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533. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85), 
во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи сто-
пански работи, сојузниот секретар за финансии пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 „ 
Во Правилникот за примена на даночните стапки и за 

начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање 
на данокот на промет на производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/85), во член 2 став 4 по зборот: „каз-
ни", во македонското издание нема измени. 

Член 2 
Во член 14 став 3 во седмиот ред одозгора, во маке-

донското издание нема измени, а во осмиот ред, по збо-
рот: „пресмета" се додаваат зборовите: „основниот и по-
себниот". 

Член 3 
Во член 15 став 2 по зборот: „средства", се додава 

зборот: „што". 

Член 4 
Во член 16 став 5 зборовите: „од став 1 на овој член" 

се бришат. 
Во став 6 зборовите: „од став 1 на овој член", се бри-

шат. 

Член 5 
Во член 17 став 1 во претпоследниот ред по зборот: 

„опрема" се додава зборот: „основниот". 
Во став 6 во седмиот ред одозгора, по зборовите: „од-

носно на" се додава зборот: „пазарната". По став 6 се до-
дава нов став 7, кој гласи: 

„Одредбите од овој член се однесуваат и на уништу-
вање на производите кое не настанало поради дејството 
на виша сила." -

Член 6 
Во член 18 точка 2 во тринаесеттиот ред бројот: „6", 

се заменува со бројот: „5". 

Член 7 
Во изданието на македонски јазик нема измени. 

Член 8 
Во член 32 став 4 во четвртиот ред одозгора, по збо-

рот: „договор" се додаваат запирка и зборовите: „односно 

во посебни спецификации што се составен дел на тој дого-
вор." 

„33". 

„33". 

Член 9 

Во член 34 став 1 бројот: „35" се заменува со бројот: 

Член 10 

Во член 36 став 1 бројот: „37" се заменува со бројот: 

Член 11 

( Во член 41 ст. 3 и 4 последните реченици се бришат. 

Член 12 " 
Во член 42 став 1 точка 2 зборовите: „точка 6" се бри-

шат. Во точка 3 од тој член зборот: ,-,само" се брише. 
Став 4 се брише. 
Во став 5 последната реченица се брише. 
Во став 6 во шестиот и 23 ред одозгора, зборовите: 

„точка 6" се бришат. 
Во став 8 зборовите: „точка 6" се бришат, а во петти-

от ред одоздола бројот: „7" се заменува со бројот: „6". Член 13 
Во член 52 став 2 четвртиот ред одоздола, зборовите: 

„ги утврдува разликите" се заменуваат со зборовите: „ја 
утврдува разликата", а во истиот ред зборот: „што" се за-
менува со зборот: „која". 

Член 14 
, Во член 53 став 5 по точка 12 се додаваат десет нови 
точки кои гласат: 
! „13) за велосипедизам: тркачки велосипеди и велоси-
педски спринтерки; 

14) за кревање тегови: тегови; 
15) за борење: струњачи, кукли, специјални боречки 

обувки; 
16) за фудбал: голови, мрежи, топки, плитки и длабо-

ки копачки; 
17) за ракомет: голови, мрежи и топки; 
18) за рагби: голови, мрежи и топки; 
19) за хокеј на трева: голови, мрежи, топки за хокеј и 

палки; 
20) за лизгање и хокеј на мраз: лизгалка специјални 

обувки, стапови, пакови, голови, мрежи, кацига и лична 
опрема за хокејаши; 
I 21) за скијање: скии, прангии за скии (врзови, рабни-
ци, делови), стапови и специјални скијачки обувки (ски-
буцки и др.), специјлна скијашка облека; 

22) за пливање, скокање во вода и ватерполо: голови, 
мрежи и голови за ватерполо, штици за скокови во вода;". 

Досегашната точка 13 станува точка 23. 

Член 15 
Во член 55 став 1 зборот во заградата: „продажба" се 

заменува со зборот: „предавање". 
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Член 16 
Во член 56 став 3 зборот: „фактурите" се заменува со 

зборот:„евиденциите". 
По став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„Кога купувачот со продавачот ќе договори про-

дажна цена во која е содржан (вкалкулиран) и данокот на 
промет (продажба на секундарни суровини на крајни по-
трошувачи, јавна продажба) од така договорената про-
дажна цена се пресметува данок со примена на пресмета-
ните пропишани даночни стапки." 

Досегашниот став 8 станува став 9. 

Член 17 
Во член 63 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Во образецот ДП-ак се искажува пресметаната акон-

тација на данокот на промет само за периодот од 15 де-
на." 

Член 18 
Во член 66 зборот: „ДП-ак" се заменува со зборот: 

„ДП-а", а последната реченица се брише. 

Член 19 
Во член 74 став 3 во втората реченица зборовите: „и 

налозите" се бришат. 

Член 20 
Во член 76 став 4 алинеја трета точката 2 се брише. 

Во став 13 од тој член, во осмиот ред одозгора зборовите: 
„и налозите" се бришат. 

Член 21 
Во објаснението за пополнување на образецот ДП-а 

за колона девет во заградата зборовите: „без данокот" се 
заменуваат со зборовите: „со данокот". 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист; на СФРЈ". 

Бр. 5-8408/1 
7 август 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

534 
Врз основа на член 51 став 1 точка 6 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕ-
МИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И 

ЗА ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ТАА ОБВРСКА 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Задолжителна имунизација, серопрофилакса и хеми-
опрофилакса против заразните болести определени во чл. 

25 и 27 од Законот за заштита на населението од заразни 
болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот 
текст: определени заразни болести), се врши под условите 
и на начинот што се определени со овој правилник. 

Член 2 
За задолжителна имунизација против определени за-

разни болести, во смисла на овој правилник, се употребу-
ваат биолошки препарати приготвени од мртви или живи 
доволно ослабени (атенуирани) причинители на заразни 
болести или нивци производи, што се внесуваат во човеч-
киот организам заради негова активна имунизација. 

Член 3 
За задолжителна имунизација, серопрофилакса и хе-

миопрофилакса против определени заразни болести,во 
смисла на овој правилник, се употребуваат само средства 
што одговараат на условите утврдени со прописите за 
производство и промет на лекови и што се одобрени за 
употреба согласно со прописите за пуштање на лекови во 
рромет. 

Член 4 
Задолжителна имунизација против одделни заразни 

болести може да се врши со поединечно давање на една 
вакцина (моновакцина) или, против повеќе заразни болес-
ти - со давање на мешани (комбинирани) вакцини или со 
истовремено давање на повеќе вакцини (симултано вакци-
нирање). 

Член 5 
Имунизација со комбинирани вакцини може да се 

врши: 
1) против дифтерија и тетанус (Di-Te); 
2) против дифтерија, тетанус и голема кашлица (Di-

-Те-Рег); 
3) против цревен тифус и тетанус; 
4) против детска парализа (помешани сите три типо-

ви). 

Член 6 
Симултано вакцинирање може да се врши: 
1) против цревен тифус и детска парализа; 
2) против детска парализа, дифтерија и тетанус; 
3) против детска парализа, дифтерија, тетанус и голе-

ма кашлица; 
I 4) против колера и жолта треска; 
I 5) против беснило и тетанус. 

Член 7 
Задолжителна имунизација против определени зараз-

ни болести, по правило, се врши преку цела година (кон-
тинуирано вакцинирање). 

Задолжителна имунизација може да се врши и во оп-
ределен период во населби во кои не е организирана 
здравствена служба (кампањско вакцинирање). 

Кампањско вакцинирање на лица кои подлежат на за-
дожителна имунизација во населби од став 2 на овој член 
се врши во согласност со годишниот план за имунизација 
на организацијата на здружен труд во областа на здрав-
ството која ќе врши задолжителна имунизација. 

Населбите од став 2 на овој член и времето за врше-
ње на задолжителна имунизација на лицата во тие насел-
би се утврдуваат со годишниот план за имунизација што 
го донесува организацијата на здружен труд во областа на 
здравството. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 3 на овој член, 
имунизација против детска парализа не може да се врши 
во периодот од 1 јули до 1 ноември, освен ако се врши по 
емидемиолошки индикации. 
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Член 8 

Епидемија на една заразна болест претставува при-
времена контраиндикација за спроведување на имунизаја-
цијата против други заразни болести во траење на макси-
малната инкубација за болеста што се појавила во епиде-
м и ј а форма. 

