
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во 
издание на српскохрватски односно хр-
ватскосрпски, словенечки, македонски, 
албански и унгарски јазик. — Огласи 
според тарифата — Жиро сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство 

60802-603-21943 

Петок, 14 дуни 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 29 ГОД. Х П 

Цена на овој број е 120 динари. — Прет-
платата за 1985 година изнесува 3.000 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 д е н а . -
Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. 
Пошт. фах 226. — Телефони: Централа 
650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

402. 

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар за ф и -
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 

ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување 

на правото на ослободување од плаќање царина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/82, 77/82 и 19/84) 
член 27 се менува и гласи: 

„Заради користење на повластицата од член 29 
став 1 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на 
повластицата поднесува до царинарницата: 

1) потврда од надлежниот општински орган де-
к а претрпел материјална штета предизвикана со 
пожар, експлозија, елементарна непогода или со-
обраќајна незгода односно потврда од дипломатското 
или конзуларното претставништво во странство, де-
ка претрпел материјална штета предизвикана во 
војна или вооружен судир; 

2) потврда од органот на управување дека вред-
носта на уништената опрема е поголема од 150/о од 
вкупната неамортизирана вредност на таа опрема; 

3) изјава дека опремата се увезува заради за-
мена на уништена опрема; 

4) потврда од соодветното општо здружение де-
ка опремата која се увезува не се произведува во 
земјата; 

5) потврда од заедницата за осигурување дека 
за уништената опрема остварил надомест на штета 
по основ на осигурување." 

Член 2 
Во член 29 став 1 на крај от се додаваат, и зборо-

вите: „односно изјава дека специфичната опрема 
и деловите на таа опрема се увезуваат за производ-
ство на опрема што е намената за гаснење на по-
жари". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-5418/1 
24 мај 1985 година 

Белград 

403. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 4 од--Зако-

нот за превозот во меѓународниот друмски сообра-
ќ а ј („Службен лист на СФРЈ" , бр. 41/80), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски препишува . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПРИЛАГА КОН 
БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОН-
РЕДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ^ ДРУМСКИ 

СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува документација-

та што се прилага кон барањето за издавање дозвола 
за вонреден превоз во меѓународниот друмски со-
обраќај. 

Член 2 
Кон барањето за издавање дозвола за вонреден 

превоз се прилгаат: 
— заверен препис на решението за упис во суд-

скиот регистар за вршење работи на меѓународна 
шпедиција односно работи на^ меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај; 

— податоци за видот и димензиите на предме-
тите што се превезуваат (должина, широчина, ви-
сочина и маса); 

— податоци за возилото — групата возила што 
се користат за вонреден превоз (марка, официја -
лен назив на земјата во која возилото е регистри-
рано, регистарски број, носивост, сила на менторот, 
број на оски, растојание меѓу оските, осно оптова-
рување, должина, широчина, височина и сопствена 
маса на возилото, височина на товарниот под); 

—податоци за вкупните димензии на возилото 
заедно со предметите на него (должина, широчина, 
височина, вкупна маса и осно оптоварување); 

— скица на возилото, заедно со предметите на 
него, во дводимензионална проекција; 

— предвидено време за вршење вонреден превоз; 
— итинерер (редослед на поважните места низ 

кои се врши вонредниот превоз, со наведување на 
местото на поаѓање и на излезниот граничен пре-
мин односно на влезниот граничен премин и мес-
тото на втасување, а во транзит — на влезниот и 
излезниот граничен премин). 

Член 3 
Сојузен секретар за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 
Документацијата од член 2 на овој правилник 

се поднесува во шест примероци. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. IV/4 647/1 
11 февруари 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Мустафа Пљакиќ, с. р. 

404. 
Брз основа на член 305 став 4 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЧАИТЕ ВО 
КОИ ИЗВОЗ ОДНОСНО УВОЗ НА СТОКИ ДОБИ-
ЕНИ СО ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТ-
КА ИЛИ ПОПРАВКА МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ И 
ПРЕД ПРИВРЕМЕН УВОЗ ОДНОСНО ИЗВОЗ НА 
РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ВО 
ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКАТА, ДОРАБОТКАТА, 
ПРЕРАБОТКАТА ИЛИ ПОПРАВКАТА НА ТАК-

ВИ СТОКИ 

1. Во Наредбата за случаите во кои извоз од-
носно увоз на стоки добиени со обработка, доработ-
ка, преработка или поправка може да се одобри и 
пред привремен увоз, односно извоз на репродук-
ционен материјал потребен во процесот на обработ-
ката, доработката, преработката или поправката на 
такви стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83) во 
точка 1 во одредбата под 1 во последниот ред 
зборовите: „бр. 6/81, 32/81, 34/81, 14/82 и 77/82" се за-
менуваат со зборовите: „бр. 6/81, 32/81, 34/81, 14/82, 
77/82, 30/83 и 58/84". 

