; 
технички полковник Павлић Лазара Ратомир; 
воздухопловнотехнички полковник Павловић 

Милутина Радисав; 
артилериски полковник Петричевић Мате Адам; 
воздухопловнотехнички полковник Радојчић 

Дмитра Петар; 
полковник на авијација Растовац Јове Милан; 
полковник на финансиска служба Стражишар 

Матевжа Рудолф; 
полковник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Таталовић Миле Мане; 
полковник на авијација Трбојевић Лазе Дми-

тар; 
воздухопловнотехнички полковник Весић Алој-

за Алојз; 
полковник на авијација Зуп&нчић Франца Вик-

тор; 
потполковник на правна служба Антић Тадије 

Љубим ко; 
воздухопловнотехнички потполковник Бановић 

Раде Благоје; 
воздухопловнотехнички потполковник Бобичић 

Радоње Радомир; 

потполковник на авијација Брадић Василија 
Миладин; 

потполковник на авијација Бућан Ивана Леон; 
потполковник на авијација Буњевац Ђуре 

" Бранко; 
потполковник на авијација Дамјановић Драгу-

тина Петар; 
потполковник на авијација Делић Ненада 

Драго; 
потполковник на авијација Џунић Нај дана Ву-

кашин; 
воздухопловнотехнички потполковник Ђурђе-

вац Максим^ Милован; 
потполковник на авијација Флајс Јосипа 

Марко; 
потполковник на авијација Галић Танасија 

Бранко; 
потполковник на авијација Гњидић Ћире Ђуро; 
воздухонловнотехнички потполковник Илијев-

ски Харалампија Димитар; 
потполковник на авијација Иванишевић Вла-

димира Драган; 
потполковник на авијација Јанковић Кузмана 

Слободан; 
потполковник на финансиска служба Јаноше-

вић Михаила Властимир; 
потполковник на авијација Јевић Илије Петар; 
потполковник на авијација Карић Садика Мех-

меда лиј а; 
технички потполковник Катић Илије Радомир; 
потполковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Кнежевић Николе Стево; 
воздухопловнотехнички потполковник Котите 

Алојза Алојз; 
инженериски потполковник Матић Љубомира 

Властимир; 
воздухопловнотехнинЈСи потполковник Мемон 

Антона Албин; 
потполковник на авијација Мијаиловић Влади-

мира Павле; 
потполковник на авијација Недељковић Фили-

па Петар; 
потполковник на авијација Недин Миливоја 

Радован; 
потполковник за врска Па деј ски Серафима 

Љубомир; 
воздухопловнотехнички потполковник Плишко 

Јосипа Армандо; 
потполковник на АБХ одбрана Поповић Петра 

Радосав; 
потполковник на авијација Поповић Блаже 

Светислав; 
потполковник на авијација Премужић Ђуре 

Антун; 
воздухопловнотехнички потполковник Пузић 

Милана Младен; 
воздухопловнотехнички потполковник Радуло-

вић Раде Владимир; ^ 
потполковник на авијација Рајић Бошка Дра-

гутин ; 
потполковник на авијација Родић Михајла 

Илија; 
потполковник на авијација Семе Винка Драго; 
воздухопловнотехнички потполковник Сладић 

Андреја Албин; 
потполковник на авијација Станчић Драгољуба 

Слободан; 
воздухопловнотехнички потполковник Тришић 

Неделаа Бошко; 
потполковник на авијација Урошевић Богдана 

Милан; 
воздухопловнотехнички потполковник Васиље-

вић Драгомира Радомир; 
потполковник на авијација Видаковић Адама 

Светозар; 
потполковник на авијација В лакетић Омера 

Василије; 
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потполковник на авијација Војтешки Милана 
Младен; 

потполковник за врска Вучковић Лазе Бранко; 
потполковник на авијација Вујичић Станоја 

Новица; 
воздухопловнотехнички потполковник Жуље-

вић Мартина Никола; 
технички мајор Кисели Петра Фрањо; 
технички мајор Марковић Ивана Миодраг; 
технички мајор Томић Љубише Миодраг; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник на авијација Андрић Бранислава 
Јовиша; 

санитетски потполковник Ђорђевић Ђорђа Зо-
ран; 

воздухопловнотехнички потполковник Ђурђе-
вић Богољуба Мирослав; 

потполковник на авијација Кречар Гојка Илија; 
воздухопловнотехнички потполковник Кухаиец 

Фрање Ивица; 
потполковник на авијација Нешовић Драгића 

Предраг; 
санитетски потполковник Петровић Вучка Ми-

хаило; 
воздухопловнотехнички потполковник Седеј 

Сречка Сречко; 
потполковник на административна служба Си-

мони ић Винка Винко; 
воздухопловнотехнички потполковник Спасоје-

вић Милисава Божидар; 
потполковник за врска Спасовски Методија 

Блажо; 
артилериски потполковник Стоиљковић Марка 

Александар; 
потполковник на авијација Вукојевић Јока Ми-

тар; 
инженериски мајор Алексић Тихомира Радојко; 
мајор на авијација Бакјац Антуна Иван; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Беговић Николе Станислав; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Биорац Радосава Зоран; 
воздухопловнотехнички мајор Богдановић Дра-

гутина Евдокије; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Chytka Фрање Јарослав; 
воздухопловнотехнички мајор "Нитић Ратомира 

Јован; 
мајор на авијација Дардић Јове Живко; 
мајор на авијација Дејановски Софре Ристо; 
воздухопловнотехнички мајор Деовић Мухаме-

да Мујо; 
мајор на авијација Ђорђевић Градимира Буди-

мир; 
мајор на сообраќајна служба Ђорђевић Воји-

слава Миливоје; 
воздухопловнотехнички мајор Ђурђевић Алексе 

Живорад; 
мајор на авијација Ђурић Миливоја Алексан-

дар; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Ђурић Ратка Стаменко; 
воздухопловнотехнички мајор Ећим Драгоја 

Раде; 
мајор на авијација Георгиев Анчев Јован; 
воздухопловнотехнички мајор Игњатовић .Вели-

мира Мирослав; 
мајор на правна служба Јаковљевић Александ-

ра Биљана; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Јанус Николе Стево; 
мајор на авијација Јар дас Фрање Божидар; 
воздухопл©Биотехнички мајор Јарчов Никола 

Петар; 
воз ду хопл ©Биотехнички мајор Јоцић Животи ја 

Велибор; 

мајор на авијација Јовановић Добросава Ми-
лун; 

мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 
Калезић Мирка Завиша; 

мајор на авијација Карић Мухамеда Иван; 
мајор на авијација Китић Коста дина Здравко f 
мајор на авијација Кучера Анте Ивица; 
воздухопловнотехнички мајор Лазаревић Косте 

.Часлав; 
воз духопл ©Биотехнички мајор Лазић Милана 

Момчило; 
мајор на АБХ одбрана Манојловић Раде Сло-

бодан; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Марковић Драгомира Богољуб; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Мартиновић Вука Крсто; 
мајор на авијација Матић Милована Васо; 
мајор на авијација Мектеровић Лазара Влајко; 
воздухопловнотехнички мајор Мијушковић Ми-

лана Милисав; 
мајор за врска Милосављевић Тихомира Станиш 

мир; 
воздухопловнотехнички мајор Мишљеновић 

Ђуре Милан; 
мајор на сообраќајна служба Митровић Љуби* 

сава Радован; , 
технички мајор Николић Светозара Тугомир; ј 
мајор на авијација Нижић Јозе Милан; 
мајор на авијација Новаковић Драгољуба Ми-

лан; 
мајор на авијација Нуркић Јусуфа Ешреф; ! 

мајор за врска Обрадовић Радосава Станко; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Павловић Миливоја Александар; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Павловић Душана Радиша; 
мајор на правна служба Петронијевић Свето-

лика Бранислав; 
мајор на авијација Петровић Чедомира Ђорђе} 
технички мајор Петровић Николе Најдан; 
мајор за врска Петровић Јована Симо; 
мајор на авијација РЅРшчанин Милосава Душан; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Рудан Радослава Стево; 
воз духоп ло Биотехнички мајор Срећковић Ђор-

ђа Милан; 
технички мајор Средрјевић Тихомира Милош; 
мајор на авијација Стојчевић Драгослава Ми-

лутин; 
мајор на авијација Шандор Маћеша Имре; 
мајор на авијација Тодоровић Видоја МомчилоЈ 
технички мајор Томић Радована Милан; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Врбњак Ернестине Антон; 
мајор за врска Вр лика Мате Божо; 
мајор на авијација Вујанић Стојана Војин; 
воздухопловнотехнички мајор Вукосављевић 

Драгољуба Лазар; 
технички мајор Вуковић Станимира Драгиша; 
мајор на авијација Вулетић Нестора Димитрије; 
капетан I класа на авијација Аготић Боже 

Имра; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Бедић 

Павла Петар; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Биш-

куп Ћирила Бранко; 
технички капетан I класа Богданов Крсте Ду-ч 

шаи; 
воздухоплов нетехнички капетан I класа Борко-

вачки Бранка Јован; 
пешадиски капетан I класа Босанчић Милана 

Милутин; 
пешадиски капетан I класа Бошковић Живојин 

на Милорад; 
капетан I класа на авијација Брвар Ота Ото; 
капетан I класа на авијација Буркељц Ивана 

Антон; ' 



Страна 2054 — Број 4>< СЛУЖБЕН ЛИСТ НА * СФРЈ Петок, 25 август 197$ 

капетан I класа на авијација Перановић Мирка 
Божидар; 

капетан I класа на авијација Церовић Бранка 
Гвозден; 

инженериски капетан I класа Церовић Ради-
воја Раде; 

пешадиски капетан I класа Црнковић Рудолфа 
Иван; 

капетан I класа за врска Цветковић Велимира 
Миломир; 

капетан I класа на авијација Черни Стјепана 
Стјепан; 

технички капетан I класа Чобанић Стевана Ра-
дивој.; 

капетан I класа на авијација Чобелић Бошка 
Предраг; 

технички капетан I класа Димитриј езић Мила-
на Александар; 

капетан I класа за врска Димитријевић Јована 
Величко; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Ђур-
ђић Милана Милош; 

капетан I класа на авијација Филиповић Срда-
ца Верољуб; 

капетан I класа на авијација Главан Милана 
Јосип; 

капетан I класа на авијација Хамзић Узеира 
Суад; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Јанко-
вић Љубомира Петар; 

капетан I класа на авијација Јанковић Симе 
Стојанче; 

капетан I класа на авијација Јеличић Миле 
Вељко; 

технички капетан I класа Јовановић Радомира 
Живојин; 

капетан I класа на авијација Јовичић Вукића 
Радомир; 

капетан I класа на авијација Костић Милисава 
Владета; 

технички капетан I класа Крилић Фадила Мен-
сур; т 

воздухопловнотехнички капетан I класа Крстић 
Мирослава Ненад; 

капетан I класа на сообраќајна служба Кутњак 
Ивана Мартин; 

капетан I класа на авијација Лазаревић Мили-
воја Радован; 

капетан I класа на авијација Личина Илије 
Љубинко; 

капетан I класа на авијација Љумовић Јанка 
Драгиша; 

капетан I класа на авијација Мајсторовић Цви-
је Вукашин; 

капетан I класа на авијација Марјановић Мар-
ка Милорад; 

капетан I класа на авијација Матић Драгише 
Стојан; 

артилериски капетан I класа Медаковић Ђуре 
Стево; 

капетан I класа на авијација Мићић Мирка 
Милан; 

воздухопловнотехнички капетан I класа М и о -
ковић Мартина Петар; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Мила-
новић Радомира Слободан; 

капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на 
ПВО Милкић Милојка Станко; 

капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на 
ПВО Млађеновић Драгише Радоман; 
Есад; 

капетан I класа на авијација Мујагић Убеида 
капетан I класа на финансиска служба Пан-

ченко Алексе-Алекса; 
капетан I класа на финансиска служба Пантелић 

Манојла Милутин; 
капетан I класа на авијација Папст Ху ге Иван; 

капетан I класа на авијација Павловић Љуто-
вида Даворин; 

капетан I класа на авијација Пејић Драгутина 
Борислав; 