Епидемијата на заразна болест против која се врши 
имунизација, не претставува контраиндикација за имуни-
зација на лицата против таа болест. 

Член 9 

По завршената имунизација против определени за-
разни болести може да се почне имунизација против други 
заразни болести по истекот на 21 ден а по имунизацијата 
против туберкулоза - по истекот на 42 дена. 

Член 10 

Континуирано вакцинирање се спроведува се додека 
не бидат имунизирани сите лица кои подлежат на за-
должителна имунизација, освен лицата кај кои постојат 
трајни контраиндикации. 

Ако во која и да е населба или во делот од населба во 
кој се спроведува кампањско вакцинирање бројот на иму-
низираните лица против мали сипаници не достигне 95%, 
а против други заразни болести 90% од бројот на лицата 
кои подлежат на задолжителна имунизација против тие 
болести, мора да се врши дополнителна имунизација до-
дека не се достигне пропишаниот процент. 

Член И 
Вакцините и другите средства наменети за имуниза-

ција и серопрофилакса против определни заразни болести 
мораат до употребата да се чуваат под условите што ги 
утврдил производителот. 

Условите за чување на вакцина односно на друго 
средство за имунизација или серопрофилакса мораат да 
бидат означени на секое оригинално пакување. 

Член 12 
На задолжителна имунизација против определени за-

разни болести не подлежат лицата кај кои лекарот ќе ут-
врди дека постојат контраиндикациите пропишани со овој 
правилник, се додека постојат тие контраиндикации. 

Член 13 
Контраиндикации за имунизација против било која и 

да е од определените заразни болести (општи контраинди-
кации) се: 

1) фебрилна состојба; 
2) заразна болест - до крајот на периодот на реконва-

лесценцијата; 
3) тешки заболувања на хематопоетскиот апарат во 

фаза на влошување; 
4) потешки оштетувања на функцијата на бубрезите; 
5) срцеви заболувања во фаза на декомпензација; 
6) алегрија на која и да е состојка на вакцината што 

се дава; 
7) состојби на намален имунитет, вродени или наста-

нати поради применување на терапија со зрачење, корти-
костероиди или цитостатски лекови; 

8) состојба по пресадување на одделни делови од чо-
вечкото тело заради лекување; 

9) состојба по примена на трансфузија на крв, однос-
но имуноглобулин - до истекот на периодот од три месе-
ци од примената на трансфузијата, односно имуноглобу-
линот, а по примената ексангвино трансфузија - до исте-
кот на шест месеци; 

10) невообичаена реакција на претходната доза на 
вакцина. 

Контраиндикации за имунизација на лицата во смис-
ла на точ. 3, 7, 8 и 9 став 1 од овој член постојат ако иму-
низацијата се врши со биолошки препарати приготвени 
од живи атенуирани причинители на заразни болести. 

Контраиндикациите во смисла на точ. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 
став 1 на овој член и времето на траење на контраиндика-
цијата се утврдуваат врз основа на соодветната медицин-
ска документација. 

Освен контраиндикациите од став 1 на овој член при 
имунизацијата против одделни од определените заразни 
болести ќе се земаат предвид и посебните контраиндика-
ции за имунизација против тие болести ако е тоа пропи-
шано со овој правилник. 

Член 14 

Контраиндикациите за имунизација против опреде-
лени заразни болести ги утврдува лекарот кој врши едно-
но под чиј надзор се врши имунизација, со преглед на ли-
цата пои подлежат на задолжителна имунизација - пред 
пристапувањето кон имунизација. 

Контраиндикациите за имунизација на 'одделни лица 
против определени заразни блести можат да бидат при-
времени или трајни. 

Ако постојат привремени контраиндикации за иму-
низација против определени заразни болести на одделни 
лица, лекарот што ќе ги утврди тие контраиндикации ќе 
го запише тоа во основната документација (картон на 
имунизација) ќе го предели местото и времето на допол-
нителната имунизација на тие лица, а ако постојат трајни 
контраиндикации, должен е да го запише тоа во основната 
документација и да издаде за тоа потврда. 

Член 15 
Организацијата на здружен труд во областа на здрав-

ството која во текот на спроведувањето на задолжителна 
имунизација ќе утврди невообичаена реакција, го известу-
ва за тоа надлежниот републички, односно покраински ор-
ган, на образецот Извештај за несаканите попатни појави 
во текот на спроведувањето на задолжителна имунизација 
против заразни болести, што е отпечатен кон овој правил-
ник и претставува негов составен дел. 

Член 16 
Под имунизација против опре дел ни заразни болести, 

во смисла на овој правилник, се подразбира и вакцинира-
ње и ревакцинирање на лицата кои подлежат на за-
должителна имунизација, ако со овој правилник не е опре-
делено поинаку. 

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ 

1. Имунизација против туберкулоза 

Член 17 

На задолжителна имунизација против туберкулоза 
подлежат: 

1) лицата во првата година од животот; 
2) лицата во завршното одделение на основно учи-

лиште, односно во тринаесеттата година од животот (ре-
вакцинација), а на подрачјата на кои постојат епидемио-
лошки индикации, може да се воведе уште една ревакци-
нација меѓу првата и тринаесеттата година од животот, 
односно при запишувањето во основно училиште; 

3) лицата до 25 години возраст кои се посебно из-
ложени на туберкулозна инфекција, и тоа: лицата кои биле 
во семеен контакт со заболен од туберкулоза и лицата кои 
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почнуваат работа во организациите на здружен труд во 
областа на здравството што се занимаваат со дијагности-
ка и лекување на туберкулоза. 

Член 18 

Вакцинирање на децата во првата година од животот 
се врши во породилните домови, при отпуштањето од по-
родилен дом, а на децата родени надвор од породилен 
дом - до наполнетите два месеци од животот. Децата кои 
це се вакцинирани во породилните домови односно до два 
месеци од животот, мораат да се вакцинираат до крајот на 
првата година од животот. 

Доказ дека вакцинирањето на лицата од став 1 на 
овој член успеало претставува вакциналниот белег. Кон-
трола на вакциналниот белег се врши од 3 до 6 месеци по 
вакцинирањето. Децата кои немаат вакцинален белег, мо-
раат веднаш да се вакцинираат, а ако постојат контраин-
дркации - по престанувањето на контраиндикацијата. 

Член 19 

Имунизација против туберкулоза се врши со ВСС 
вакцина која се дава интрадермално во пределот на делто-
шјниот мускул на левата надлакотница во доза од 0,1 ш1 
суспензија (0,075 тѕ.ВСС бацил). Вакцинирање на новоро-
денчиња се врши на истиот начин, со тоа што се примену-
ва ВСО вакцина со напола помала концентрација ВСО ба-
црл од претходно наведената. 

Имунизација на лицата во првата година од животот 
се врши без претходно туберкулинско тестирање, а на сите 
други лица кои подлежат на задолжителна имунизација со 
претходно тестирање со туберкулин. Тестирањето се 
врши со интрадермално примање на инекции од 0,1 т1 ту-
беркулин (3 туберкулински единици) РРО - КГ 23 во пред-
ната страна од левата подлакотница. Се вакцинираат са-
мо лицата кои на внесување од туберкулин реагираат не-
гативно (трансферзален пречник на индурацијата во 
кожата помал од 6 шш). 

Член 20 

Покрај контраиндикациите од член 13 на овој пра-
вилник за имунизација против туберкулоза на новороден-
чиња постојат и следните контраиндикации: ретрИуриѕ 
Ѕгауѓѕ пеопа1огит, ѓс1егиѕ пеопа1;огит ѕгау1ѕ 11иеѕ с о п о т и . 

2Ј Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашли-
ца 

Член 21 

I На задолжителна имунизација против дифтерија под-
лежат лицата од наполнетите три месеци до наполнетите 
14 години. 

Ако заболувањата од дифтерија се појават во епиде-
м и ј а форма, на задолжителна имунизација против диф-
терија подлежат и лицата постари од 14 години кои можат 
да бидат изложени на опасност од зараза. 