Во точка 2 зборовите: „три месеци" се замену-
ваат со зборовите: „шест месеци". 

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

Бр. 3-5021/1 
3 јуни 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

1) еластични туби ед алуминиумска легура или 
некои метали што се пакувани во кутии; 

2) еластични туби од пластични маси или плас-
тични шишиња со дозатор или без доза^ор кои мо-
жат да бидат спакувани во кутии на начин со кој 
е обезбедено содржината на пакувањето да не мо-
же да се менува, потрошува односно употребува 
без отворање или оштетување на пакувањето а со 
цел така спакуваната паста да биде понудена на 
непосредниот потрошувач; 

2. Пастата мора да биде декларина. 
Ако пастата се пушта во промет без кутија, дек-

ларацијата на тубата од пластичната маса односно 
пластичното шише со дозатор или без дозатор, со-
држи : 

1) назив и трговско име на пастата; 
на тубата од меки метали содржи: 

2) фирма, односно назив и седиште или регис-
триран знак на производителот; 

3) податок за нето-масата на оригиналното1 па-
кување изразен во единици на маса; 

4) датум на пакување или сериски број. 
Ако пастата се пушта во промет со кутија, де-

кларацијата на тубата од алуминиумска легура или 
на тубата од меки метали, содржи: 

1) назив и трговско име на пастата; 
2) фирма, односно назив и седиште или регис-

триран знак на производителот. 
Декларацијата на кутијата од став 3 на оваа 

точка, содржи: 
1) назив и трговско име на пастата; 
2) фирма, односно назив и седиште или реги-

стриран знак на производителот; 
3) податок за нето-масата на оригиналното па-

кување изразен во единици на маса; 
4) датум на пакување и сериски број. 
3. Пастата ја декларира производителот однос-

но увозникот. 
Декларацијата на тубата мора да биде втисната 

на поединечно оригинално пакување или отпечате-
на на етикета. 

Декларацијата на кутијата мора да биде отпе-
чатена на кутијата, на етикетата или може да би-
де приложена кон оригиналното пакување. 

Податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка мораат 
да бидат лесно уочливи, читливи и за купувачот 
разбирливи. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
12 месеци од денот на Објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 07-1867/1 
3 април 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
405. 

Врз основа на член 81 став 2 и на член 84 
од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со сојуз-
ниот секретар за пазар и општи стопански работи, 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ПАСТИ ЗА 

ЗАБИ 

1. Паста за заби (во натамошниот текст: паста-
та) може да се пушта во промет на единствен југо-
словенски пазар само во оригинално пакување. 

Под оригинално пакување, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира паста пакувана пред нејзи-
ното пуштање во промет во: 

406. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕ ЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАСТИ ЗА 

ЗАБИ 

1. Производителска спецификација задолжител-
но донесуваат организациите на здружен труд, за 
пасти за заби, (во натамошниот, текст: пастите). 

2. Производителската спецификација од точка 
1 на оваа наредба содржи: 
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а) податоци за составот на пастата и тоа: 
1) содржина на абразивот, во (ш/ш); 
2) содржина на средствата за овлажување (ху-

мектанти), во % (m/m); 
3) содржина на водата во 0/о (m/m); 
4) други додатоци во 0/о (m/m); 
б) податоци за физичко-хемиските особини на 

пастата и тоа: 
1) вкусот (органолептички); 
2) бојата (органолептички); 
3) рН-вредноста на водениот раствор со кон-

центрација 5% (m/m); 
в) податоци за методите за земаше извадоци и 

испитувања што производителот ќе ги користи во 
производството при испитување на физичко-хеми-
ските особини на пастата. 

3. Во евиденцијата за донесените производител-
ски спецификации што се води во организацијата 
на здружен труд што произведува пасти од 
точка 1 на оваа наредба, се внесуваат податоци за: 

1) фирмата, односно називот и седиштето на ор-
ганизацијата на здружен труд што ја донесла про-
изводите леќата спецификациј а; 

2) називот на пастата и нејзиното1 трговско име; 
3) бројот и датумот на донесувањето на произ-

водителската спецификација; 
4) бројот и датумот на извештајот за изврше-

ното лабораториско испитување на физичко-хеми-
ските особини на пастата од точка 2 одредба под б) 
на оваа наредба; 

5) датумот на почетокот на производството на 
пастата според производителската спецификација. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
12 месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 07-1866/1 
3 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

407. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ ПРОИЗВО-
Д И Т Е Л О Т СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ШАМПОНИ ЗА 

МИЕЊЕ КОСА 

1. Производителска спецификација задолжи-
телно донесуваат организациите на здружен труд 
за шампони за миење коса (во натамошниот текст 
шампоните). 