технички капетан I класа Пешић Боре Јовица; 
санитетски капетан I класа Петрековић Јосипа 

Маријан; 
капетан I класа на авијација Петровић Стојана 

Љубодраг; 
капетан I класа на авијација Петровић Стани-

слава Миодраг; 
пешадиски капетан Г класа Рајковић Мирка 

Љубомир; 
капетан I класа на авијација Рашић Видана 

Драгослав; 
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на 

ПВО Росић Пере Јово; 
капетан I класа на авијација Савић Милана 

Миливоје; 
капетан I класа на сообраќајна служба Савић 

Милоша Ж И В К О ; 
технички капетан I класа Сед ић Сеј да Реџеп; 
технички капетан I класа Селимовић Дервиша 

Ибрахим; 
капетан I класа на авијација Славковић Аксен-

ти је Радомир; 
капетан I класа за врска Станишић Саве Бо-

рислав; 
капетан I класа на авијација Станковић Воји-

слава Драган; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Сте-

фановић Бранислава Димитрије; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Сте-

фановић Александра Зоран; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Стој-

менов ић Младена Томислав; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Субо-

тић Ђорђије Богдан; 
капетан I класа на авијација Штаубер Фрање 

Јосип; 
капетан I класа на авијација Улчар Мирка 

Божо; 
капетан I класа на авијација Улрих Вјекослава 

Зденко; 
капетан I класа на авијација Вељковић Божи-

дара Милисав; 
капетан I класа на авијација Вучинић Бори-

сава Мирко; 
капетан I класа на финансиска служба Вучко-

вић Крсте Јован; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Вучко-

вић Трајка Слободан; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Вуке-

лић Панте Велзко; 
пешадиски капетан I класа Вулетић Борка 

Славко; 
капетан I класа на авијација Зец Рудолфа 

Алдо; 
капетан I класа на сообраќајна служба Зерем 

Садика Салко; 
воздухопловнотехнички капетан Драгичевић 

Стевана Душан; 
капетан на авијација Гајић Предрага Родољуб; 
капетан на авијација Грујин Ивана Никола; 
пешадиски капетан Јосиповић Милана Радосав; 
капетан на авијација Јовановић Стевана Саво; 
капетан на авијација Крањчевић Мате Мате: 
капетан на авијација Миленковић Милована 

Драгослав; 
воз^ухопловнотехнички капетан Мрдаковић Јо-

вана Милан; 
капетан на авијација Павли Цирила Цирил; 
воздухопловнотехнички капетан Поповић Мир-

ка Драго; 
артилериски капетан Радаковић Милана Ратко; 
капетан за врска Стаменковић Николе Младен; 
воздухопловнотехнички капетан Станић Вучете 

Тројан; 
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воздухопловнотехнички капетан Станојевић 
Александра Милан; 

воздухопловнотехнички капетан Стојковски 
Цветана Митке; 

поручник на финансиска служба Вука ди новић 
Душана Никола; 

заставник I класа на административна служба 
Алексић Љубомира Светозар; 

заставник I класа на административна служба 
Алексић Голуба Влајко; 

воздухоплов нетехнички заставник I класа Ан-
ђелковић Николе Влајко; 

заставник I "Кчаса на административна служба 
Антић Светозара Ивко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ара-
новић Николе Симеон; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Бам-
бур Муле Шевки]а; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ба-
рањи Матије Гавро; 

заставник I класа на административна служба 
Богојевски Темелко Павле; 

заставник I класа за врска Бјелан Ђорђа 
Бошко; 

заставник I класа на административна служба 
Боцчћ Милована Дамњан; 

заставник 1 класа на административна служба 
Богићевић Мијата Томислав; 

заставник I класа на финансиска служба Бо-
жић Станка Дејо; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Бо-
жиновски Цветан Милан; 

заставник Т класа на административна служба 
Б у р и т ћ Грге Маријан; 

заставник I класа за врска Цвијановић Николе 
Марко; 

заставник I класа на авијација Чанчзр Стевана 
Иван;-

интендантски заставник I класа Чанчаревић 
Милана Владимир; 

заставник I класа на административна служба 
Чимбур Глише Стеван; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Чво-
ро Николе Јово; 

технички заставник I класа Драшковић Ђорђа 
Мирко; 

воздухопловнотехнички заставник 1 класа Др-
жа ј Саве Владо; 

заставник I класа на артилериско-рак. ед. на 
ПВО Дуковски Димко Тихомир; 

интендантски заставник I класа Ђелиловић 
Бајрама Гарип; 

заставник I класа на финансиска служба Ђор-
ђевић Милана Милић; \ 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ђор-
ђевић Сава Мирослав; 

заставник I класа за врска Ђурђевић Власти-
мира Добросав; 

заставник I класа на административна служба 
Ђурковић Светислава Милан; 

воздухопл©Биотехнички заставник I класа Фле-
гар Урбана Стјепан; 

воздухопловнотехнички заставник 1 класа Гу-
зи.] ан Лазе Саво; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Иг-
њатовић Михајла Чедомир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ја -
нић Животе Милован; 

технички заставник I класа Јевремовић Богда-
на Милош; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Је-
времовић Велисава Петар; 

заставник I класа на административна служба 
Јевтић Радивоја Душан; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Јо-
сифовић Николе Петар; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Јо-
вановић Крсте Александар; 

воздухопловнстехнички заставник I класа Јо -
вановић Боже Мићо; 

технички заставник I класа Јовановић Радоми-
ра Станимир'; 

заставник I класа на административна слзгжба 
Калач Јусе Рамо; ^ 

заставниик I класа на авијација Клинар Мате 
Драго; 

заставник I Класа на административна служба 
Костадиновић Миладина Милош; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ко-
вачевић Петка Милорад; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ко-
вачевић Будимира Живко; 

пешадиски заставник I класа Крајачић Павла 
Павле; 

заставник I класа на административна служба 
Крстић Драгомира Часлав; 

заставник 1 класа на административна служба 
Лазаревић Драгића Божидар; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Jle-
сар Јанеза Иван; 

технички заставник I класа Луковић Марка 
Драгиша; 

технички заставник I класа Мехић Хасана 
Омер; 

заставник I класа на сообраќајна служба Ми-
лановић Станка Симеун; 

заставник I класа на административна служба 
Милосављевић Милорада Велибор; 

заставник I класа на авијација Милошевић 
Дмитра Милош; 

- заставник I класа на административна служба 
Миловановић Живојина Радован; 

интендантски заставник I класа Миловић Обре-
на Илија; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
рић Стој мира Рајко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
шовић Живка Небојша; 

интендантски заставник I класа Митевски Миле 
Ѓорѓе; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Мит-
ровић Живојина Драгослав; 

заставник I класа на административна служба 
Мрдаковић Јосипа Слободан; 

воздухопловнотехнички заставник Муњић Пав-
ла Миодраг; 

заставник I класа на административна служба 
Нешић Теодосија Обрен; 

технички заставник I класа Николић Драгољу-
ба Драгиша; 

заставник. I класа на административна служба 
Николић Тихомира Миодраг; 

воздухопловнотехиички заставник I класа Оља-
ча Петра Маринко; 

воздухоплов нетехнички заставник I класа Ор-
ловић Буде Дане; 

заставник I класа на административна служба 
Павићевић Милоша Петар; 

заставник I класа на административна служба 
в е ш к о в и ћ Павла Драгутин; 

заставник I класа на сообраќајна служба Пе-
шић Ђорђа Живојин; 

технички заставник I класа Петрић Јосипа Ми-
лијан; 

заставник I класа-на авијација Петровски Јор-
дана Андрија; 

технички заставник I класа Певач Стјепана 
Стјепан; 

заставник I класа на административна служба 
Поповић Милана Миодраг; 

заставник I класа на административна служба 
Поповић Мила Саво; 

заставник I класа на административна служба 
Рајковић Драгољуба Радосав; 

воздухоплов нетехнички заставник I класа Ра-
ковић Рајка Момир; 
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воздухопловнотехнички заставник I класа Ра-
шета Петра Стево; 

заставник I класа на административна служба 
Разл ић Мате Милан-Миковил; 

заставник I класа на сообраќајна служба Рис-
тић Милорада Душан; 

интендантски заставник I класа Роботић Стје-
пана Винко; 

заставник I класа на административна служба 
Ромчевић Гојка Ђурађ; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Са-
вари Ђуле Ђула; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Се-
лаковић Жарка Никола; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Си-
моновић Теофила Божидар; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Смр-
ке Лудвика Франц; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ср-
дић Петра Миле; 

заставник I класа на сообраќајна служба Ста-
нић Радивоја Витомир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Стан-
ковић Витомира Светомир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
фановић Нај дана Бранислав; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
фановић Стојана Тихомир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Сте-
вановић Живорада Владимир; 

заставник I класа на административна служба 
Стојановић Александра Радисав; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ше-
шум Пере Лазо; 

заставник I класа на административна служба 
Шетер Ане Аугуст; 

воздухопловнотехнички заставник I класа т и -
пов Милорада Жарко; 

заставник I класа за врска Шулејић Илије Ми-
лорад; 

заставник I класа на административна служба . 
Талевски Горгие Атанас; 

заставник I класа на административна служба 
Тамбуровић Ивана Мате; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Те-
гелтија Стевана Мирко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Те-
ноди Мије Вјекослав; 

воздухопловногехнички заставник I класа Тер-
зић Милоша Драгоје; 

заставник I класа на административна служба 
Терзић Видоја Радован; 

заставник I класа на административна служба 
Тодоровић Јакова Марко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа То-
доровић Обрена Милен; 

воздухопловнотехнички заставник I класа То-
доровић Костадина Павле; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Трај-
ковски Јордан Петар; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Три-
фуновић Драгутина Радивоје; 

заставник I класа на административна службу 
Триитаћ Радивоја Милутин; 

интендантски заставник I класа Велимировић 
Милована Душан; 

интендантски заставник I класа Вишњић Ни-
коле Ненад; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Вла-
шки Јове Душан; 

заставник I класа за врска Бокић Обрада Ан-
дрија; 

артилериски заставник I класа Вранеш Мика-
ила Миланко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ву-
кобрат Петра Мирко; 

заставник I класа на административна служба 
Вукотић Милована Милан; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ву-
котић Бранка Урош; 

заставник I класа на административна служба 
Зарић Љуба Миломир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Жи-
гић Николе Милан; 

воздухопловнотехнички заставник Антић То-
дора Саво; 

воздухопловнотехнички заставник Аврамовић 
Тихомира Томислав; 

воздухопловнотехнички заставник Бабић Стан-
ка Ђорђе; 

пешадиски заставник Бајић Мије Мате; 
заставник на сообраќајна служба Бећировић 

Мустафе Шафкија; 
воздухопловнотехнички заставник Балевски 

Киро Љубиша; 
заставник на административна служба Богда-

новић Десимира Стаменко; 
воздухопловнотехнички заставник Боричић Ни-

коле Вуко; 
технички заставник Борјан Симе Бранко; 
воздухопловнотехнички заставник Брајовић 

Милисава Урош; 
воздухопловнотехнички заставник Буквић Ђуре 

Дане; 
технички заставник Ћировић Милорада Мираш; 
технички заставник Денић Благоја Тодор; 
интендантски заставник Димитриј евић Ђорђа 

Богосав; 
заставник за врска Драгичевић Милана Божи-

дар; 
воздух9пловнотехнички заставник Дрљача Мир-

ка Бранко; 
технички заставник Ђукић Марка Милован; 
воздухопловнотехнички заставник Ђуричић 

Крсте Чедомир; 
воздухопловнотехнички заставник Ђуркић Ми-

ливоја Светозар; 
заставник на авијација Гајић Милосава Славко; 
заставник за врска Хлишч Ивана Алојз; 
воздухопловнотехнички заставник Пилиповић 

Николе Милан; 
заставник на авијација Ивановић Добромира 

Драгиша; 
заставник за врска Јањевић Андрије Душан; 
заставник за врска Јовановић Николе Милутин; 
воздухопловнотехнички заставник Јовановић 

Панте Новица; 
воздухопловнотехнички заставник Јовановић 

Радисава Раденко; 
технички заставник Јовановић Борисава Вла-

димир; 
заставник на административна служба Јовић 

Ивана Иван; 
заставник за врска Келечевић Трифуна Момир; 
технички заставник Кртинић Миле Дмитар; 
воздухопловнотехнички заставник Кузминац 