Имунизација против дифтерија на лица постари од 
с^дум години, се врши само со вакцина која е посебно при-
готвена за таа цел. 

Член 22 

На задолжителна имунизација против тетанус под-
лежат лица од наполнети три месеци до наполнети 18 го-
дини, а во случај на повреда - и лица постари од 18 годи-

Член 23 

На задолжителна имунизација против голема кашли-
ца, подлежат лица од наполнети три месеци до наполнети 
пет години. 

Член 24 
Задолжителна имунизација против дифтерија, тета-

нус и голема кашлица, се врши со вакцинирање со комби-
нирана вакцина против тие болести (01-Те-Рег вакцина). 

Член 25 
На вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица подлежат лица од наполнетите три месеци до на-
полнетите 12 месеци живот. 

Ако поради кои и да е причини имунизацијата од 
став 1 на овој член не е извршена во предвидениот рок или 
е извршена нецелосно, мора да се изврши во периодот по 
наполнетите 12 месеци до наполнетите пет години живот 
на детето. 

Член 26 
На вакцинирање против дифтерија и тетанус, под-

лежат и лица од наполнетите пет до наплнетите 13 годи-
ни, ако дотогаш не се вакцинирани против тие болести, 
ако не се комплетно вакцинирани или ако нема докази де-
ка се вакцинирани. Вакцинирањето се спроведува со ком-
бинирана вакцина против тие болести (Ш-Те вакцина), а 
за вакцинирање по наполнети седум години се применува 
посебно приготвена вакцина (ЕН-Те рѓо адиШѕ). 

Член 27 
На задолжително вакцинирање против тетанус под-

лежат и лицата од наполнетите тринаесет до наполнетите 
18 години, а во случај на повреда - ипо тој период, ако до-
тогаш не се вакцинирани против таа болест или не се ком-
плетно вакцинирани, ако нема докази за вакцинирањето 
или ако изминале повеќе од 10 години од последното вак-
цинирање. 

1 
Член 28 

Првото ревакцинирање се врши против дифтерија, 
тетанус и голема кашлица по истекот на една година до 
истекот на две години од денот на целосното вакцинира-
ње. 

Второто ревакцинирање се врши против голема каш-
лица во четвртата, а најдоцна до наполнетата петта годи-
на. 

Третото ревакцинирање се врши против дифтерија и 
тетанус при запишувањето во прво одделение основно 
училиште. 

Четвртото ревакцинирање се врши против дифтерија 
и тетанус во завршното одделение на основното училиш-
те. 

Петтото ревакцинирање се врши против тетанус во 
завршната година на втор степен насочено образование. 

Член 29 
Вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица се врши со давање на три дози, а против дифте-
рија и тетанус - со давање на две дози соодветна вакцина. 

Растојанието меѓу две примања вакцина не смее да 
биде пократко од еден ни подолго од три месеци. По ис-
клучок растојанието меѓу втората и третата доза не може 
да биде подолго од пет месеци. 

Лицето кое во растојанијата од ст. 1 и 2 на овој член 
ги примило пропишаните дози вакцина, подлежи на по-
вторно вакцинирање. 

Ревакцинирање против дифтерија, тетанус и голема 
кашлица се врши со давање на една доза соодветна вакци-
на. 
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Член 30 

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на 
овој правилник, како контраиндикации за имунизација 
против голема кашлица се сметаат прогресивно-еволутив-
ните заболувања на централниот нервен систем. 

3. Имунизација против детска парализа 

Член 31 

На задолжителна имунизација против детска парали-
за подлежат лицата од наполнетите три месеци до напол-
нетите 14 години. 

Член 32 

Вакцинирање против детска парализа почнува непос- . 
редно по наполнетите три месеци и мора да се изврши во 
целост до наполнетите 12 месеци живот. 

На вакцинирање против детска парализа подлежат и 
лицата од наполнетите 12 месеци до наполнетите 13 годи-
ни живот ако порано не се вакцинирани или не се комплет-
но вакцинирани, или ако нема докази за извршената вак-
цинација. 

Член 33 

Имунизација против детска парализа се врши со 
жива орална вакцина. 

Вакцинирање се врши со три дози тритипна вакцина 
против детска парализа во растојание што не смее да биде 
пократко 42 дена. 

Ревакцинирање се врши со давање на една доза три-
типна вакцина против детска парализа. 

На првото ревакцинирање против детска парализа 
подлежат лицата од член 31 на овој правилник по истекот 
на една година до истекот на две години од денот на из-
вршеното целосно вакцинирање. 

Второ ревакцинирање против детска парализа се 
врши при запишувањето во прво одделение основно учи-
лиште, а трето ревакцинирање во завршното одделение на 
основното училиште односно на 14 години. 

Член 34 

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на 
овој правилник, како контраиндикација за имунизација 
против детска парализа се смета тонзилектомија, и тоа во 
периодот од 14 дена од денот кога е извршена. 

4. Имунизација против мали сипаници 

Член 35 

I На имунизација против мали сипаници подлежат ли-
цата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години воз-
раст. 

Вакцинирањето против мали сипаници почнува по 
наполнети 12 месеци, а мора да се изврши најдоцна до на-
полнети 18 месеци возраст. 

Ако од кои и да се причини вакцинирањето не е из-
вршено во периодот од став 2 на овој член, тоа се врши во 
периодот од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години 
возраст. 

Ако постојат епидемиолошки индикации според про-
цената на епидемиолошката служба, имунизација против 
мали сипаници е задолжителна и за лицата од 10 до 12 ме-
сеци возраст, со тоа што таквите лица мораат повторно 
да се вакцинираат во периодот од 15 месеци до 24 месеци 
возраст. 

Имунизација против мали сипаници се врши со една 
доза соодветна жива, атенуирана вакцина. 

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на 
овој правилник, како контраиндикации за имунизација 
против мали сипаници се сметаат прогресивно-еволутив-
ните заболувања на централниот нервен систем. 

Член 36 

На имунизација против мали сипаници подлежат и 
лицата од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години 
возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако 
за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување 
на вакцинираните, епидемија на мали сипаници кај децата 
од таа возраст) што ги утврдил надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина и ако од 
претходното вакцинирање против мали сипаници измина-
ло повеќе од една година. 

5. Имунизација против беснило 

Член 37 

На имунизација против беснило подлежат сите лица 
изложени на инфекција со вирусот на беснило, и тоа: 

1) лице што га каснало или на друг начин повредило 
бесно и на беснило сомнително диво или домашно живот-
но; 

2) лице што га каснало куче или мачка на непознат 
имател, што не можат да се држат под десетдневна вете-
ринарска контрола; 

3) лице што го каснало куче или мачка, што во рок од 
10 дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци 
на беснило, ќе пцовисат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат; 

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило 
преку слузницата или оштетување на кожата; 

5) лице повредено при работа со материјал контами-
ран со вирус на беснило. 

Член 38 

Задолжителна имунизација против беснило се врши 
со давање на концентрирани вакцини против беснило од 
култура на ќелии со минимална заштита од 2,5 интерна-
ционални единици, со Лет дози вакцина веднаш по утврду-
вањето на индикацијата нулевиот, третиот, седмиот, четр-
наесеттиот и триесеттиот ден. 

На лица што се вакцинирани против беснило во слу-
чај на повторно повредување им се даваат три дози вакци-
на против беснило нулевиот, третиот и седмиот ден ако од 
вакцинирањето поминало помалку од една година. Ако од 
вакцинирањето поминало повеќе од една година а помал-
ку од три години, вакцинирањето се врши со три дози вак-
цина против беснило, при истовремена примена на серо-
профилакса, а ако поминале повеќ,е од три години, мора 
да се изврши комплетно вакцинирање. 

Истовремено со имунизацијата против беснило се 
врши имунизација и против тетанус, со вакцинирање од-
носно ревакцинирање. 

Член 39 

Одредбите на чл. 9 и 13 од овој правилник не се одне-
суваат на имунизацијата против беснило. 