2. ПрФизводителската спецификација од точка 
1 на оваа наредба содржи: 

а) податоци за составот на шампонот, и тоа за: 
1) содржината на површинските активни мате-

рии по типови, во % (m/m); 
2) содржината на водата во 0/о (m/m); 
3) други додатоци во % (m/m); 
б) податоци за физичко-хемиските особини на 

шампонот и тоа за: 
1) содржината на површинските активни мате-

рии во % (m/m); 

2) миризбата, органОлептички; 
3) изгледот, органолептички; 
4) рН-вредности на водениот раствор на конце-

нтрацијата 50/о (m/m); 
в) податоци за методите за земање извадоци и 

испитувања што производителот ќе ги користи во 
производството —' при испитување на физичко-хе-
миските особини на шампонот; 

г) податоци за намената на шампонот со Оглед 
на видот и суровинскиот состав. 

3. Во евиденцијата за донесените производител^ 
ски спецификации што се води во организацијата на 
-здружен труд што ги производи шампоните од точ-
ка 1 на оваа наредба, се поднесуваат податоци за : 

1) фирмата, односно називот и седиштето или ре-
гистрираниот знак на организацијата на здружен 
труд што ја донесла производителската специфика-
ција; 

2) називот и трговско име на шампонот; 
3) бројот и датумот на донесувањето на произ-

водител ската спецификација; 
4) бројот и датумот на извештајот за извршено-

то лабораториско испитување на физичко-хемиските 
особини на шампонот од точка 2 одредба под б) на 
оваа наредба; 

5) датумот на почетокот на производството на 
шампонот, според производителската специфика-
ција. 

4. Оваа наредба влегува во сила да истекот на 
12 месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1098/1 
26 јуни 1984 година 

^ Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

408. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
DILCORAN 80, ТАБЛЕТИ, СЕРИЈА БРОЈ 4380118468, 
ПРОИЗВОД НА INEX-HEMOFARM - ВРШАЦ 

1) Се повлекува од промет лекот DILCORAN 80, 
серија број 4380118468, со рок на употреба до ноем-
ври 1987 година, производ на INEX-HEMOFARM 
— Вршац, што' е пуштен во промет спротивно на 
одредбите на Законот за пуштање на лекови во 
промет. 

2) Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од наведената серија од точка 1 на ова 
решение се должни сите затечени количини на ле -
кот да му ги вратат на производителот во рок од 8 
дена од денот на влегувањето во сила на ова 
решение. 

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

Бр. У-06-1188 
27 април 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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409, 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
PLIVIT С ТАБЛЕТИ ОД 0,5 g, СЕРИЈА Б Р О Ј 

195034, ПРОИЗВОД НА ПЛИВА - ЗАГРЕБ 

1) Се повлекува - од промет лекот PLIVIT С та-
блети од 0,5 грама, серија број 195034, производ на 
ПЛИВА — Загреб, што е пуштен во промет спро-
тивно на одредбите на Законот за пуштање на ле-
кови во промет. 

2) Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од наведената вриј а од точка 1 на ова 
решение, се должни сите затечени количини ма ле-
кот суд таа точка да му ги вратат на производите-
лот во рок од 8 дена од денот на објавувањето на 
ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

3) Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Bp, У-06-1189 
21 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

'По извршеното срамнување со1 изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање на месечните износи на личната и семејната 
инвалиднина, додатокот за нега и помош од стра-
на на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1985 
година објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр, 
12/85 се поткрала долунаведената грешка, па се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 'МЕСЕЧ-
НИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТО-

ПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1985 ГОДИНА 

Во точка 1 во одредбата под 1 наместо бројот: 
„4.304" треба да стои бројот: „4.175". . 

Од Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди, Белград, 5 јуни 1985 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а: 

— за особени заслуги во организацијата на 
XIV зимски олимписки игри во Социјалистичка 
Федеративна" Република Југославија, како и за 
значаен придонес во развивањето на меѓународна-
та соработка и спортот во светот 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Juan Antonio Samaranch, претседател на Меѓу-
народниот олимписки комитет. 

Bp. 1 
9 јануари 1934 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Стефановић Милана Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Трипић Михај л а Раденко; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бараћ Вида Никола, Гвозденовић Станка Петар, 
Михајловић Марка Милић, Трбојевић-Поштић 
Јанка Милка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цмолић-Ивошевић Ђуре Јасенка, Матијевић 
Милана Милован. 