Лазара Стеван; 
заставник за врска Лазаревић Душана Прока; 
воздухопловнотехнички заставник Лукић Паје 

Стеван; 
заставник на административна служба Маричић 

Ивана Антон; 
воздухопловнотехнички заставник Маринковић 

Здравка Љубиша; 
заставник за врска Маринковић Будимира 

Павле; 
заставник за врска Марковић Светислава То-

мислав; 
воздухопловнотехнички заставник Марковић 

Милутина Видоје; 
инженериски заставник Мартиновић Милана , 

Богдан; 
' заставник на авијација Матић Стевана Милан; 

артилериски заставник Миливојевић Сретена 
Димитрије; 
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воздухопловнотехнички заставник Милојчић 
Јована Радоица; 

воздухопловнотехнички заставник Милошев 
Светозар Петар; 

воздухогѓловнотехнички ^заставник Милуновић 
Милисава Тадија; ^ 

технички заставник Митровић Чедомира Мило-
ван; 

заставник на авијација Мујанић Мехе Хаџо; 
заставник за врска Мусић Сабита Митхат; 
заставник на авијација Мустафић Сулејмана 

Алија; 
заставник за врска Николић Спасоја Лазар; 
заставник на сообраќајна служба Обрадовић 

Новице Миливоје; 
заставник на административна служба Палчић 

Јосипа Иван; 
воздухопловнотехнички заставник Пантић Дра-

гољуба Љубиша; 
технички заставник Пејић Луке Митар; 
заставник на сообраќајна^ служба Пејић / Пере 

Недељко; 
заставник за врска Пејовски Богдан Алексан-

дар; 
технички заставник Пекић Раше Радош; 
воздухопловнотехнички заставник Перић Петка 

Милисав; 
воздухопловнотехнички заставник Перић Ан-

дрије Радослав; 
воздухоплов нетехнички заставник Перуновић 

Илије Ђуро; 
воздухсшловнотехнички заставник Петровски 

Ратко Александар; 
интендантски заставник Пиралић Авдије Мус-

тафа; 
воздухопловнотехнички заставник Продановић 

Мирка Милан; 
воз ду хоп л ©Биотехнички заставник Продановић 

Милорада Воислав; 
заставник за врска Радишић Стеве Милорад; 
заставник за врска Радованов ић Исаила Не-

дељко; 
артилериски заставник Ристић Богдана Саво; 
воздухопловнотехнички заставник Рогуљић 

Ивана Миљенко; 
воздухопловнотехнички заставник Ротовник 

Ивана Бранко; 
заставник за врска Ру си јан Јосипа Антон; 
заставник на административна служба Симеу-

новић Цви1етииа Јовиша; 
заставник за врска Скендерија Тоше Слободан; 
воздухопловнотехнички заставник Сладојевић 

Василија Петар; 
воздухопловнотехнички заставник Спасено вић 

Милосава Драгиша; 
воздухоплов нетехнички заставник Спасић Ду-

шана Чедомир; 
заставник на административна служба Станић 

Милорада Радован; 
заставник на административна служба Станко-

вић Војислава Нићифор; 
воздухопловнотехнички заставник Степановић 

Бранка Милан; 
заставник на административна служба Стојано-

вић Зафира Ђорђе; 
воздухопловнотехнички заставник Стојановић 

Адама Славољуб; 
заставник на авијација Шакић Милоша Милан; 
воздухопловнотехнички заставник Шпехар Јан-

ка Стјепан; 
технички заставник Штембергар Јожефа Ста-

нислав; 
заставник на административна служба Штура 

Шиме Шиме; 
заставник за врска Шутовић Милоша Михајло; 
заставник на административна служба Тадић 

Александра Цветко; 

заставник на финансиска служба Танкосић Миц 
хај ла Недељко; 

' воздухопловнотехнички заставник Тодоровски 
Киро Слободан; 

заставник на административна служба Тошић 
Јеленка Владимир; 

артилериски заставник Требаљевац Љубе Доч 
брија; 

воздухопловнотехнички заставник Трифуновић 
Новака Милија; 

воздухопловнотехнички заставник Урошевић 
Дамњана Мијајло; 

заставник за врска Видић Луке Драгоман; 
заставник на финансиска служба Ву греше« 

Мате Звонко; 
заставник за врск^ Вулета Јове Боро; 
постар водник I класа на арт.-ракетни ед. иш 

ПВО Бојовић Илије Стоимир; 
воздухопловнотехш^теи постар водник I класа 

Ковачевић Ђуре Раде; 
постар водник I класа на авијација Машић 

Обрада Вукоје; 
постар водник I класа за врска Милинковић 

Саве Светозар; 
постар водник I класа на авијација Остојић 

Љубомира Синиша; 
пешадиски постар водник Вујичић Велимира 

Михајло; 
воздухопловнотехнички постар водник Марко-

вић Петра Миломир; 
воен службеник И класа на административна 

служба Писарев Живан Душан; 
воен службеник III класа на административна 

служба Петричић Илије Петар; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Цвијановић Новака Лука; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Ћирић Пеј е Сретен; ' 
воен службеник IV класа на административна 

служба Косић Љубомира Нада; 

— за особени успеси за работа од посебно зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковник на авијација Тишма Миле Јово; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник на авијација Богдановић Димитрија 
Милош; 

полковник на авијација Купрешанин Јована 
Божидар; 

полковник на авијација Росић Гавре Душан; 
инженериски полковник Саватовић Стевана 

Бранко; 
потполковник на авијација Лончар Томе Ни-

кола; 
воздухопловнотехнички потполковник Тежак 

Антона Јоже; 
мајор на авијација Погачар Ивана Иван; 
воен службеник III класа на адм. служба Мир-

чић Христивоја Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

технички мајор Мартић Мирк^ Милош; 
воздухопЈшвнотехнички мајор Мијовић Ристе 

Вељко; 
воздухоплов нетехнички мајор Проловић Радо-

слава Василије; 
санитетски мајор Смилевски Ангел Ристо; 
санитетски мајор Живадиновић Доброслава Ми-

лутин; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Боја-

нић Живка Богољуб; 
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воздухопловнотехнички капетан I класа Јане-
чић Вјекослава Рудолф; 

капетан I класа градежна служба Котара-
нин Јована Милан; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Мило-
вановић Радомира Душан; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Пеко-
вић Рајка Драгутин; 

технички капетан I класа Радосављевић Марка 
Стеван; 

воздухопловнотехнички капетан Зец Стојана 
Милош; 

заставник I класа на административна служба 
Блечић Стевана Вељко; 

интендантски заставник I класа Драшковић 
Светозара Радивоје; 

заставник I класа на административна служба 
Гудељевић Божа Бранко; 

воздухопловнотехничкмкзаставник I класа Је-
лић Ранисава Радисав; ^ 

технички заставник I класа Јевремовић Богда-
на Радомир; 

интендантски заставник I класа Лукић Душана 
Александар; 

технички заставник I класа Миловановић Ве-
селина Велимир; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Мој-
силовић Милинка Славко; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Оже-
говић Стевана Душан; 

воздухопловнотехнички заставник Павловић 
Николе Коста; 

воздухопловнотехнички заставник Томић Ми-
лана Драгутин; 

технички заставник Апостоловић Животе Бо-
гомир; 

воздухопловнотехнички заставник Боровница 
Драгана Душан; 

воздухопловнотехнички заставник Цекић Крсте 
Благоја; 

пешадиски заставник Дерета Станка Божо; 
воздухопловнотехнички заставник Јелавић Ју-

рај а Анте; 
заставник за врска Ковачевић Мијата Жарко; 
заставник на финансиска служба Милетић Дра-

гомира Стојан; 
заставник на административна служба Младе-

новић Прокопија Благоје; 
воздухопловнотехнички заставник Панић До-

бросава Миодраг; 
воздухопловнотехнички заставник Суботић Ми-

лована Миливоје; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Николић Недељка Драган; 
воен службеник II класа на финансиска служ-

ба Новаковић Тихомира Ранко; 
воен службеник III класа на финансиска служ-

ба Кујунџић Данила Ђуро; 
воен службеник IV класа на финансиска слулѕ-

ба Драгојевић Милана Олга; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во«своите 
единици и установи 

СО 'ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

санитетски полковник Дебијађи Јакова Руди; 
полковник на авијација Ђоковић Јована Љубо-

мир ; 
полковник за врска Краљић Ђуре- Вид; 
артилериски полковник Лукић Николае Раде; 
полковник на авијација Мартинић Мате Тончи; 
полковник иа авијација Мијатов Богдана Ци-

вила; 

полковник на авијација Ми латиновић Јевреме 
Радош; 

полковник на авијација Милојевић Томе Бра-
тислав; 

полковник за врска Милош Николе Душан; 
полковник на авијација Модрић Фране Стјепан; 
полковник на авијација Перовић Новака Гојко; 
полковник на авијација Радосављевић Новака' 

Слободан; 
полковник на авијација Репац Петра Дане; 
инженериски полковник Савчић Ивана Славко; 
полковник на авијација Сударски Томо Вели-

мир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

воздухопловнотехнички полковник Ђерић Томе 
Предраг; 

полковник на авијација Јурјевић Боже Звонко; 
полковник на авијација Катић Ивана Иван; 
полковник на авијација Матић Милорада Ран-

ђел; 
воздухопловнотехнички полковник Шаљић Ра-

дивоја Слободан; 
. технички потполковник Аћимовић Веселина 

Радослав; 
потполковник на авијација Бајић Васе Брани-

слав; 
воздухопловнотехнички потполковник Бевц 

Алојза Ћирило; 
потполковник на правна служба Бјелајац Ми-

хајла Ђуро; 
потполковник за врска Блажеј Антона Антон; 
потполковник на авијација Бостич Виктора Ла-

дислав; 
воздухопловнотехнички потполковник Букал 

Лацка Стјепан; 
потполковник за врска Букић Блаже Свето; 
потполковник на авијација Дејак Јанеза Јанез; 
потполковник на градежна служба Делић Узе-

ира Џемал; 
потполковник на авијација Додош Илије Ђорђе; 
потполковник за врска Дујић Рада Миленко: 
потполковник на авијација Дуловић Милића 

Славко; 
воздухопловнотехнички потполковник Ђапа 

Петра Ђурађ; 
потполковник на авијација Ђилас Лазара Раде; 
потполковник на авијација Ђорђевић Антонија 

Борисав; 
воздухопловнотехнички потполковник Ђорђе-

вић Тихомира Бранислав; 
потполковник на авијација Ђорђевић Љубисава 

Петар; 
потполковник на авијација Ђукић Арса Радо-

мир; 
потполковник на авијација Ееленков Борис 

Георгије; 
воздухопловнотехнички потполковник Фолне-

говић Николе Фрањо; 
воздухопловнотехнички потполковник Гортнар 

Славка Нада; 
воздухопловиотехнички потполковник Хусремо-

вић Салиха Мухедин; 
потполковник на авијација Ивановић Душана 

Томислав; 
потполковник на авијација Ивановић Вуксана 

Вукоман; 
потполковник на авијација Кајевић Владимира 

Божидар; 
потполковник на авијација Клетечки Јосипа 

Младен; 
санитетски потполковник Колак Божидара 

Александар; 
потполковник на авијација Колничар Ловренцаѓ 

Бранко; 
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потполковник на авијација Костић Живоина 
Светолик; 

воздухопловнотехнички потполковник Крстић 
Богољуба Радомир; 

воздухопловнотехнички потполковник Ломан 
Јосипа Јован; 

воздухопловнотехнички потполковник Лукић 
Ненада Предраг; 

потполковник на авијација Мачукат Мартина 
Томислав; 

воздухопловнотехнички потполковник Мандић 
Милана Србољуб; 

потполковник на авијација Маравић Ђуре Ми-
тар; 

потполковник на авијација Марчетић Илије 
Тодор; 

потполковник на градежна служба Мартиновић 
Драгутина Александар; 

потполковник на авијација Миленковић Воји-
слава Момчило; 

потполковник на градежна служба Милијаше-
вић Станка Ђура; 