6. Имунизација против жолта треска, колера и цревен ти-
фус 

Член 40 
На задолжителна имунизација против жолта треска 

подлежат лицата што патуваат во земја во која постои таа 
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болест или во земја која бара имунизација против таа бо-
лест, а се врши со давање на една доза вакцина, најдоцна 
10 дена пред денот на заминувањето на патување. 

На задолжителна имунизација против колера под-
лежат лицата што патуваат во земја која бара имунизаци-
ја против таа болест, а се врши со давање две дози вакци-
на во растојание од најмалку осум дена. 

Член 41 

На задолжителна имунизација против цревен тифус, 
подлежат сите лица според следните епидемиолошки ин-
дикации, и тоа: 

1) лицата вработени на чистење канализација, чисте-
ње септички јами, отстранување ѓубре и други отпадни 
материи од населби; 

2) лицата што живеат во заедничко домаќинство со 
бациолоносител на цревен тифус. 

Покрај лицата од став 1 на овој член, на задолжител-
на имунизација подлежат и лицата според епидемиолош-
ките индикации што ќе ги утврди надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Член 42 

Вакцинирање против цревен тифус се врши со давање 
две дози вакцина во растојание кое не смее да биде по-
кратко од 15 дена ниту подолго од три месеци, а ревакци-
нирање се врши со давање на една доза вакцина. 

Член 43 

Ревакцинирање на лицата што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се врши по 
истекот на една година од денот на вакцинирањето и се 
обновува по истекот на три години од тој ден, се додека се 
вработени на определени работи односно се додека по-
стои некоја од причините од член 41 на овој правилник. 

Член 44 

Освен контраиндикациите предвидени во член 13 на 
овој правилник, како контраиндикации за имунизација 
против цревен тифус се сметаат бременоста во текот на 
целото траење и првите три месеци по породувањето, ка-
ко и определени години на возраст на лицата, и тоа до три 
Години, и преку 60 години возраст. 

III. СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 
ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

1. Серопрофилакса против беснило 

Член 45 
Сепрофилакса против беснило е задолжителна за си-

те лица од член 37 на овој правилник. 
Серопрофилакса против беснило се врши веднаш по 

утврдувањето на индикацијата, со истовремено давање на 
првата доза вакцина против беснило. 

Член 46 

Серопрофилакса против беснило се врши со давање 
на повреденото лице соодветна доза хуман антирабичен 
имуноглобулин или антирабичен имуноглобулин добиен 
од коњ. 

Ако серопрофилакса се спроведува со имуноглобу-
лин добиен од коњ, мора со соодветна проба да се утврди 

дека повреденото лице не е преосетливо на тој серум и, по 
потреба, да се изврши десензибилизација пред давањето 
на серум. 

2. Серопрофилакса против тетанус 

Член 47 

Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за 
сите повредени односно ранети лица што не се вакцинира-
ни против тетанус, што се нецелосно вакцинирани, за кои 
нема доказ дека се вакцинирани и ако од последното вак-
цинирање односно ревакцинирање поминале повеќе од 10 
години. 

Серопрофилакса против тетанус се дава веднаш по 
утврдувањето на индикацијата, со истовремено давање на 
првата доза антитетанусна вакцина. 

Член 48 

Серопрофилакса против тетанус се врши со давање 
на повреденото односно ранетото лице соодветна доза ху-
ман антитетанусен имуноглобулин или антитетанусен 
имуноглобулин добиен од коњ. 

Ако серопрофилакса се спроведува со имуноглобу-
лин добиен од коњ, мора со соодветна проба да се утврди 
дека повреденото односно ранетото лице не е преосетливо 
на тој серум и, по потреба, да се изврши десензибилизаци-
ја пред давањето на серум. 

3. Хемиопрофилакса против колера 

Член 49 

Заштита со лекови (хемиопрофилакса) против колера 
е задолжителна за сите лица: 

1) за кои ќе се утврди или посомнева дека биле во не-
посреден допир со заболени лица или со лица за кои по-
стои сомневање дека заболеле од колера или со бацилоно-
сители на таа болест (семејни контакти); 

2) кои употребувале храна или вода што е загадена 
или се сомнева дека е загадена со причинители на колера. 

( Хемиопрофилакса против колера се врши со давање 
соодветна доза тетрациклин. 

4. Хемиопрофилакса против туберкулоза 

Член 50 

Хемиопрофилакса против туберкулоза е задолжител-
на за: 

1) лицата до наполнетата трета година возраст што 
не биле вакцинирани против туберкулоза, а кои реагираат 
на туберкулин со позитивна туберкулинска реакција во 
пречник поголем од 6 т т (спонтани туберкулински реак-
тори); 

2) лицата до 14 години што бурно реагираат на ту-
беркулин (индурација преку 20 т т ) а кои живеат во кон-
такт со активен туберкулозен болен; 

3) лицата што од кои и да се причини примаат корти-
костероиди подолго од 30 дена, а кои имаат секвели на ту-
беркулозно заболување. 

Хемиопрофилакса на туберкулоза се врши со давање 
соодветни дози на лекови во траење од шест месеци. 
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5. Хемиопрофилакса притив маларија 

Член 51 

Хемиопрофиласка против маларија е задолжителна 
^а сите лица што заминуваат во земји или подрачја во кои 
постои ендемија на маларија." 

Хемиопрофилакса против маларија се врши со дава-
ње соодветни дози лекови за хемиопрофилакса на малари-
ја, водејќи сметка за резистенцијата на причинителите, на 
седум дена пред заминувањето, за време на престојот и 
шест недели по враќањето на лицата од земјата односно 
подрачјето во кое постои ендемија на маларија. 

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 52 

Задолжителна имунизација против определени зараз-
ни болести се спроведува според програмата за имуниза-
ција што за секоја година ја донесува органот надлежен за 
работи на здравството во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Во програмата за имунизација од став 1 на овој член 
се определува времето за вршење на имунизација против 
одделни зразани болести, како и групите лица што под-
лежат на задолжителна имунизација. 

Организациите на здружен труд во областа на здрав-
ството вршат задолжителна имунизација против опреде-
лени заразни болести врз основа на годишните планови за 
имунизација. 

Член 53 

Организацијата на здружен труд во областа на здрав-
ството што врши задолжителна имунизација против опре-
делени заразни болести мора да располага со разладни 
уреди за чување и транспорт на вакцина, со потребна оп-
рема и соодветен стручен персонал и мора да ги исполну-
ва пропишаните санитарно-технички и други услови пред-
видени со овој правилник и со други прописи, а кога тоа е 
предвидено со овој правилник - мора да има и овластува-
ње за вршење имунизација против одделни заразни болес-
ти што го издал надлежниот орган. 

Член 54 

За вршење имунизација, по правило, се употребуваат 
брзгалка и игла за еднократна употреба, а другите брзгал-
ки и игли мораат да се стерилизираат по секоја употреба. 

За работата врз имунизација со вакцини што се дава-
ат парентерално, организациите на здружен труд во об-
ласта на здравството што ја спроведуваат имунизацијата 
мораат да имаат подготвени ампули адреналин, некој кор-
тизонски препарат со брзо дејствување, ампули на калци-
ум за интеравенска примена и некој антихистамински пре-
парат. 

Член 55 
/ 

Имунизација против жолта треска и беснило вршат 
организациите на здружен труд во областа на здравството 
кои за вршење на имунизација против тие болести ќе ги 
овласти надлежниот републички односно покраински ор-
ган. 

Органот од става 1 на овој член е должен за издадени-
те овластувања за вршење имунизација да го известува 

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та. 

На лицето кое поради патување во определена земја 
подлежи (на имунизација против колера и жолта треска, 
организацијата на здружен,труд во областа на здравство-
то, што извршила имунизација, е должна да му издаде уве-
рение за тоа, на образецот пропишан со Меѓународниот 
здравствен правилник. 

Член 56 

По барање на другите лица што подлежат на имуни-
зација против некоја од определените заразни болести или 
по барање на нивните законски застапници, лекарот што 
извршил имунизација на тие лица е должен да издаде по-
тврда за тоа. 