Бр. 2 
11 јануари 1984 година 

Белград 
1 Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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У К А З Од СР М а к е д о н и ј а 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

— за особени заслуги во афирмацијата на миро-
љубивата политика и угледот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, како и за зна-
чаен придонес во развивањето на меѓународната 
соработка и спортот во светот 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Killanin Maurice Michael ирски граѓанин, бивш 
претседател на Меѓународниот олимписки комитет. 

Бр. 3 
12 јануари 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

— за особени заслуги во развивањето и уна-
предувањето? на стопанската соработка и пријател-
ските односи меѓу Социјалистичка федеративна 
Република Југославија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Johansson Lennart, претседател и генерален ди-
ректор на шведската фирма Aktiebolaget SKF, член 
на Работоводниот одбор на UNIS-SKF. 

Бр. 4 
12 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с .р . 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни заслуги кошзградбата на социјалистичкото 
самоуправно општество', како и за значаен придонес 
кон општиот развиток на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Талески Петар Благој. 

Бр. 5 
12 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на^СФРЈ, 

Мика Шпиљак,с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА^ РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставогг-на 
Социјалистичка Федеративна Република ^Југосла-
вија одлучува да се 

о д л и к у в а а : 

— за заслуги во развивањето и унапредување-
то на соработката и пријателските односи меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија, посебно меѓу Милано-и Љуб-

љана 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Tognoli Carlo, градоначалник на Милано. 

Бр. 6 
3. февруари 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Видое Жарковиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ивановић-Хаџипавловић Младена Софија, Јови-
чић Милије Вера, Марић Милосава Здравко; -
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- за залагање и постигнати успеси во работата О д С Р Х р в а т с к а 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Гојковић-Кордић Јована Невенка, Грачанин-
-Бучановић Милана Петрија, Митрова^ Ми лисава 
Радојка, Петровиќ Војислава Радмила, Тасић-Кусту-
рић Моме Хелена, Василијевић-Ђурић Милорада 
Радмила; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 
— за особени заслуги во создавањето и ширење-

то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО З Л А -
ТЕН ВЕНЕЦ 

Гашић Обрена Милија , Ж и ж и ћ Радована Ва-
силије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бојовић Секуле Обрад; 

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

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

Бољевић Д р а г и т е Богић Раичевић Ђорђија Да-
нило, Шћепановић Машана Илија , Шкеровић Б л а -
жова Новка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕ БРЕ НИ 
З Р А Ц И 

Кривокапић-Станојевић Вошка Марија, Међе-
довић-Ђуровић Михаила Зорка ; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Љешковић Машана Госпова; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
ко ја се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Алетић-Дамјановић Спасоја Зорка ; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
областа на информирањето, посебно во зачувување 
на револуционерните придобивки, со што е сторен 
значаен придонес кон изградбата за социјалистич-
кото самоуправно општество. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

ООУР „Вечерњи лист", СОУР „Вјесник"; 

— по повод седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги во развивањето на МУЗИЧ-
КИОТ и културно-забавниот живот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

глазбено друштво — Биоград на море; 
— по повод триесетгодишнината од постоењето, 

а за заслуги и успеси постигнати во работата од зна -
чење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

„Котка" К о н ф е к ц и ј а —̂ Крапина 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работа-
та од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО Фабрика за конфекци ја „Единство" — 
Тетово; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок за 
земјата 

РЃО „Бе^он" — Скопје, ООЗТ X — Градилиште 
Кочани, 

„РУЕН" Индустрија за автомобилски делови и 
трактори — Кочани 

— за заслуги и успеси постигнати во основното 
образование и социјалистичкото воспитување на 
младите генерации, к а к о и .за придонес кон шире-
њето на просветата v културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Централно основно училиште „Маршал Тито" — 
Оризари; 

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

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

Битољану Петре Кочо; 

— за особени заслуги во создавањето и ш и р е -
њето на братството и единството меѓу нашите на -
роди и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ . 