потполковник на авијација Мирчетић Срете 
Живан; 

санитетски потполковник Нешић Мирка Дра-
гољуб: 

потполковник на авијација Никчевић Митра 
Војислав; 

потполковник на авијација Николић Драгомира 
Славко: 

артилериски потполковник Пејић Јове Милош; 
потполковник на финансиска служба Перић 

Стевана Драгутин; 
воздухопловнотехнички потполковник Петро-

вић Живомира Драгиша; 
потполковник за врска Петровски Спасоје Ри-

сто; 
потполковник на авијација Поповић Лазара 

Светозар; 
технички потполковник Ракић Алексе Радиша; 
потполковник на градежна служба Раковић 

Јефте Милосав; 
санитетски потполковник Савић Јарослава Вла-

дан; 
потполковник на ар^илериско-рак. единици на 

ПВО Смолчић Филипа Анте; 
потполковник на авијација Станковић Николе 

Стеван; 
воздухопловнотехнички потполковник Стојчев-

ски Крсто Наум; 
технички потполковник Шапкин Арсена Вла-

димир; 
потполковник на авијација Шојат Ивана 

Фрањо; ' 
потполковник на авијација Шундуковић Ми-

лана Бранко; 
воздухопловнотехнички потполковник Томаше-

вић Живорада Александар; 
воздухопловнотехнички потполковник Теодоси-

јевић Ранка Живорад; 
.потполковник на авијација Томин Винка Кре-

шимир: 
воздухопловнотехнички потполковник Тричко-

вић Косте Радисав; 
потполковник на а ви Јаци ја Турк Ивана Јанез; 
санитетски потполковник Варга Силвестера 

Ерне; 
воздухопловнотехнички потполковник Васић 

Радосава Драгомир; 
потполковник на авијација Велимировић Ра-

денка Благоје; 
воздухопловнотехнички потполковник Видић 

Андреје Фердинанда 
потполковник на авијација Војиновић Петка 

Раденко; 
потполковник на авијација Вуковић Димитрија 

Љубиша; 

воздухопловнотехнички потполковник Зупанц 
Рудолфа Сречко; 

инженериеки потполковник Живадиновић Ју« 
су фа Добривоје; 

воздухопловнотехнички мајор Апостоловић Ми-
лана Бо леи дар; 

мајор на авијација Бакић Јагоша Миливоје; 
мајор на авијација Бурсаћ Андрије Перица; 
мајор на авијација Црнковић Ивана Славко; 
мајор на авијација Драшко Радослава Михајло! 
мајор на авијација Дуга Ва лента Казимир; 
воздухопловнотехнички мајор Ђурђић Млађена 

Радован;, 
мајор за врска Ђурковић Тодора Раде; 
мајор на авијација Голуб Аполоније Бруно; 
воз духопл овнотехнички мајор Грковић Ген# 

Јован; 
мајор на авијација Илић Николе Раде; 
мајор на финансиска служба Ивановић Неђе 

Срето; 
мајор на авијација Јанковић Живојина Ратко J 
мајор на авијација Карл Романа Драго; 4 

мајор на авијација Кланчић Јошка Јошко; 
воздухопловнотехнички мајор Коцијан Јожефа 

Антон; 
технички мајор Ковач Косте Боривоје; 
воздухопловнотехнички мајор Ковачевић Ни« 

коле Перо; 
мајор на авијација Кри ди ја Јове Милош; 
мајор на авијација Лива ју т и ћ Марка Петар; 
мајор на авијација Максимовић Николе ЉубарЈ 
мајор на авијација Мартинко Марка Марјан; 
мајор на авијација Михајлов Милутин Ради« 

воје; » 
воздухопловнотехнички мајор Милуновић Ми-

лорада Томислав; 
воздухопловнотехнички мајор Морожин Јура 

Младен; 
артилериски мајор Нешић Милоја Станко; 
воздухопловнотехнички мајор Огризовић Мила 

Ђуро; 
мајор на авијација Павлин Франца Франц; ј 
мајор на авијација Пен Макса Макс; 
воздухопловнотехнички мајор Петровић Симе« 

уна Милорад; 
мајор на авијација Плавуљ Хусеина Џемал; • 
мајор на авијација Продан Јакова Иван; 
воздухопловнотехнички мајор Ристић Влајка 

Милутин; 
воздухопловнотехнички мајор Ристић Павла 

Владимир; 
капетан на корвета Секулић Радована Алексан-

дар; 
мајор на авијација Симјановић Методија Ве-

лизар; 
мајор на авијација Симовић Владислава Ненад; 
мајор на авијација Станисављевић Милојка 

Јован; 
мајор на авијација Станковић Николе Божидар; 
воздухопловнотехнички мајор Станковић Дра-

гослава Веселин; 
мајор на авијација Стоиљковић Милана Мом-

чило; 
мајор на авијација Стојковић Радована Милан; 
мајор на авијација Терента Ивана Славко; 
мајор на авијација Вукајловић Тодора Алек-

сандар; 
мајор на сообраќајна служба Вукчевић Сте-

вана Миодраг; 
воздухопловнотехнички мајор Заниновић Грге 

Мирко; 
мајор на авијација Зиданић Јосипа Станислав; 
капетан I класа за врска Ђорђевић' Душана 

Станимир; 
капетан I класа на авијација Мартиновић Анте 

Иво; 
капетан I класа на авијација Обрадовић Рајка 

Марко; 
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капетан I класа на авијација Павелкић Емила 
Мирослав; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Рашо 
Јове Момчило; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ан-
дромак Јерка Иван; 

заставник I класа на административна служба 
Чуле Петра Никола; 

заставник I класа на сообраќајна служба Пав-
ловић Бошка Милан; 

заставник I класа на административна служба 
Петровић Симеуна Радо; 

воз ду хопл ©Биотехнички заставник I класа То-
доровић Ђорђа Предраг; 

интендантски заставник I класа Жигман Дра-
гутина Стјепан; 

заставник на административна служба Петра-
новић Миле Иван; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

воздухопловнотехнички потполковник Будими-
ровић Ивана Младен; 

мајор за врска И,лић Велимира Витомир; 
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 

Јотић Душана Драган; 
мајор на авијација Ставницки Јакоба Стјепан; 
технички мајор Трипковић Јове Славко; 
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на 

ПВО Антонић Будимира Драгивој; 
технички капетан Г класа Басарић Стевана 

Драгутин; 
капетан I класа на авијација Булатовић Радо-

вана Михајло; ^ 
капетан I класа на авијација Булатовић Ме-

ленка Милан; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Десар 

Франца Франц; 
интендантски капетан I класа Црновршанин 

Нума на Адем; 
капетан I класа на финансиска служба Чешља-

рац Драгомира Раде; 
капетан I класа на правна служба Дејановић 

Јована Живота; 
санитетски капетан I класа Гајић Милана 

Марко; 
санитетски капетан I класа Илић Станимира 

Миливоје; 
'санитетски капетан I класа Ивановић Влади-

мира Бранко; 
капетан I класа на авијација Јончић Јеротија 

Предраг; 
капетан I класа на авијација Катанић Бранка 

Филип; 
капетан I класа на авијација Китић Петра 

Миодраг; 
технички капетан I класа Кљајић Миле Павле; 
капетан I класа на авијација Кордић Томе 

Вранко; 
капетан I класа на авијација Кресојевић Гавре 

Богдан; 
технички капетан I класа Курић Есада Зијад; 
санитетски капетан I класа Марковић Богдана 

Стеван; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Мила-

новић Николе Небојша; 
капетан I класа на авијација Милић Мирка 

Војислав; 
капетан I класа на авијација Мимић Илије 

Душан; 
капетан I класа на авијација Мирић Раде Тошо; 
технички капетан I класа Митић Јеленка Не-

над; 
воздухопловнотехнички капетан I класа Нен-

ковић Бруна Владимир; 
технички капетан I класа Пецотић Фране 

Марко; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Петро* 
нијевић Љубисава Драгомир; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Петро-
вић Радоша Никола; 

санитетски капетан I класа Радојковић Алек-
сандра Велибор; 

капетан I класа на артилериеко-ракетни ед. на 
ПВО Станисављевић Јанка Благоје; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Стева-
новић* Радивоја Младен; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Стоја-
новић Драгољуба Србољуб; 

санитетски капетан I класа Тошић Милутина 
Синиша; 

капетан I класа на авијација Турчиновић Го-
луба Ратко; 

капетан I класа на авијација Васиљевић Ратка 
Живан; 

капетан I класа на авијација Веселиновиќ 
Станка Андрија; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Жива-
новић Гаврила Радован; 

интендантски капетан I класа Живковић Бо-
жидара Ратомир; 

капетан ка артилериско-ракетни единици на 
ПВО Бабић Николе Раде; 

воздухопловнотехнички капетан Богдановски 
Јована Атанас; 

капетан за врска Брстина Петка Славко; 
санитетски капетан Бузић Вуксана Михаило; 
капетан за врска Ћудић Му је Сеад; 
воздухопловнотехнички капетан Делић Николе 

Ратко; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Димитријевић Александра Јовица; 
капетан на авијација Дукарић Алојза Божидар; 
капетан на авијација Думић Светислава Рато-

мир; 
инженериски капетан Ђокић Петра Душан; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Ђорђевић Милутина Радован; 
капетан на правна служба Ђошић Боре Зоран; 
капетан на авијација Гогић Светомира Слобо-

дан; 
капетан на авијација Голубовић Јосе Јосо; 
капетан на авијација Гордић Радојице Радомир; 
капетан на авијација Гробенски Јосипа Јурај; 
капетан на градежна служба Хоџић Хамдије 

Славен; 
воздухопловнотехнички капетан Иванишевић 

Марка Анте; 
капетан на авијација Иновски Бориса Илија; 
воздухопловнотехнички капетан Јањић Мирка 

Спасо; 
технички капетан Јерковић Стеве Боро; 
воздухопловнотехнички капетан Јолкић Мирка 

Слободан; 
воздухопловнотехнички капетан Јовановић Ми-

лоја Спасоје; 
капетан на авијација Јовић Драгише Радослав; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Кастратовић Величка Лука; 
санитетски капетан Комленовић Чедомира 

Рајко; 
поручник на фрегата Косорић Душана Богдан; 
капетан на авијација Костић Илије Живко; 
капетан на авијација Кутош Коломана Лудвик; 
воздухопловнотехнички капетан Лабовић Бран-

ка Станиша; 
интендантски капетан Лазаревић Младена Ми-

ливоје; 
капетан на авијација Лазаревић Александра 

Милутин; 
капетан на авијација Лековић Саве Милета; ; 
инженериски капетан Лукић Милисава Рајко; 
воздухопловнотехнички капетан Лужа}ић Ђуре 

Милорад; 
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пешадиски капетан Маћешић Милана Томислав; 
капетан на авијација Малиновић Душана Пе-

тар; 
воздухопловнотехнички капетан Мандић Вељка 

Радиша; 
капетан на авијација Мандрапа Божидара Ми-

лан; 
санитетски капетан Марић Јоке Андрија; 
воздухопловнотехнички капетан Марковић Дра-

гољуба Андрија; 
капетан на артилериско-ракетни единици H?I 

ПВО Маркуш Мирка Милорад; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Менићанин Љубана Милан; 
капетан на авијација Мијић Светка Гојко; 
санитетски капетан Мирчевски Стојана Јован; 
капетан на градежна служба Митић Милана 

Илија; 
воздухопловнотехнички капетан Митровић Јо-

вана Станко; 
капетан за врска Момчилов Марко Гаврило; 
капетан на авијација Мунишић Влајка Лазар; 
воздухопловнотехнички капетан Мурковић 

Марка Томо; 
капетан на авијација Ненадић Драгомира Кр-

стан ; 
капетан на авијација Остојић Недељка Милан; 
капетан за врска Павлиновић Анте Иван; 
капетан на авијација Перић Душана Милан; 
капетан на авијација Перковић Јелке Јозо; 
капетан на авијација Петровић Каменка Ми-

лија; 
капетан на финансиска служба Петровић Ра-

доја Миодраг; 
воздухопловнотехнички капетан Плесник Фран-

ца Павле; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Поповић Жарка Стеван; 
технички капетан Прапротник Станислава Ста-