Член 57 

Проверка на вакциналниот статус на лицата се врши: 
I 1) при уписот во сите видови предучилишни органи-
зации на здружен труд; 
! 2) при уписот во првите одделенија на основното и 
средното образование; 

3) при стапувањето во ЈНА и заминувањто на мла-
дински работни акции; 

4) при повреда или ранување во смисла на член 36 од 
овој правилник; 

5) при прием на деца и младинци на болничко лекува-
ње. 

Проверката се состои во давање докази на одговор-
ното лице со поднесување на соодветна документација за 
сите претходни имунизации. 

Врз основа на утврдената состојба за претходните 
имунизации, се спроведува вакцинација односно ревакци-
нација во согласност со одредбите од овој правилник. 

Член 58 

Организацијата на здружен труд во областа на здрав-
ството што спроведува задолжителна имунизација добива 
од соодветната служба на општествено-политичка заедни-
ца податоци за новородените деца, како и за доселените, 
отселените и умрените деца и за младината до наполнети 
18 години возраст. 

Член 59 

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 
престанува да важи Правилникот за условите и начинот 
на вршење задолжителна имунизација, серопрофиласка и 
хемиопрофилакса против заразни болести („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/80). 

Член 60 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јуни 198,5 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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535. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 8 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И ЗА 
СУЗБИВАЊЕ НА КОЛЕРА, ЧУМА, ВИРУСНИ ХЕМО-
РАГИЧНИ ТРЕСКИ, ЖОЛТА ТРЕСКА И МАЛАРИЈА 

Член 1 

Лицата кои патуваат во земја во која постои колера, 
чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска или ен-
демија на маларија или се враќаат во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија од земја во која постои 
некоја од тие болести, се должни, покрај мерките и об-
врските пропишани со Законот за заштита на населението 
од заразните бо,лести што ја загрозуваат целата земја, да 
ги исполнат и посебните санитарни и други услови пред-
видени со овој правилник. 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на ли-
цата кои патуваат во земји во кои не постои колера ако во 
тие земји патуваат заради учествување на разни масовни 
собири на кои учествуваат и лица од земји во кои постои 
колера. 

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита ги известува републичките и покраинските органи 
надлежни за работи на здравството и органите надлежни 
за внатрешни работи во кои земји постојат колера, чума, 
вирусни хеморагични трески, жолта треска и ендемија на 
маларија. 

) 
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Член 2 
Лицата кои патуваат во земјите од член 1 на овој пра-

вилник во кои постои ендемија на маларија, во тие земји 
можат да патуваат само ако се претходно заштитени со 
лекови против таа болест. 

Член 3 ^ 
За лицата кои заминуваат во земјите од член 1 на овој 

правилник во група поголема од 10 лица, организаторот 
на патувањето е должен да состави список, со податоци за 
годината на раѓање, местото и адресата на живеалиштето, 
бројот на патната исправа и бројот на личната карта и да 
му го достави на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита најдоцна три дена пред денот на поче-
токот на патувањето. Заедно со списокот организаторот 
на патувањето е должен да достави извештај за денот на 
поаѓањето на пат, видот на превозното средство, земјите 
во кои ќе патуваат и за денот на враќањето, со назначува-
ње на граничниот премин при заминувањето и при враќа-
њето во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 4 
Лицата кои патуваат на масовни собири во земјите 

од член 1 став 2 на овој правилник можат да патуваат во 
тие земји и да се враќаат во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија само со авион или со брод. 

Ако лицата од став 1 на овој член патуваат во група 
поголема од 50 лица, организаторот на групното патува-
ње е должен да обезбеди во придружбата на секоја група, 
во заминување и во враќање, да се наоѓа најмалку еден ле-
кар со соодветна медицинска опрема и лекови. 

Член 5 
Лицата од член 4 на овој правилник се должни при 

враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија да дадат податоци за својата здравствена состој-
ба за време на патувањето и да се подложат на здравствен 
преглед. 

Лицата од став 1 на овој член не можат да внесуваат 
вода ниту други животни намирници. Водата односно 
другите животни намирници што ќе се затекнат кај тие ли-
ца при нивното враќање во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија ќе им се одземат и ќе се уништат по 
извршената дезинфекција. 

Член 6 ^ 
Лицата кои се враќаат од земја во која постои енде-

мија на маларија, се должни во рок од седум дена од денот 
на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија да се подложат на здравствен преглед во орга-
низацијата на здружен труд во областа на здравството во 
која ќе ги упати сојузниот санитарен инспектор. 

Лицата кои за време на престојот во земја во која по-
стои ендемија на маларија боледувале од маларија или од 
друга болест следена со висока температура, остануваат 
под здравствен надзор на организацијата од став 1 на овој 
член за време од две години од денот на враќањето во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
лицата кои престојувале во земја во која постои ендемија 
на маларија во времето кога не постои опасност од прене-
сување на таа болест (пасивна сезона). 

Член 7 
Лицата што доаѓаат од земји во кои постои колера, 

чума односно вирусни хеморагични трески, се ставаат под 

здравствен надзор во траење од 5 дена - ако е во прашање 
колера, 6 дена - ако е во прашање чума и 14 дена - ако се 
во прашање вирусни хеморагични трески. 

Лицата ставени под здравствен надзор мораат секој-
дневно да се јавуваат во определената организација на 
здружен труд во областа на здравството и да се под-
ложуваат на потребните здравствени прегледи. 

Член 8 
Лицата за кои ќе се утврди или ќе се посомнева дека 

биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за 
кои постои сомневање дека заболеле од чума или од ви-
русни хеморагични трески, се ставаат во карантин во трае-
ње од 6 дена - ако е во прашање чума односно 14 дена -
ако се во прашање вирусни хеморагични трески. 

Карантинот се состои во ограничување на слободата 
на движењето и во здравствени прегледи за време на трае-
њето на карантинот. 

Член 9 
Одредбите од член 6 на овој правилник се однесуваат 

и на странците кои во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе се вработат, школуваат или струч-
но усовршуваат, а доаѓаат од земји во кои постои ендеми-
ја на маларија. 

Организациите на здружен труд, другите организа-
ции и органи кај кои ќе се вработат, школуваат односно 
стручно усовршуваат странците од став 1 на овој член, се 
должни да обезбедат вршење на потребните здравствени 
прегледи односно здравствен надзор над тие лица за вре-
ме на нивниот престој во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 10 
( Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за мерките за заштита 
од внесување на колера, големи сипаници и маларија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/75 и 8/80). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 06-981 

19 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 

536. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 1 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОДАТО-
ЦИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА И ЗА ДА-
ВАЊЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ОД-

ДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд во областа на здрав-

ството што вршат лабораториски испитувања на причи-
нителите на одделни заразни болести (во натамошниот 
текст: микробиолошки лабораторни) и организациите на 
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здружен труд во областа на здравството што вршат прове-
рување (идентификација) на причинителите на одделни за-
разни болести заради утврдување на дијагнозата (во ната-
мошниот текст: референс-лаборатории) водат податоци и 
даваат известувања за причинителите на одделни заразни 
болести, под условите и на начинот што се пропишани со 
овој правилник. 

Член 2 
Микробиолошките лаборатории и референс-лабора-

ториите водат податоци за испитувањата што ги вршат 
заради утврдување на дијагнозата, и тоа: 

1) за испраќачот на материјалот и видот на материја-
лот што го земаат односно примаат заради лабораторис-
ко испитување; 

2) за потеклото на материјалот и датумот на приемот 
на материјалот чие лабораториско испитување се врши; 

3) за видот на лабораториските испитувања и мето-
дите по кои се вршени тие испитувања; 

4) за резултатите од лабораториското испитување на 
причинителите на одделни заразни болести. 

Член 3 
Микробиолошките лаборатории и референс-лабора-

ториите податоците за испитувањата што ги вршат ги за-
пишуваат во основната медицинска документација или во 
други средства за водење евиденција определени со про-
пис на надлежниот републички односно покраински орган 
и им даваат известувања за причинителите на одделни за-
разни болести само на организациите на здружен труд. на 
самоуправните интересни заедници и на други самоуправ-
ни организации, на државните органи и на поединци опре-
делени со овој правилник. 