Наумовски Петре Васил; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђорђевска-Лазарева Павле Бранка, 
Колевски Насте Живан, 
Стојковска Тодор Рада; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

"Елком" — ТКО "Примат" — Марибор 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

"Електроелемент" — Излаке; 

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

СОУР "Подравка" Прехрамбена индустрија — 
КопрИвница, РО Индустрија хране-ООУР "Сана" 
— Хоче код Марибора; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Глобачник Ивана Јоже; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пехарц Михе Јоже 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

До динар Јоже Драго; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Крамар Јоже Јоже; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Воглар-Оштир Ј о ж е ф а Вера; 

— за залагање и постигнати успеси во работава 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Базник Антона Аница, Дебел^к-Стопар Антони-
ја Марија, Керин-Бибич Ј о ж е Јожица, Левстик Ан-
тена Марија, Миколавчич-Нараглав Јанеза Аница, 
Новак Јоже Стане, Жохер-Барбич Јанеза Марија; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Милиновиќ Божидара Томислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Луковић Милисава др Мирослав; 

— за заслуги и постигнати успеси во р а б о т а ^ 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Благој евић Михаил а Живота, Павловић Исаила 
Јован, Ранковић Јордана Драгомир, Сарић Радо-
сава Душан, Сарић Павла Томислав; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ситарица-Станојловић Милорада Олга; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Маринковић Милана Радослав. 

Бр. 7 
13 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател -
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

— за особени заслуги во развивањето и зацврст-
увањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Glaude Cheysson, министер за надворешни ра-
боти, 

Charles Fiterman, министер за транспорт. 
Edith Cresson, министер за надворешна трговија 

и туризам; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Roland Carraz, државен секретар за туризам, 
Jean-Louis Bianco, генерален секретар на Прет-

седателството на Републиката, 
Jacques Dupuy, амбасадор на Франција во СФР 

Југославија, 
Jacques Attali, специјален советник на претсе-

дателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Michel Vauzelle, претставник за печат на Прет-
седателството на Републиката, 

Jacques de la Ferriere, ш е ф на Протоколот на 
Министерството за надворешни работи, 

Hubert Vedrine, технички советник во Генерал-
ниот секретаријат на Претседателството на Репуб-
ликата, 

Elisabeth Culgon, технички советник во Генерал-
ниот секретар на Претседателството на Републиката, 

Komandant Christian Prouteau, технички совет-
ник во Генералниот секретаријат на Претседател-
ството на Републиката, 

Jacques Lambert, ш е ф на Кабинетот на прет-
седателот на владата, 

Jacques Andreani, директор на политичката ди-
рекција во Министерството за надворешни работи. 

Bertrartd Dufourco, дирерстор за Европа во Мини-
стерството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Потполковник Lang, аѓутант на претседателот 
на Републиката, 

Roger Lejeune, шеф на Службата за официјал-
ни патувања и безбедност на високите функционери. 

Christiane Dufour. специјален секретар на прет-
седателот на Републиката. 

Harris Puisais, специјален советник на министе-
рот за надворешни работи, 

Cecile Mithois, 
Theirry Borja de Mozota, 
Marie-Therese Masmejean; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Philippe Etienne, 
Isaline de Commarmond, специјален советник во 

Службата на Протоколот на Министерството за на-
дворешни работи , 

Evelyne Richard, 
Claude Gubl-er, 
Jean-Claude Possin, главен комесар на Служба-

та за официјални патувања, ' 
д-р Jean Pierre Vonsignour, 
д-р Jacyues Chauvet, 
Komandant Alain Le Caro. 

Bp. 10 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

402. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за постапката за оствару-
вање на правото на ослободување од 
плаќање царина 

403. Правилник за документацијата што се 
прилага кон барањето за издавање доз-
вола за вонреден превоз во меѓународ-
ниот друмски сообраќај - - - LL 

404: Наредба за измени на Наредбата за слу-
чаите во кои извоз односно увоз на сто-
ки добиени со обработка, доработка 
преработка или поправка може да се 
одобри и пред привремен увоз односно 
извоз на репродукционен материјал по-
требен во процесот на обработката, дора-
ботката, преработката или поправката 
на такви стоки — — 

Наредба за пакување и декларирање на 
пасти за заби — — 

929 

929 

405. 
930 

- - - - 930 
406. 

407. 

408 

Наредба за задолжително донесување 
производителска спецификација за па-
сти за заби — — — — -
Наредба за задолжително донесување 
производителска спецификација за шам-

930 

пони за миење коса - - - 931 
Решение за повлекување од промет на 
лекот DILCORAN 80 таблети серија 
број 4380118468, производ на INEX-HE-
MOFARM - Вршаи - - - . - - 931 

409. Решение за повлекување од промет на 
лекот. PLIVIT С таблета од 0,5 грама, 
серија број 195034, производ на ПЛИВА 
- Загреб - - - - - - - - 932 

Исправка на Наредбата за утврдување на ме-
сечните износи на личната и семејната 
инвалиднина, додатокот за нега и помош 
од страна на друго лице и на ортопед-
скиот додаток во 1985 година — — — 932 

Одликувања — — — — — — — — 932 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 228. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. - Печати'Београдски издавачко-графички завод, Белград,Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