нислав; 
санитетски капетан Првуловић Љубомира Иван; 
капетан на авијација Радојевић Милојка Стра-

тимир; 
капетан на авијација Радовић Милорада Бо-

. жид ар; 
интендантски капетан Ралевић Благоја Душко; 
воздухопловнотехнички капетан Ранђеловић 

Вукадина Љубивоја, 
капетан на авијација Рашковић Луке Душан; 
капетан на авијација Ризван Смаје Фадил; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Са боловић Јурај а Иван; 
интендантски капетан Сердар Станка Милан; 
капетан на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Стајкић Лазара Миодраг; 
капетан на авијација Станић Бранка Бошко; 
воздухопловнотехнички капетан Стојачић Ђуре 

Драгомир; 
воздухопловнотехнички капетан Стојановић 

Милића Миодраг; 
капетан на авијација Шантић Драгомира Борко; 
капетан на авијација Талић Миодрага Стојан; 

, капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Тодоров Петра Ристо; 

интендантски капетан Урошевић Богољуба Јо-
ван; 

капетан на авијација Васиљевски Стојана Ми-
лан; 

капетан на авијација Вељковић Николе Сло-
бодан; 

капетан на авијација Видановић Мате Иван; 
капетан на авијација Видмар Макса Љубо; 
технички капетан Вукмировић Велимира Вук; 
капетан на авијација Вукобрат Уроша Душан; 
капетан на авијација Вукобратовић Ђорђа Васо; 
воздухопловнотехнички капетан Вукојевић Бо-

гољуба Петар; 

воздухопловнотехнички капетан Вукоеављевић 
Милоша Душан; 

воздухопловнотехнички капетан Вуксан Марка 
Војислав; 

поручник на авијација Балог Стјепана Јосип; 
воздухопловнотехнички поручник Божовић Ра-

дише Гојко; 
поручник на авијација Божовић Љубивоја 'То-

мислав; 
поручник на авијација Братић Јована Миломир; 
поручник на авијација Буковец Цирила Марко; 
поручник на авијација Булут Вељка Горан; 
поручник на авијација Цветковић Радисава Јо-

* ван; 
поручник на авијација Чикић Стеве Мирко; 
поручник на финансиска служба Ћавар Миле 

Вјекослав; 
поручник на авијација Ћирковић Живорада 

Новица; 
поручник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Дамњановић Дамјана Миливоје; 
поручник на авијација Доминиковић Мате Ду-

шан; 
технички поручник Драгић Милоша Ђуро; 
воздухопловнотехнички поручник Ђерђа Луке 

Ивица; 
технички поручник Ђоловић Душана Обрад; 
воздухопловнотехнички поручник Ђукић Ђуре 

Ђуро; 
поручник за врска Ђурић Милоша Миомир; 
поручник на авијација Гвоић Павла Томислав; 
поручник на авијација Иванов Ангел Слободан; 
поручник на авијација Јакимовски Владе 

Грозде; 
поручник за врска Јевтовић Живорада Ми-

хаило; 
поручник на авијација Јовановић Бранислава 

Драган; , 
поручник на авијација Јукић Абдул аха Муха-

мед; 
поручник на авијација Коџуловић Душана Ра-

домир; 
поручник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Костовски Цветан Томислав; 
воздухопловнотехнички поручник Ковачевић 

Петра Миладин; 
поручник на авијација Кужет Илије Милан; 
поручник на авијација Лазаревић Александра 

Радослав;, 
воздухопловнотевнички поручник Лазић Радо-

вана Душан; 
воздухопловнотехнички поручник Лазовић Ми-

лана Мирослав; 
поручник на авијација Летић Живка Михајло; 
поручник на авијација Л^пник Јоже Леополд; 
воздухопловнотехнички поручник Марковић 

Милисава Александар; 
поручник на авијација Марковић Чедомира 

Живота; 
поручник на авијација Машић Салиха Енес; 
поручник на авијација Матанчић Мате Марјан; 
поручник на авијација Ми латиновић Душана 

Мирко; 
поручник на авијација Митровић Цветка Дра-

ган; 
поручник на авијација Мусабеговић Хасана 

Ентезам; поручник на правна служба Николић Радомира Слободан; ^ 
поручник на авијација Новаковић Борислава 

Радислав; 
поручник на авијација Павић Виктора Мирко; 
поручник на авијација Пецник Јурај а Ладис-

лав; 
поручник на авијација Покрајац Слобода на 

Драган; 
поручник на авијација Радаковић Милана 

Драгољуб; 
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поручник на авијација Радош Винка Антун; 
поручник на авијација Радовић Миломира Ми-

лашин ; 
поручник за врска Станић Сретена Миодраг; 
поручник на авијација Стефановић Радована 

Драган; 
поручник на авијација Стефановић Милојка 

Драгутин; 
воздухопловнотехнички поручник Степановић 

Николе Милорад; 
воздухопловнотехнички поручник Студен Дане 

Никола; 
поручник на авијација Торовић Обрада Томис-

лав; 
поручник на авијација Удовић Антона Јоже; 
поручник на авијација Варешко Антона Ђино; 
поручник на авијација Већерник Ивана 

Здравко; 
поручник на авијација Вишњички . Милоша 

Бранко; 
поручник на авијација Бото Љубомира Здравко; 
поручник на авијација Ву кашиковић Тодора 

Велибор; 
воздухопловнотехнички потпоручник Дивковић 

Мије Боно; 
технички потпоручник Јеличић Драгомира Ра-

досав; 
воздухопловнотехнички потпоручник Карагаћа 

Маринка Милан; 
технички потпоручник Миловановић Милорада 

Радиша; , 
потпоручник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Пајчин Бошка Милан; 
потпоручник на артилериско-ракетни единици 

. на ПВО Плехо Бега Расим; 
технички потпоручник Равлић Јозе Мате; 
инженериски потпоручник Стојановски Кулев 

Стојко; 
воздухопловнотехнички потпоручник Зељковић 

Милана Здравко; 
заставник I класа за врска Александров Нико-

ла Јован; 
заставник I класа на авијација Амановић Јо-

вана Лазо; 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ке-

лечевић Давида Вељко; 
заставник I класа за врска Крејовић Рајка 

Урош; 
воздухопловнотехнички заставник I класа Лу-

кић Милована Милош; 
иитендантски заставник I класа Маринковић 

Јове Неђо; 
заставник I класа на административна служба 

Митић Алексе Милош; 
инженериски заставник I класа Николић Рајка 

Драгољуб; 
заставник I класа на административна служба 

Павловић Јанка Томо; 
заставник I класа на авијација Петковић Ми-

хаила Радослав; 
заставник I класа за врска Попов Милош Ми-

лан; 
воздухопловнотехнички заставник I класа' Ра-

кочевић Данила Драгиша; 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ра-

шуо Боже Петар; 
заставник I класа за врска Рупић Спасоја 

Сретко; 
воздухопловнотехнинки заставник I класа Сте-

вић Драгутина Вукадин;. 
технички заставник I класа Николић Живка 

Селимир; 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ђо-

кић Милорада Цветко; 
воздухопловнотехнички заставник I класа Гиз-

девски Никола Трајче; 
заставник I класа на административна служба 

Колевски Васил Стојко; 

воздухопловнотехничвд" заставник I класа Ла-
будовић Марка Раде; 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
хајл овски Боривоје Ристо; 

воздухопловнотехпинки заставник I класа За-
платић Јосипа Иван; 

воздухопловнотехнпчки заставник Андрејић 
Светомира Момир; 

воздухопловпотехнички заставник Анђелковић 
Никодија Душан; 

артилериски заставник Анђелковић Душана 
Стојан; 

заставник на сообраќајна служба Антонијевиќ 
Радула Миливоје; 

заставник на авијација Бабовић Асима Сеид; 
. заставник за врска Бајалица Саве Светозар; 
воздухогшовнотехнички заставник Бауер Адол-

фа Драгутин; 
санитетски постар-водник I класа Водић Павла 

Павао; 
заставник на авијација Беговић Николе Марко; 
воздухопловнотехнички заставник Бижић Све-

тозара Александар; 
пешадиски заставник Бјелобрк Љубе Ђуро; 
заставник на авијација Блажетић Мате Стје-

пан ; 
воздухопловнотехнички заставник Богдановић 

Владе Бошко; 
воздухопловнотехнички заставник Бугарски 

Светозар Љубомир; 
технички заставник Цветковић Велибора Војин; 
технички заставник Цветковски Јанакие 

Славко; 
воздухопловнотехнички заставник Чанак Ни-

коле Раде; 
воздухоиловнотехнички заставник Чанковић 

Лазара Душан; 
заставник за врска Чарго Јожефа Макс; 
воздухопловнотехнички заставник "Бушни Ан-

дреја Макс; 
воздухопловнотехнички заставник Димитрије-

вић Милорада Владислав; 
санитетски заставник Дмитровић Милана Ми-

лан; 
заставник на административна служба Драк-

шић Шиме Томо; 
заставник на авијација Драженовић Стеве 

Иван; 
воздухопловнотехнички заставник Дукић Томе 

Урош; 
интеидантски заставник Ђоловић Лазара Ми-

лош; 
технички заставник Ђорђевић Светислава Пе-

тар; 
заставник за врска Џевердановић Васе Лазар; 
воздухопловнотгхнички заставник Ђурић Гав-

рила Драгомир; 
воздухопловнотехнички заставник Глигоровић 

Милоша Анђелко; 
воздухопловнотехнички заставник Глишић Об-

рана Љубомир; 
заставник на административна служба Груев-

ски Аспарух Гуро; 
пешадиски заставник Филиповић Станоја Нај-

дан; 
заставник на авијација Француски Милорада 

Васа; 
технички заставник Илић Драгољуба Станко; 
воздухопловнотехнички заставник Јаћимовић 

Димитрија Живорад; 
воздухопловнотеадички заставник Јанковић 

Милуна Благомир; 
заставник за врска Јереб Антона Лудвик; 
воздухопловнотехнички заставник Јовановић 

Живојина Зоран; 
воздухопловнотехнички заставник Јоветић Или-

је Милорад; 
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заставник на авијација Кнежевић Милана Бу-
димир; 

заставник на авијација Комарица Иве Владо; 
воздухопловнотехнички заставник Костадинов-

ски Серафим Мирко; 
воздухоплов нетехнички заставник Кривокапић 

Печтра Слободан; 
заставник за врска Кртинић Миле Саво; 
воздухопловнотехнички заставник Кујунџић 

Данила Недељко; 
технички заставник Курузовић Томе Драгољуб; 
воздухоплов нетехнички заставник Лаловић Ра-

де Божидар; 
заставник на авијација Лазник Јожефа Иван; 
воздухопловнотехнички заставник Лолов Дине 

Панде; 
воздухопловнотехнички заставник Малинић 

Драгоја Чедомир; 
воздухопловнотехнички заставник Мандић Ми-

лана Раденко; 
воздухопловнотехнички заставник Мандић Ста-

нимира Владимир; 
заставник за врска Марић Маријана Анђелко; 
заставник за врска Марјановић Слободана Де-

симир; 
технички заставник Марковић Николе Перо; 
технички заставник Марковић Миладина Жи-

вота; 
воздухопловнотехн^чки заставник Максимовић 

Живојина Бранислав; 
заставник на авијација Маслеша Лазара Саво; 
заставник на административна служба Мицић 

Милана Радомир; 
вбздухопловнотехнички заставник Михолић 

Мартина Мартин; 
воздухопловнотехнички заставник Мијалковић 

Живојина Бошко; 
технички заставник Мијић Михајла Бошко; 
артилериски заставник Миленковић Радована 

Миодраг; 
воздухопловнотехнички заставник Милић Че-

домира Милан; 
заставник на административна служба Мили-

чевић Љубомира Драгослав; 
технички заставник Миловановић Ристе Ми-

лија; 
воздухопловнотехнички заставник Милатовић 

Томе Илија; 
воздухопловнотехнички заставник Миљуш Јове 

Мирко; 
заставник на административна служба Митро-

вић Ђоке Чедомир; 
заставник за врска Млађеновић Мирка Буди-

мир; 
воздухопловнотехнички заставник Мраковић 

Петра Стево; 
заставник з£ врска Мрђа Вице Милан; 
заставник на административна служба Недељ- -