Член 4 
Микробиолошката лабораторија што врши лабора-

ториско испитување на причинителите на одделни зараз-
ни болести заради утврдување на дијагнозата, им дава из-
вестувања за причинителите на заразните болести утврде-
ни со лабораториското испитување што го вршела: 

1) на организацијата на здружен труд, на друга само-
управна организација и заедница односно на поединец по 
чие барање е вршено лабораториско испитување; 

2) на органите надлежни за вршење надзор над спре-
чувањето и сузбивањето на заразните болести, на барање 
од тие органи; 

3) на референт лабораториите што вршат проверува-
ње на лабораториското испитување на причинителите на 
одделни заразни болести. 

Член 5 
Микробиолошката лабораторија што врши лабора-

ториско испитување на причинителите на беснило, пегав 
тифус или Вп1-Стѕегоуа болест, детска парализа, колера, 
чума, лепра, повратна треска, грип, легионарска болест, 
маларија, големи сипаници, вирусни хеморагични трески 
и на причинителите на заразно труење со храна предизви-
кано со салмонели, задолжително доставува извадоци од 
изолираниот материјал чиешто испитување го вршела ре-
ференс-лабораторијата што врши идентификација на при-
чинителите на определени заразни болести заради утврду-
вање на дијагнозата. 

Член 6 
Референс-лабораторијата, што врши проверување на 

лабораториските испитувања на причинителите на оддел-
ни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, им 
дава известувања за резултатите од проверувањата на тоа 
испитување: 

1) на организацијата на здружен труд, на друга само-
управна организација и заедница, односно на поединец на 

чие барање е вршено лабораториско испитување на причи-
нителот на одделна заразна болест; 

2) на републичкиот односно покраинскиот завод за 
здравствена заштита на чие подрачје е идентификуван 
причинителот на заразната болест; 

3) на Сојузниот завод за здравствена заштита. 

Член 7 
Во случај на заразни болести од член 5 на овој пра-

вилник, микробиолошките лаборатории и референт лабо-
раториите, на барање од надлежните органи, даваат вон-
редни известувања за текот и за резултатите од испитува-
њата. Таквите известувања можат да бидат доверливи, за 
што одлучува републичкиот, покраинскиот односно сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на здравство-
то. 

Член 8 
Микробиолошките лаборатории и референс-лабора-

ториите годишните извештаи за испитувањата што ги 
вршеле ги доставуваат до републичкиот односно покраин-
скиот завод за здравствена заштита на чија територија се 
наоѓаат, како и до Сојузниот завод за здравствена зашти-
та. 

Член 9 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организацијата на здружен труд во облас-
та на здравството која врши лабораториски испитувања 
на причинителите на одделни заразни болести или орга-
низацијата на здружен труд која врши проверување на ла-
бораториските испитувања на причинителите на одделни 
заразни болести заради утврдување на дијагнозата: 

1) ако во рамките на својата дејност не води или неу-
редно ги води податоците за лабораториското испитување 
пропишани со овој правилник (член 2); 

2) ако во рамките на својата дејност не им даде извес-
тување за причинителите на одделни заразни болести на 
организациите, органите, заедниците односно поединци 
на кои е должна да им даде известување или ако даде из-
вестување за причинителите на одделни заразни болести 
спротивно на одредбите од овој правилник или не даде 
вонредни известувања за текот и резултатите од испитува-
њата (чл. 3, 4, 6 и 7). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 5.000 до 10.000 динари и одговорното лице 
во организацијата на здружениот труд во областа на 
здравството од тој став. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите и начинот 
на водење податоци за лабораториските испитувања и за 
давање известувања за причинителите на одделни заразни 
болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/81). 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ. 

Бр. 06-981 
19 јуни 1985 година 

Белград 

I Претседател , 
' на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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537. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 3 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕ-
ЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУ-

ВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд во областа на здрав-

ството и други организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) можат да вршат дезинфекција, 
дезинсекција односно дератизација заради спречување и 
сузбивање на заразни болести, ако ги исполнуваат услови-
те во поглед на соодветни стручни работници, опрема и 
средства и другите услови пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Дезинфекција, дезинсекција односно дератизација за-

ради спречување и сузбивање на заразни болести можат да 
вршат организациите што имаат: 

1) лекар одговорен за спречување односно сузбивање 
на заразни болести, поради кои се врши дезинфекција, де-
зинсекција односно дератизација; 

2) потребен број работници со виша или средна меди-
цинска подготовка од санитарна насока; 

3) следна опрема, односно средства, и тоа: 
а) за вршење дезинфекција: 

- рачна, моторна и електрична прскалка; 
- апарати за аеросол; 
- опрема за хлорирање на вода и компаратор; 

б) за вршење дезинсекција: 
- рачен, моторен и електричен запрашувач; 
- апарат за фумигација, ако користи фумиганти; 

в) за вршење дератизација: 
- фрижидер; 
- опрема за подготвување, носење и поставување 

на средства за дератизација; 
- опрема за собирање и отстранување на пцовиса-

ни глодачи и 
- уред за спалување. 

Освен условите од став 1 на оваа точка, организации-
те мораат да обезбедат заштитна облека и обувки, зависно 
од опремата односно средствата со кои се работи, специ-
јални заштитни маски со соодветни филтри, апарат за да-
вање кислород, аптека со потребни антидоти, како и друга 
опрема која овозможува безбедна работа на изведувачите 
и заштита на човековата средина. 

4) следни простории и тоа: 
а) за сместување и чување на средствата за дезинфек-

ција, дезинсекција односно дератизација; 
б) за подготвување на средствата за дезинфекција, де-

зинсекција односно дератизација; 
в) за вршење дезинфекција и дезинсекција на матери-

јалот што им се донесува; 
г) за одржување на личната хигиена. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јули 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
х д-р Ѓорѓе Јаков левиќ, с. р. 

538. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 5 од Законот за-

заштита на населението од заразните болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦАТА ШТО 
ПРЕБОЛЕЛЕ ЦРЕВЕН ТИФУС, БАЦИЛАРНА ДИЗЕН-

ТЕРИЈА ИЛИ САЛМОНЕЛОЗА 

Член 1 
Здравствени прегледи на лица што преболеле од цре-

вен тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза, како и 
здравствен преглед на лица за кои се сомнева дека носат 
заразни бацили на тие болести, се врши на начинот и под 
условите што се определени со овој правилник. 

Член 2 
Здравствени прегледи на лица што преболеле цревен 

тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза или се 
сомнева дека лицата носат заразни бацили на тие болести 
(во натамошниот текст: бацилоносители) организираат и 
вршат организациите на здружен труд во областа на 
здравството (во натамошниот текст: здравствени органи-
зации) што надлежните органи во републиката односно во 
автономната покраина ќе ги определат за организирање и 
вршење на тие прегледи. 

Член 3 

Здравствен преглед на лице што преболеле од цревен 
тифус опфаќа бактериолошки преглед на изметот и мечка-
та. 

Бактериолошкиот преглед од став 1 на овој член се 
врши три пати. Првиот преглед се врши по истекот на се-
дум дена од денот на престанокот на лекувањето, а други-
те прегледи се вршат во растојание од најмалку 24 часа од 
претходниот преглед. 

Ако резултатите од прегледот од став 2 се негативни, 
се врши повторен преглед по истекот на шест месеци од 
последниот негативен бактериолошки преглед. 

Член 4 

Здравствениот преглед на лице што преболеле баци-
ларна дизентерија или салмонелоза опфаќа бактериолош-
ки преглед на изметот. 

Бактериолошкиот преглед од став 1 на овој член се 
врши три дена последовно од денот на престанокот на 
клиничките знаци на болеста. 

Член 5 

Здравствен преглед на бацилоносителите на цревен 
тифус опфаќа бактериолошки преглед на изметот и мечка-
та. 

Здравствен преглед на бацилоноеителите на цревен 
трифус започнува по истекот на триесет дена од денот на 
утврдувањето на бацилоноството. 

Бактериолошки преглед на изметот и мечката се 
врши еднаш месечно се додека со три наода последовно не 
се утврди дека лицето не излачува бацили на заразната бо-
лест од која боледувале. 
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Образец К 

Член 6 

Ако во рок од една година од започнатиот здравствен 
преглед бацилоносителите на цревен тифус не добијат нај-
малку три наода последовно дека лицето не излачува за-
разни бацили, таквото лице се смета за хроничен бацило-
носител и подлежи на натамошни здравствени прегледи 
кои се вршат еднаш годишно и кои опфаќаат бактерио-
лошки преглед на изметот и мочката. 

Член 7 

Здравствен преглед на бацилоностелите на бацилар-
на дизентерија односно салмонелоза започнува по истекот 
на пет дена од денот на утврдувањето на бацилоносител-
ството. 

Здравствен преглед на бацилоносителот на бацилар-
на дизентерија или салмонелоза опфаќа бактерилошки 
преглед на изметот и се врши во растојание од најмалку 
24 часа, се додека со два наода последовно не се утврди де-
ка лицето не излачува заразни бацили на бациларна дизен-
терија или салмонелоза. 

Член 8 

Здравствената организација определена за вршење на 
Ефавствен преглед на бацилоносители на цревен тифус, 
ациларна дизентерија или салмонелоза е должна да води 
виденција за бацилоностелите на тие болести на опреде-
ена територија на образецот К, кој е отпечатен со овој 
равилник и е негов составен дел. 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
а објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р. 
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Опачина на Образецот К 

539. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 4 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦАТА СТАВЕ-
НИ ПОД ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-

ЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Здравствените прегледи на лицата ставени под здрав-

ствен надзор заради спречување на заразни болести (член 
21 од Законот за заштита на населението од заразни болес-
ти) што ја загрозуваат целата целија) се врши во обемот, 
на начинот и под условите што се пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Здравствениот преглед на лицата вработени во про-

изводството или прометот со животни намирници или 
снабдување на населението со вода за пиење, кои на свои-
те работи и работни задачи доаѓаат во непосреден допир 
со животни намирници односно со вода за пиење, опфаќа: 

1) лекарски преглед на заразни болести што можат да 
се пренесуваат со животни намирници, односно со вода за 
пиење и на гнојни заболувања; 

2) земање материјали и бактериолошки преглед на 
изметот на салмонела и шигела; 

3) земање материјали и лабораториски преглед на из-
метот на паразити: Еп1еговшѕ (Охуипѕ) уепшси1апѕ, Ну-
тепо1ер1ѕ папа, Таета ЅоНит и ЕатвИа ш1еѕ1:шаНѕ. 

Здравствениот преглед на лицата вработени во про-
изводството или прометот на млеко и млечни производи, 
сладолед и други слаткарски производи или на подготву-
вање храна во кујни, покрај прегледот од став 1 на овој 
член, опфаќа земање материјал од грлото и носот и бакте-
риолошки преглед на Ѕ1арИу1ососсиѕ аигеиѕ коаѕи1ага по-
зитивен според епидемиолошките индикации. 

Член 3 
Ако при лекарскиот преглед се посомнева дека пре-

гледаното лице боледува од некоја заразна болест која 
може да се пренесе со животните намирници или со вода-
та за пиење, ќе се земе потребен материјал и ќе се извршат 
лабораториските прегледи што се потребни заради по-
тврдување на дијагнозата. 

Ако при лекарскиот преглед се утврди дека прегледа-
ното лице има воспаление на горните дишни патишта, ќе 
се земе брис од грлото и носот и ќе се изврши бактерио-
лошки преглед на ЅШрНу1ососсиѕ аигеуѕ коаѕи1а2а позити-
вен. Ако бактериолошкиот наод е позитивен, се вршат по-
вторни прегледи на брисот од грлото и носот, се до доби-
вање на негативни наоди. 

Член 4 
, Здравствениот преглед на лицата вработени во учи-

лишта и други организации на здружен труд за деца и 
младина, на лица кои во организациите на здружен труд 
во областа на здравството се занимаваат со прегледи, ле-
кување, нега и услужување на болни и лица кои работат во 
производството, опремувањето и издавањето на лекови 
или на друг начин во текот на работата доаѓаат во непос-
реден допир со лекови, како и лицата што работат во про-
изводството или прометот на козметички средства, опфа-
ќа: 

1) лекарски преглед на туберкулоза на белите дробо-
ви; 

2) рендгенска снимка на белите дробови, ако со ле-
карскиот преглед се посомнева на туберкулоза на белите 
дробови. 

Здравствениот преглед на лицата вработени во пре-
тшколски организации на здружен труд, покрај прегледот 
од став 1 на овој член опфаќа бактериолошки преглед на 
изметот на салмонела и шигела. 

Член 5 
Здравствениот преглед на лицата вработени во орга-

низациите на здружен труд и во дуќани за укажување на 
хигиенска нега на населението (јавни бањи, берберници, 
фризерски и козметички салони и др.) опфаќа: 
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1) лекарски преглед на туберкулоза на белите дробо-
ви и на гнојни и паразитарни заболувања на кожата и слу-
зокожата; 

2) рендгенска снимка на белите дробови, ако со ле-
карскиот преглед се посомнева на туберкулоза на белите 
дробови. 

Член 6 
Здравствениот преглед на лицата што во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија доаѓаат од зем-
ји во кои има маларија, опфаќа земање на крв и преглед на 
причинителите на маларија ако лицето е под температу-
ра. 

Член 7 
I Резултатите од здравствените прегледи на лицата од 

член 1 на овој правилник, се запишуваат во санитарната 
книшка отпечатена спрема образецот што е даден кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јуни 1985 година 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 

540. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 2 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БО-

ЛЕСТИ 

Член 1 
На задолжително пријавување во смисла на овој пра-

вилник подлежат заболување, смрт или епидемија од за-
разна болест, сомнение дека постои заболување од колера, 
чума, голема сипаница, жолта треска, пегав тифус или ви-
русна хеморагична треска, секое лачење на бацили на цре-
вен тифус,, салмонелоза и бациларна дизентерија, секое но-
сење на антиген на вирусна жолтица од типот В и паразит 
- причинител на маларија како и секое повредување од 
бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е 
бесно. 

Член 2 
Пријавата од член 1 на овој правилник ја поднесува 

организацијата на здружен труд од областа на здравство" 
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то (во натамошниот текст: здравствената организација) 
која ќе утврди постоење на заболување односно сомнева-
ње дека постои заболување или смрт од заразна болест од 
став 1 на овој правилник. 

Пријавата од став 1 на овој член се пополнува во дуп-
ликат и еден примерок од пријавата му се доставува на ор-
ганот односно на здравствената организација определена 
за следење на движењето на заразните болести и водење 
евиденција за заразните болести на територијата на оп-
штината на која се појавила епидемија односно заболува-
ње или смрт од заразна болест или други состојби од член 
10 на Законот, а вториот примерок - до органот односно 
здравствената организација определена со републички од-
носно покраински пропис. 

За лицето кое заболело од детска парализа, дифтери-
ја, цревен тифус, паратифус А или В, капавец или сифилис, 
а кое нема живеалиште на територијата на општината на 
која се појавила болеста, покрај пријавата во смисла на 
став 1 од овој член здравствената организација која ќе ут-
врди некое од тие заболувања го известува и органот над-
лежен за работи на санитарната инспекција на општината 
на чија територија се претпоставува дека дошло до заразу-
вања, односно органот надлежен за работи на санитарна-
та инспекција на чија територија заболеното лице има 
живеалиште. 

Член 3 
Пријавувањето според член 2 на овој правилник се 

врши врз основа на клиничка или лабораториска дијагно-
за. 

Ако пријавувањето се врши врз основа на клиничка 
дијагноза, индивидуална пријава се поднесува во рок од 24 
часа од поставувањето на дијагнозата. 

Ако освен клиничка дијагноза е преземено лаборато-
риско испитување заради потврда на дијагнозата, изола-
ција и идентификација на причинителот, дијагнозата со 
повторна пријава се потврдува или менува во рок од 24 ча-
са од часот на добивањето конечни лабораториски резул-
тати. 