ковић Станимира Чедомир; _ • . 
артилериски заставник Николић Добривоја 

Христивоје; 
заставник за врска Николић Владимира Ми-

ленко; 
воздухопловнотехнички заставник Николић Ду-

шана Обрад; 
пешадиски заставник Новаковић Пере Раде; 
ичтендантски заставник Обрадовић Новице 

Стојадин; 
воздухопловнотехнички заставник Палић Слав-

ка Владета; 
технички заставник Палијан Стјепана Адам; 
воздухопловнотехнички заставник Павлић Пет-

ра Анте; 
воздухопловнотехнички заставник Павловић 

Добривоја Звонимир; 
заставник на административна служба Пешић 

Будимира Драгољуб; 

воздухопловнотехнички заставник Петров Томе 
Лазар; 

технички заставник Петровић Обрада- Томис-
лав; 

воздухопловнотехнички заставник Петровић 
Радована Живко; 

воздухопловнотехнички заставник Пилиповић 
Пере Бранко; 

артилериски заставник Поповић Саве Рајко; 
артилериски заставник Поповић Александра 

Томислав; 
воздухопловнотехнички заставник Прошић Пет-

ра Лука; 
воздухопловнотехнички заставник Радосавље-

Еић Милоје Витомир; 
заставник на административна служба Радова-

новић Милисава Драгиша; 
технички заставник Рајачић Раде Душан; 
заставник на административна служба Ракоче-

вић Мила Милорад; 
технички заставник Ракочевић Ђуре Радослав; 
заставник за врска Ранчић Војислава Драго-

љуб; 
воздухопловнотехнички заставник Ристовски 

Вељко Јордан; 
технички заставник Рогановић Мирка Петар; 
воздухопловнотехнички заставник Самарџија 

Миле Милан; 
воздухопловиотехнички ваставник Секуловић 

Николе Милан; 
воздухопловнотехнички заставник "Селаковић 

Миле Петар; . 
инженериски заставник Симић Данила Јован; 
заставник за врска Симовић Тривка Гојко; 
заставник на административна служба Сирар 

Јове Рајко; 
воздухопловнотехнички заставник Славковић 

Јордана Анђелко; 
воздухопловнотехнички заставник Секач Мије 

Стјепан; 
воздухопловнотехнички заставник Соколић 

Томе Иван; 
заставник на административна служба Спеван 

Фрање Стјепан; 
воздухопловнотехнички заставник Стајић Ран-

ђела Александар; 
воздухопловнотехнички заставник Стајић Бла-

гоја Драгутин; ' 
воздухопловнотехнички заставник Станковић 

Станка Душан; 
воздухопловнотехнички заставник Станојевић 

Лепомира Драгољуб; 
воздухопловнотехнички заставник Станој ковић 

Радивоја Станојко; 
технички заставник Стефановић Митра Радо-

ван; 
воздухопловнотехнички заставник Стојановски 

Симон ѓорѓе; 
воздухопловнотехнички заставник Стојков Раде 

Лазар; 
воздухопловнотехнички заставник СТОЈКОВСКИ 

Сима Миодраг; 
воздухопловнотехнички заставник Страњанац 

Милорада Михаило; 
- воздухопловнотехнички заставник евалина 

Анте Стјепан; 
воздухопловнотехнички заставник Свирчев 

Ѓорѓе Томислав; 
заставник на административна служба Шмит-

ран Мила Душан; , 
интендантски заставник Штетић Николе Тихо-

мир; 
технички заставник Ташић Александра Мио-

драг; ^ 
воздухопловнотехнички заставник Терзић Ми-

луна Драган; 
воздухопловнотехнички заставник Толић Ду-

шана Радисав; 
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воздух оил ови ©технички заставник Торлак Мате 
Антун; 

заставник за врска Трифуновић Војислава 
Степан; 

7 технички заставник Турнић Обрена Петар; 
заставник за врска Угарковић Николе Душан; 
заставник за врска Уњић Драгољуба Зоран; 
пешадиски заставник Василев Николе Тодор; 
воздухопловнотехнички заставник Величковић 

Живојина Слободан; 
воз духопл овнотехнички заставник В ид им л ић 

Касима Муамер; 
технички заставник; Видовић Боже Бранко; 
воздухопловнотехнички заставник Вигњевић 

Трифуна Бранко; 
воздухопловнотехнички заставник Вранчић Јо-

сипа Петар; • 
воздухопловнотехнички заставник Вртикапа 

Аћима Павле; 
ваздухопловнотехнички заставник Вучковић 

Љубомира Момир; 
воздухопловнотехнички заставник В.укосавље-

вић Јована Драган; 
инженериски заставник Вулић Богдана Ми-

хајило; 
воздухопловнотехнички заставник Вулић Ду-

шана Сретко; 
технички заставник Здравковић Александра 

Миодраг; 
воздухопловнотехнички заставник Змијанац 

Михајла Васо; 
, воздухопловнотехнички заставник Жилевски 

Георгие Јонче; 
постар водник I класа на авијација Алексић 

Сретена Алекса; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Атлагић. Раде Миладин; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Бејатовић Милоша Милован; 
постар водник I класа на авијација Влашков 

Благоја Андреј; 
постар водник I класа за врска Бранковић Бла-

гоја Живорад; 
артилериски постар водник I класа Цицовић 

Сава Мијат; 
Еоздухопловнотехнички постар водник I класа 

Цинцовић Душана Бранко; 
пешадиски постар водник I класа Цветић Мит-

ра Обрад; 
возДухопловнотехнички постар водник I класа 

Диздаревић Властимира Драгош; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Дракулић Мирка Манојло; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Ђурица Шпире Ранко; 
воздухопловнотсхнички постар водник I класа 

Ђурић Љубомира Томислав; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Ђуровић Рајка Драган; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Гајић Новице Раде; 
технички постар водник I класа Гламочанин 

Јована Ратко; 
инженериски постар водник I класа Гогић Во-

јина Жарко; 
постар водник Т класа на сообраќајна служба 

Гудовић Милана Живко; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Гуглета Илије Никола; 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Хасановић Заима Фаик; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Фатур Људмиле Петар; 
постар водник I класа на административна 

служба Илић Живојина Десимир; 
технички постар водник I класа Јевтовић Љу-

бинка Миодраг; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Јовановић Радомира Видослав; 

постар водник I класа на административна 
служба Кесер Јурај а Петар; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Кочет Мије Иван; 

артилериски постар водник I класа Костић Ста-
ноја Новица; 

постар водник I класа за врска Ковачевић 
Митра Благоје; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Ковачевић Милуна Радош; 

технички постар водник I класа Латковић Ми-
ла Мирко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Леловић Милосава Ђорђе; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Матић Александра Драгиша; 

постар водник I класа на административна 
служба Матковић Иве Анте; 

артилериски постар водник I класа Миланко 
Павла Богдан; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Милановић Александра Драгослав; 

постар водник I класа на административна 
служба Милић Илије Милисав; 

пешадиски постар водник I класа Милошевски 
Манојло Борис; 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Монфардини Алојза Алојз; 

постар водник I класа на административна 
служба Николић Велизара Данило; 

постар водник I класа на административна 
служба Николић Љубише Радослав; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Николић Новака Слободан; 

технички постар водник I класа Павловић Ду*-
шана Милен; 

воздУхопловнотехнички постар водник I класа 
Павловић Јанка Стјепан; 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Петровић Драгослава Илија; 

технички постар водник I класа .Петровић Ђор-
ђа Недељко; 

постар водник I класа за врска Плохл Исидора 
Славко; 

постар водник I класа на арт. ракетни ед. на 
ПВО Попадић Бошка Александар; 

технички постар водник I класа Поповић Ћир-
ка Милан; 

артилериски постар водник I класа Поповић 
Драгослава Момчило; 

воздухопловиотехнички постар водник I класа 
Радески Тодор Благоја; 

пешадиски постар водник I класа Радовановпћ 
Петра Данило; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Рајић Стевана Србислав; 

технички постар водник I класа Рајковић Гав-
рила Звонимир; 

возДухопловнотехнички постар водник I класа 
Растовац Ђуре Душан; 

технички постар водник I класа Ристић Раден-
ка Раденко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Рољић Душана Урош; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Секереш Винка Фрањо; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Славковић Спасе Богоје; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Средојевић Љубомира Радомир; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Станковић Александра Радослав; 

технички постар водник I класа Станојевић 
Живорада Василије; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Стефановић Александра Томислав; 
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постар водник I класа за врска Стојановић Ра-
домира Бранислав; 

воздухопловнотехиички постар водник I класа 
Шабић Марка Анте; 

постар водник I класа за врска Тој чић Боже 
Анте; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Топић Драгана Бранко; 

технички постар водник I класа Трбојевић Пет-
ра Владимир; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Тркуља Бранка Драгутин; 

постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на 
ПВО Удиљак Антуна Ненад; 

технички постар водник I класа Улемек Саве 
Милан; 

v технички постар водник I класа Ва ичевски Ва-
сил а Раде; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Василић Живка Љубиша; 

постар водник I класа за врска Величковић 
Стојана Симон; 

постар водник I класа за врска Влаховић Ма-
шана Миро; 

технички постар водник I класа Воркапић Ми-
лоша Славко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Вранковић Милана Жељко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Живанчевић Душана Милош; 

воздухопловнотехнички постар водник Бастл 
Рудолфа Душан; 

технички постар водник Благојевић Благоја 
Марко; 

во?духопловнотехнички постар водник Буње-
вац Недељка Раде; 

технички постар водник Димитријевић Мило-
рада Предраг; 

пешадиски постар водник Дракулић Ивана 
В ла/до; 

постар водник на АБХ одбрана Дуковски Стој-
мир Санде; 

воздухопловнотехнички постар водник Гаврић 
Илије Марко; 

технички постар водник Грандић Марка Васо; 
постар водник за врска Јанков Миленко Бра-

нислав; 
воздухопловнотехнички постар водник Јеличић 

Ђуре Рајко; 
санитетски постар водник Јовановић Драгице 

Веља; 
воздухопловнотехнички постар водник Јурић 

Стјепана Иван; 
воздухопловн'отехнички постар водник Камбо-

вић Хамде Рецеп; . 
воздухопловнотехнички постар водник Кекић 

Омера Хусо; 
воздухопловнотехнички постар водник Косано-

вић Милова па Стево; 
воздухопловнотехнички постар водник Косијер 

Кузмана Стево; 
воздухопловнотехнички постар водник Крстић 

Мите Стеван; 
воздухопловнотехнички постар водник Латино-

вић Милорада Драган; 
воздухопловнотехнички постар водник Лекић 

Милана Драгомир; 
воздухопловнотехнички постар водник Лукић 

Јована Ђорђе; 
воздухопловнотехнички постар водник Лукић 

Милисава Миле; 
технички постар водник Ма ј кић Пере Перо; 
воздухопловнотехнички постар водник Марино-

вић Стјепана Иван; 
постар водник за врска Миловановић Ђуре 

Милорад; 
воздухопловнотехнички постар водник Наран-

чић Милоша Бошко; 
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воздухопловнотехнички постар водник Новако-
вић Миодрага Миомир; 

воздухопловнотехнички постар водник Оршу-
лић Марина Илија; 

постар водник за врска Папеша Крешимира 
Томислав; 

воздухопловнотехнички постар водник Протић 
Радоја Јовиша; 

постар водник на АБХ одбрана Радић Рајка 
Нинко; 

воздухопловнотехнички постар водник Радова-
новић Милоша Бошко; 

воздухопловнотехнички постар водник Рајић 
Љубише МИГлан; 

постар водник на административна служба Ра-
нер Петра Петер; 

воздухопловнотехнички постар водник Ризва-
новић Заћира Вукашин; 

артилериски постар водник Сибиновић Михаи-
ла Живко; 

пешадиски постар водник Старчевић Живана 
Драган; 

санитетски постар водник Стојанов Костадин 
Стојан; 

пешадиски постар водник Стошић Драгољуба 
Јордан; 

санитетски постар водник Тасић Живорада Жи-
војин; 

постар водник на сообраќајна служба Терзић 
Милице Миле; 

воздухопловнотехнички постар водник Телев-
ски Бошо Тодор; 

технички постар водник Трајковски Петар 
Славко; 

воздухопловнотехнички постар водник Трбоје-
вић Миле Божо; 

воздухопловнотехнички постар водник Вејно-
вић Славка Миланко; 

воздухопловнотехнички постар водник Велич-
е в с к и Ставре Миле; 

воздухопловнотехнички постар водник Видње-
вић Михе Михаел; 

воздухопловнотехнички постар водник Вилотић 
Миодрага Драгомир; 

воздухопловнотехнички постар водник Војино-
вић Милорада Мирољуб; 

артилериски постар водник Вукмировић Дане 
Божо; 

артилериски постар водник Вуковић Илије 
Драгић; 

технички постар водник Зубер Драгољуоа 
Бранко; 

воздухоплов нетехнички постар водник жинда-
рић Ивана Јосип; 

технички водник I класа Кокир Љубе Боро; 
артилериски водник I класа Рајић Цветка Ра-

доје; 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Марковић Адолфа Иван; 
— за особени, заслуги во создавањето и шире-! 

њето на братството и единството меѓу нашите на* 
роди и народности ^ 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО CPEk 
БРЕН ВЕНЕЦ .ј 

воздухопловнотехнички полковник Лу канЦ 
Франчишека Франчишек; 

санитетски полковник Милошевић Благоте Во-* 
јислав; * jj 

полковник на авијација Тус Jvpja Антон; 
потполковник на авијација Брзаковић Родољуб 

ба Богосав; 
потполковник на авијација Бур тер Ивана Јанез; 
воздухопловнотехнички потполковник Девиц 

Вуксана Мирко; 
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воздухопловнотехнички потполковник Хаџи-
омеровић Османа Мехо; 

потполковник за врска Краљевић Петра Јурај; 
воздухопловнотехнички потполковник Најдано-

вић Николе Драгослав; 
воздухопловнотехнички потполковник Пој ић 

Ђуре Желимир; 
потполковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Ракочевић Јовице Слободан; 
воздухопловнотехнички потполковник Савин 

Прокопа Бранко; 
инженериски потполковник Шкоро Ивана 

Иван; 
воздухопловнотехнички потполковник Тоно 

Ђуре Антоније; 
мајор на авијација Симић Војислава Светољуб; 
инженериски заставник I класа Јордановски 

Крсте Јордан; 
— за особени заслуги стечени во борбата про-

тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник на артилериско-ракетии единици 
на ПВО Краљић Мартина Берто; 

потполковник на градежна служба Кутлача 
Николе Гојко; 

санитетски заставник I класа Јанковић Нене 
Максим; 

воздухопловнотехнички заставник Тимов Алек-
се Владимир; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот ? 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
воздухопловнотехнички капетан I класа Фили-

повић Душана Бранко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
воздухопловнотехнички постар водник Јовано-

вић Милана Милосав; 
воздухопловнотехнички постар водник Вучко-

вић Илије Радован; 
воздухопловногехнички водник I класа Бјела-

јац Уроша Бранислав; 
воздухопловнотехнички водник I класа Петро-

вић Здравка Бранислав; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
воздухопловнотехнички капетан Борисављевић 

Миће Сибин; 
капетан на АБХ одбрана Цветковић Љубомира 

Мирослав; 
капетан на сообраќајна служба Ѓорѓиевски Це-

не Митре; 
воздухопловнотехнички капетан Глумац Мане 

Милан-
ка петан на артштериско-ракетни единици на 

ПВО Јерковић Бранка Драган; 
воздухопловнотехнички капетан Јовановић Ми-

јата Драган; 
санитетски капетан Јовелић Рајка Стојан; 
воздухопловнотехнички капетан Липовац Алек-

сандра Лазар; 

воздз^хопловнотехнички капетан Мартиновић 
Иве Мартин; 

интендантски капетан Матијевић Бранка 
Здравко; 

воздухопловнотехнички капетан Милосављевић 
Видоја Душко; 

капетан за врска Поповић Татомира Гостимир; 
капетан на АБХ одбрана Повржан Симе Ђорђе; 
капетан на сообраќајна служба Романић Гавре 

Бранко; 
технички капетан Росић Жарка Љубисав; 
капетан на АБХ одбрана Сибиновић Животе 

Непал: 
воздухопловнотехнички капетан Спасић Душа-

на Новица; 
капетан на авијација Стаматовић Бранка То-

мислав; 
воздухопловнотехнички капетан Стипановић 

Николе Јосип; 
капетан на финансиска служба Стојановић 

Станијана Боривоје; 
воздухопловнотехнички капетан Стошић Милу-

тина Радивоје; 
воздухопловнотехнички капетан Шабановић 

Хасе Фаик; 
воздухопловнотехнички капетан Томић Бранка 

Благоје; 
поручник на авијација Алексић Милојка Јован; 
поручник на авијација Бајтаревић Ћамила Хи-

кмет; 
поручник на авијација Бирса Франца Едуард; 
воздухопловнотехнички поручник Бјељац Мир-

ка Јово; 
поручник на авијација Бошковић Душана 

Обрен; 
поручник на авијација Бурјан Мартина Мар-

тин ; 
воздухопловнотехнички поручник Бурсаћ Сло-

бодана Зоран; 
поручник на авијација Цветиновић Војислава 

Цветин; 
поручник на авијација Чалић Душана Лазо; 
поручник на авијација Чу летић Антуна Јосип; 
воздухопловно^ехнички поручник Ћурчић Бо-

рисава Живорад; .. 
поручник на авијација Дамјановић Филипа 

Милош; 
поручник на авијација Древеншек Јоже 

Жељко; 4 у 
воздухопловнотехнички поручник Ђорђевић 

Љубивоја Петар; 
поручник на авијација Ђумић Дмитра Никола; 
воздухопловнотехнички поручник Ерцег Андри-

је Антун; 
поручник на авијација Финц Антона Борис; 
воздухопловнотехнички поручник Ферк Драгу-

тина Рикард; 
поручник на авијација Гмаз Ђуре Ива**; 
воздухопловнотехнички поручник Гвозден Дра-

же Угљеша; 
поручник на авијација Илић Василија Зоран; 
воздухопловнотехнички поручник Ивановски 

Боба Драган; 
поручник на авијација Крекић Рифета Сифет; 
поручник на АБХ одбрана Кукобат Крсте 

Марко; 
воздухопловнотехнички поручник Лончарић 

Винка Вицко; 
воздухопловнотехнички поручник Малешевић 

Ристе Сава; 
поручник на авијација Мичић Љубомира Ми-

лан; 
пешадиски поручник Михајловић Николе Мића; 
поручник на авијација Ми лекић Раденка Ми-

ладин; 
поручник на авијација Мустафовски Мустафе 

Оран; 
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поручник за врска Николић Селимира Милојко; 
поручник за врска Омаљев Петар Јован; 
поручник -на авијација Оштир Јанеза Михаел; 
воздухопловнотехнички поручник Перишкић 

Ивана Жељко; 
поручник на авијација Петровић Владимира 

Божидар; 
поручник на авијација Праћер Филипа Томис-

лав; 
воздухопловнотехнички поручник Радојевић 

Радослава Живојин; 
поручник на авијација Ромчевић Душана Пе-

тар; 
поручник за врска Стојановић Милића. Слобо-

дан; 
воздухопловнотехнички поручник Тирак Муха-

рема Рифат; 
поручник на артилериско-ракетни ^единици на 

ПВО Видојевић Драгана Зоран; 
воздухопловнотехнички поручник Вујовић Тео-

фана Десимир; 
поручник на авијација Вулин Анте Славо; 
воздух оп ловнотехнички поручник Заграјски 

Иван Драган; 
поручник на авијација Зарић Јована Владимир; 
воздухопловнотехнички поручник Жикић Дра*« 

гослава Предраг; 
технички потпоручник Гугић Ивана Душан; 
воздухон ловнотехнички потпоручник Медић 

Николе Илија; 
воздухопловнотехнички заставник Кошћец Баре 

Стјепан; 
воздухопловнотехнички заставник Минчић Гав-

рила Србислав; 
интен данте ки заставник Томовић Марка Радо-

ван; 
инженериски постар водник I класа Банда 

Станка Никола; 
воздухопловнотехнички постар водник Блажин-

чић Драге Стево; 
пешадиски постар водник I класа . Божовић 

Боже Васко; 
технички постар водник I класа Бркић Стевана 

Ђуро; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Булат Јове Милан; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Чачић Јакоба Звонимир; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Чекеревац Радомира Петар; 
санитетски постар водник I класа Дамљановић 

Данила Милутин; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Ђорђевић Слободана Бранислав; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Хрговић Ивана Лука; 
постар водник I класа за врска Иванишевић 

Мане Слободан; 
воздухопловнотехнички постар водник Јотић 

Благоја Обрад; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Карајовић Боривоја Миливој; 
вочздухопловнотехнички постар водник I класа 

Кицивој Јакоба Фрањо; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Крешевл>ак Му је Рамиз; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Лазаров Васе Бранко; 
технички постар водник I класа Лазић Раденка 

Милош; 
воздухопловнотехнички постар водник Лончар 

Илије Мирко; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Малинић Милана Обрад; 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Мамић Милана Антун; 
постар водник I класа на арт.-ракетни ед. на 

ПВО Марушић Фрање Мирко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Мичић Јована Владимир; 

постар водник 1 класа на арт.-ракетни ед. на 
ПВО Нешић Душана Томислав; 

артилериски постар водник I класа Николић 
Светислава Видоје; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Новаковић Александра Владан; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Орловић Јове Дане; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Перић Димитрије Петар; ' - N 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Петровић Радивоја Здравко; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Прикаски Станко Жељко; 

воздухопловнотехиички постар водник I класа 
Ристановић Саве Маринко; 

технички постар водник I класа Саздовски 
Трајков Зоран: 

постар, водник I класа на арт.-ракетни ед. на 
ПВО Скакић Јове Слободан; 

постар водник I класа на административна 
служба Соколовић Љубомира Петар; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Станковић Ђорђа Младен; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Стевановић Новице Душан; 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Ступар Милана Божидар; 

воздухопловнотехнички водник I класа Трпче-
ски Тодор Петар; 

технички постар водник I класа Тукоди Фили-
па Младен; 

технички постар водник I класа Врховец Аугу-
стина Едуард; 

воздухопловнотехнички постар водник Алексић 
Петра Драгољуб; 

воздухопловнотехнички постар водник Антић 
Станислава Верољуб; 

технички постар водник Анто ловић Јосипа 
Мирко; 

воздухоплов нетехнички постар водник Бадњар 
Тихомира Живојин; 

воздухоплоБиотехнички постар водник Балабан 
Ђурђа Слободан; 

технички постар водник Балош Симеона, Сло-
бодан; 

воздухопловнотехиички постар водник Балтић 
Душана Милан; 

постар водник на арт.-ракетни единици на ПВО 
Банда Николе Божо; 

постар водник за врска Баук Фрање Драгомир; 
технички постар водник Божиновић Миладина 

Момчило; 
технички постар водник Цвијовић Момчила 

Милош; 
артилериски постар водник Ћеско Адема Ед-

хем; 
постар ЕОДНИК за врска Ћопић Раде Милорад; 
воздухопловнотехнички постар водник Ћурчић 

Богдана Бранислав; 
воздухопловнотехнички постар водник Дан 

Иванке Слободан; 
технички постар водник Десанчић Лазе Жарко; 
технички постар водник Димитриј евић Златка 

Чедомир; . 
воздухопловнотехнички постар водник Фидан 

Јосипа Милан; . артилериски постар водник Георгијев Славко 
Коце; 

воздухопловнотехнички постар водник Глигић 
Раде Бранко; технички постар водник Грабо Анте Илија; 

воздухопловнотехнички постар водник Ходак 
Стипе Стипе; 

санитетски постар водник Хрњаковић Стевана 
Лазар; 
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воздухопловнотехнички постар водник Јакобфи 
Фрање Јосип; 

воздухопл©Биотехнички постар водник Јанко-
вић Бранислава Владета; 

воздухопловнотехнички постар водник Јеловац 
Стевана Милорад; 

воздухопловнотехнички постар водник Јовано-
вић Петка Јован; 

артилериски постар водник Качавенда Станка 
Душан; 

воздухопловнотехнички постар водник Китер-
наш Фрање Радован; 

постар водник за врска Коњевић Милана Ра-
дислав: 

артилериски постар водник Кожул Душана Јо-
ван; 

воздухопловнотехнички постар водник Криво-
кућа Милана Момчило; 

технички постар водник Липковац Драге Драго; 
воздухопл©Биотехнички постар водник Марја-

новић Војислава Радомир; 
воздухопловнотехнички постар водник Марко-

вић Вукомана Милан; 
воздухопловнотехнички постар водник Марко-

виновић Рована Матија; 
технички постар водник Матић Миле Јосо; 
воздухопловнотехнички постар водник Матић 

Драгише Милан; 
воздухопловнотехнички постар водник Мијаи-

ловић Радмила Милан; 
воздухопловнотехнички постар водник Милано-

вић Слободана Милија; 
воздухопловнотехнички постар водник Милетић 

Николе Мартин; 
технички постар водник Милошевић Јована 

Радомир; 
воздухопловнотехнички постар водник Мојсов-

ски Љубе Јордан; 
технички постар водник Мухамеда тић Сејде 

Сулејман; 
воздухопловнотехнички постар водник Мушки-

ња Драгана Јован; 
воздухопловнотехнички постар водник Никићи-

јевић Љубисава Момир; 
воздухоплов нетехнички постар водник Николић 

Вукосаве Владимир; 
вздухопловнотехнички постар водник Огњано-

вић Миодрага Милан; 
воздухопловнотехнички постер водник Омаста 

Јана Јожев; 
воздухопловнотехнички постар водник Пајић 

Јована Драгић; 
технички постар водник Панчић Паве Паво; 
постар водник за врска Павчец Катарине Ни-

кола; 
воздухопловнотехнички постар водник Петић 

Мирка Драган; 
воздухопловнотехнички постар водник Петко-

вић Боже Боженко; 
постар водник на авијација Петровић Христи-

вој а Драган; 
воздухопловнотехнички постар водник Петро-

вић Мартина Иван; 
воздухопловнотехнички постар водник Пилипо-

вић Ми пана Бошко; 
во^.духопловнотехнички постар водник Попов 

Томо Апостол;* 
артилериски постер водник Радивој евић Душа-

на Лазар; 
воздухопловнотехнички постар водник Радонић 

Здравка Бранко; 
технички постар водник Раић Нике Саво; 
артилериски постар водник Рајковић Јована 

драгољуб: 
воздухопловнотехнички постар водник Рајко-

вић Алексе Славко; 
воздухот ©Биотехнички .постар водник Раказо-

«ић Деана Милан; 

воздухопловнотехнички постар водник Ракић 
Јована Зоран; 

постар водник за врска Симовић Лазара Ми-
ленко; 

постар водник на арт.-ракетни единици на ПВО 
Слишковић Михајла Александар; 

постар водник за врска Станојевић Чедомира 
Владимир; 

технички постар водник Steinacher Ивана 
Марјан; 

технички постар водник Стојичић Милана Дра-
ган, 

технички постар водник Струјић Блаже Тихо-
мир; 

интендантски постар водник Шестак Фрање 
Милан; 

воздухопловнотехнички постар водник Шкра-
бар Франца Франц; 

технички постар водник Тинтор Марка Никола; 
воздухопловнотехнички постар водник Жижа-

ковић Сретена Стеван; 
воздухопловнотехнички водник I класа Асано-

вић Раме Мујо; 
воздухопловнотехнички водник I класа Берта 

Антуна Ђуро; 
водник I класа за врска Боговац Дмитра Мило-

рад; 
воздухопловнотехнички водник I класа Брајко-

вић Марка Славко; 
технички водник I класа Цветнић Вида Алојз; 
технички водник I класа Ћировић Миливоја 

Милан; 
воздухопловнотехнички водник I класа Дими-

тријевић Славише Радмило; 
технички водник I класа Додиг Луке Винко; 
воздухопловнотехнички водник I класа Ђокић 

Најдана Зоран; 
воздухопловнотехнички водник I класа Ђурђе-

вић Боривоја Зоран; 
воздухопловнотехнички водник I класа Габалдо 

Фердинадна Желимир; 
водник I класа на арт.-ракетни единици на 

ПВО Гаћеша Милована Јован; 
воздухопловнотехнички водник I класа Гаљак 

Коста дина Мирослав; 
воздухопловнотехнички водник I класа Глигић 

Млађена Гојко; 
воздухопловнотехнички водник 1 класа Ивано-

вић Драгољуба Новица; 
водник I класа за врска Ивановски Раде Миле; 

• воздухопловнотехнички водник I класа Јанче-
вић Милана Јовану 

технички водник I класа Јованетић Пауна Ми-
лосав; 

воздухопловнотехнички водник I класа Јурић 
Иве Недељко; 

воздухопловнотехнички водник I класа Кача-
венда Илије Душан; 

технички водник I класа Капетановски Борис 
Вангел; 

воздухопловнотехнички водник I класа Каса-
вица Срете Миливоје; 

водник I класа за врска Клеч Ервина Роналд; 
воздухопловнотехнички водник I класа Кнеже-

вић Пере Раде; 
воздухопловнотехнички водник I класа Кова-

чић Стјепана Мато; 
водзухопловнотехнички водник I класа Леско-

вар Егидија Андреј; 
воздухопловнотехнички водник I класа Лукић 

Живка Рајко; 
воздухопловнотехнички водник I класа Малић 

Слободана Миливоје; 
- санитетски водник I класа Маринковић Трајана 

Слободан; 
водник I класа за врска Матошевић Томе Ли-

вио; 
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rl 
водник I класа на сообраќајна служба Михај-

ловић Боислава Зоран; 
водник I класа за врска Милетић Славољуба 

Бориша; 
воздухопловнотехнички водник 14 класа Мили-

чевић Миодрага Милутин; 
водник I класа за врска Милосављевић Мили-

воја Зоран; 
воздухопловнотехнички водник I класа Мило-

шевић Милорада Славољуб; 
водник I класа на арт.-ракетни единици на 

ПВО Мишковић Тодора Драган; 
водник I класа за врска Митровић Радована 

Драган; 
воздухопловнотехнички водник I класа Митро-

вић Живојина Драган; 
воздухопловнотехнички водник I класа Петро-

вић Петра Зоран; 
воздухопл©Биотехнички водник I класа Приж-

мић Петра Винко; 
воздухопловнотехнички водник I класа Режан 

Динка Радомир; 
воздухопловнотехнички водник I класа Стева-

новић Миливоја Стеван; 
воздухопловнотехнички водник I класа Стоји-

сављевић Петра Милорад; 
воздухопловнотехнички водник I класа Волф 

Јосипа Јосип; 
воздухопловнотехнички водник I класа Зега 

Виктора Војко; 
воздухопловнотехнички водник I класа Живко-

вић Радисава Будимир; 
воздухопловнотехнички водник Ивић Радомира 

Драган; 
воздухопловнотехнички водник Мандић Мирка 

Мирослав; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
технички потпоручник Шкобо Павла Божо; 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Лаличић Јове Бранко; 
воздухопловнотехнички постар водник Кандић 

Миливоја Момир; 
водник I класа за врска Алексић Тихомира 

Гојко; 
воздухоплов нетехнички водник I класа Баша 

Иштвана Јожеф; 
воздухопловнотехнички водник I класа Димић 

^ Ј а д е Милорад; 
воздухопловнотехнички водник I "класа Дабо-

вина Радула Благоје; 
водник I класа за врска Хајдари Ахмера Та-

хир; 
чтехнички водник I класа Ковач Раде Момчило; 
воздухопловнотехнички водник I класа Краљ 

Јурај а Јурај; 
артилериски водник I класа Михајловић Мило-

сава Радош; 
инженериски водник I класа Милосављевић 

Радисава Драгослав; 
воздухопловнотехнички водник I класа Мула-

лић Мурата Сакиб; 
Технички водник I класа Проћ Насиља Славко; 
технички водник I класа Радојчић Милорада 

Бранко; _ 
воздухопловнотехнички водник I класа Стаме-

новић Павла Петар. 
Бр. 144 

22 декември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 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 Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува -да се одликуваат: 

— за покажана лична храброст во вршењето на 
службената должност 

Од С Р С л о в е н и ј а 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Кошир Јожета Марјан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чучек Јожефа Станислав. 

Бр. 4 
10 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ11УБ* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член $37 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член ,4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и придонес кон политиката на мирољу-
бива соработка и пријателски односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Кекиќ Петра Данило. 

Бр. 7 
17 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод подигање споменик на солунските 
Керои во Поликастро, а за посебни заслуги 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Demelrios Demesticas, генерал-полковник — 
Претседател на координационата меѓу СОЈ усничка 
.комисија за подигање споменик на паднатите со-
лунски херои во Поликастро ' 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Georges Forqueray, полковник — бивш воен пра-
теник при Амбасадата на Франција во Белград; 

Andre Trariie, полковник — генерален секретар 
ћа националната унија „Poilus cPOrienl"; 

Louis Lenoir, полковник — член на дирекцијата 
на националната унија „Poilus d'Orient"; 

Fedele Сезаге, полковник — италијански воен 
Пратеник во Белград 

Pierre Lappara, полковник — сегашен воен пра-
теник ири Амбасадата на Франција во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Dimitrios Kokkinos — шеф на одделение на Ми-
нистерството за култура; 

Demetre Rhallis — секретар на Амбасада во Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Lucien Reynes — .претседател на националната 
униЈа на „Poilus d'Orient"; 

Paul Roy — претседател на унијата на борците 
на Vosges. претседател на секирата „Poilus d'Orient"; 

Dubut Roger — функционер во Министерството 
за бивши борци; 

Maurice Metz — претседател на националната 
унија „Poilus d'Orient"; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Karatodoros Hristos; 
Andre Gendron — помошник-претседател на на-

ционалната унија „Poilus d'Orient"; 
Blance Margarette — член на дирекцијата за 

бив пси борци; 
Hubert Gaillard — претседател на националната 

унија „Poilus. d'Orient" во Rouen; 
Anloine Roux — потпретседател на национал-

ната унија „Poilus d'Orient" и претседател на ди-
рекцијата за бивши борци на Ѕаопе и Lai гсп. 

Бр. 8 
17 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Papantoniou Nikolaos, резервен потполковник — 
претседател на грчките резервни офицери и претсе-
дател на Одборот за подигање споменик во Поли-
кастро; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Ioannis Papadopulos, резервен мајор — член на 
Одборот за подигање споменик; 

Dionyssios Luokakis, инженериски мајор; 
Dimitrios Hatjidianos, мајор на авијацијата; 
Jean Lautler, капетан — помошник-воен прате-

ник при Амбасадата на Франција во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ _ 

Solange Marchal — советник во градската опш-
тина на Париз; 

Asimakos Georgios — префект на Киликас; 
Auguslin Albert — почесен претседател на »Poi-

lus d'Orient"; 

С О Д Р Ж И Н А : $ 
' Страва 

736. Правилник за начинот на вршење посто-
јан ветеринарско-санитарен преглед на 
животните за колење и на производите 
од животинско потекло — — — — — 2037 

737. Правилник за внатрешниот ред на же-
лезниците — — — — — — — — 2063 

738. Список на готовите лекови во нови облици t 
и пакувања за чие пуштање во промет е 
дадено одобрение во периодот од 1 јануа-
ри до 31 мај 1978 година — — — — 2072 

739. Список на готовите лекови за чие пушта-
ње во промет е дадено одобрение во пе-
риодот од 1 јануари до 31 мај 1978 го-
дина — — — — — — — — — 2076 

740. Општествен договор за измена на Оп-
штествениот договор за организирањето 
и финансирањето на VIII медитерански 
игри во 1979 година во Сплит — — — 2085 

741. Спогодба за промена на затечените цени 
на средствата за перење и чистење, по-
мошните средства за перење, тоалетните 
сапуни и на средствата за нега на заби 2086 

Одликувања — — — — — — — — — 2088 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредиме 1 

Душан Машовиќ« Улица Јована Ристика бр. X — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќ* бр. И . 

ч 