Член 4 
Дијагнозата за болеста се запишува на латински јазик 

и задолжително се шифрира според последната верзија на 
Меѓународната класификација на болестите и причините 
за смрт. За шифрирање се користат шифрите со три однос-
но со четири броја, ако е поблиската дијагноза односно 
етнологијата позната. Шифрирањето се врши според Лис-
тата на шифрите на меѓународната класификација на бо-
лестите, повредите и причините за смрт (МКВ - IX реви-
зија) за шифрирање на заразните болести задолжителни за 
пријавување, што е печатена кон овој правилник и пре-
тставува негов составен дел. 

Член 5 
Ако здравствената организација во која заболеното 

лице е сместено заради изолација или лекување, или друга 
здравствена организација, во текот на лекувањето утврди 
дијагноза со која се менува првобитната дијагноза што е 
пријавена кај надлежната здравствена организација, 
должна е за тоа да ја извести здравствената организација 
која го упатила болниот на лекување, како и надлежната 
здравствена организација на која и е претходно пријавено. 

Член 6 
Пријавата на епидемија на заразна болест ја поднесу-

ва здравствената организација која ќе ја утврди епидеми-
јата на заразна болест. 

Здравствената организација од став 1 на овој член ја 
пополнува пријавата во дупликат и ја доставува до здрав-
ствената организација односно до органот од член 2 став 
2 на овој правилник. 

Член 7 
По исклучок од одредбите на чл. 2 и 6 на овој правил-

ник здравствената организација која ќе утврди заболува-
ње или смрт од колера, чума, голема сипаница, вирусни 
хеморагични трески или заразна болест чиј причинител е 
познат, или ќе се посомнева дека постои заболување или 
епидемија на некоја од тие болести му поднесува пријава 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита. 

Во случајот од став 1 на овој член пријавата се подне-
сува со телекс, телеграма или телефон веднаш по сознани-
ето за фактите од тој став, односно веднаш штом ќе се по-
сомнева дека тие постојат. 

Член 8 
Пријавата на епидемија на заразна болест се, врши 

веднаш, а писмено во рок од три дена од денот на сознани-
ето за појава на епидемија, а одјавата на епидемија на за-
разна болест - по истекот на двоен инкубационен период 
за болеста што предизвикала епидемија. 

Епидемија на грип се пријавува седмодневно, сметај-
ќи од денот на прогласувањето на епидемијата па додека 
болеста трае во епидемиска форма. Пријавување на епиде-
мијата се врши од први до седми, од осми до четиринае-
сетти, од петнаетти до дваесет и први и од дваесет и втори 
до крајот на месецот. 

Член 9 
Пријава на заразна болест се поднесува на образецот 

број 1, пријава на епидемија на заразна болест - на образе-
цот број 2, пријава на епидемија на грип - на образецот 
број 3, одјава на епидемија на заразна болест - на образе-
цот број 4, а пријава на повредување од бесно животно 
или од животно за кое се сомнева дека е бесно - на образе-
цот број 5, што се отпечатени кон овој правилник и прет-
ставуваат негов составен дел. 

Член 10 
Во согласност со сојузните прописи за евиденциите 

во областа на здравството и за прописите за статистички-
те истражувања од интерес за целата земја републичките 
односно покраинските органи на управата односно здрав-
ствената организација определена со републички односно 
со покраински пропис му поднесуваат на Сојузниот завод 
за здравствена заштита седмодневно извштаи за движење-
то на заразните болести, во рок од три дена од денот на 
добивањето извештај од територијата на републиката од-
носно на автономната покраина, како и одјава на епиде-
мијата на заразна болест. 

Член И 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за пријавување на зараз-
ни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/77 и 8/80). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јули 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита 
, д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р. 
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ЛИСТА ЗА ШИФРИТЕ 

НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА БО-
ЛЕСТИТЕ, ПОВРЕДИТЕ И ПРИЧИНИТЕ ЗА СМРТ 
(МКБ - IX РЕВИЗИЈА) ЗА ШИФРИРАЊЕ НА ЗАРАЗНИ-
ТЕ БОЛЕСТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

Активна туберкулоза (Tuberculosis activa) - 010-018 
Беснило (Lyssa) -071 
Брил-Цинсерова болест (Morbus Brill Zinsser) -081.1 
Бруцелоза (Brucellosis) - 023 
Антракс (Anthrax) - 022 
Црвенка (Rubella) - 056 
Детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta) - 045 
Дифтерија (Diphtheria) - 032 
Дизентерија (Dysenteria bacillaris) - 004.0-004.9 Баци-
лоносител на дизентеријата V02.3 
Ехинококоза (Echinococcosis) -122 
Ентероколитис (Enterocolitis) - 008.0-008.8, (освен 
008.5) Недоволно дефинирани цревни инфекции - 009 
и 008.5 
Гонореја (Gonorrhoea) 098 
Грип (Influenza) - 487 
Губа (Lepra) - 030 
Инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiosa) -
075 
Колера (Cholera asiatica) -001 Бацилоносител на коле-
ра V02.0 
Чума (Pestis) - 020 
Легионарска болест (Legionellosis) - 482.8 
Лептоспирози (Leptospiroses) - 100 
Маларија (Malaria) - 084.0-084.6 Носителство на пара-
зитот на маларија V02.9 
Мали сипаници (Morbilli) -055 
Менингококен менингитис (Meningitis epidemica) -
036.0 
Овчи сипаници (Varicella) - 052 
Пегав тифус (Tuphus exanthematicus) - 080 
Повратна треска (Febris recurrens) - 087.0 
Q треска (Q febris) - 083.0 
Салмонелози (Salmonelloses): 
Паратифус А - 002.1 
Паратифус В - 002.2 
Труење со храна предизвикано со салмонели - 003.0 
Други салмонелози - 003.1-003.9 
Бацилоносител на салмонелоза - V02.3 
Сифилис (Syphilis) - 090-097 
Стрептококни воспаленија на грлото (Angina strepto-
coccica) - 034.0 

30. 
31. 
32. 

38. 

40. 

Шарлах (Scarlatina) - 034.1 
Шуга (Scabies) - 133.0 
Тетанус (Tetanus) - 037 Tetanus neonatorum -771.3. 
Цревен тифус (Typhus abdominalis) - 002.0 Бацилоно-
сител на цревен тифус - V02.1 

34. Трихиноза (Trichinosis) -124 
35. Туларемија (Tularemia) -021 
36. Големи сипаници (Variola vera) - 050 
37. Голема кашлица (Pertussis) - 033.0 

Голема кашлица, друго - 033.1-033.9 
Вирусна жолтица (Hepatitis virosa): 
Хепатитис virosa А - 070.0, 070.1 
Хепатитис virosa В - 070.2, 070.3 
Хепатитис virosa - Недиференциран 070.4-9 
Носителство на хепатитис V антиген 102.6 
Вирусни хеморагични трески (Febres haemorrhagicae 
virosae): 065, 078.6-078.8 
Вирусен менингитис (Meningitis virosa) 
Менингитис што го предизвикува вирусот coxackie -
047.0 
Менингитис што го предизвикува вирусот ECHO -
047.1 
Менингитис што го предизвикува вирусот herpes sim-
ple^sa - 054.3 
Менингитис што го предизвикува вирусот на лимфо-
цитарен хориоменингитис - 049.0 
Менингитис што е предизвикан од неозначен вирус -
047.9 
Заразно труење со храна предизвикано од бактерии, 
освен со салмонели (Toxiinfectio alimentaris) - утврден 
причинител: 
Стафилококно - 005.0 
Ботулизам - 005.1 
Klostridium perftingens - 005.2 
Други клостридии - 005.3 
Vibrio parahaemolyticus - 005.3 
Бактериски труења со храна предизвикани од други 
причинители - 005.8 

I Труење со храна неозначено - 005.9 
42. Заразно воспаление на мозокот (Encephalitis) 

Централноевропски енцефалитис - 063.2 
Енцефалитис кај паротитис - 072.2 
Менингококен енцефалитис - 036.1 
Енцефалитис кај рубела - 056.0 
Енцефалитис по варичела - 052 
Енцефалитис по мали сипаници -055.0 
Постинфективен енцефалитис - неозначен - 323.9 

43. Заушки (Parotitis epidemica) - 072 
44. 2olta treska (Febris flava) - 060 
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Образец бр. 1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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ЛИСТА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
1. Активна туберкулоза (Tuberculosis activa) 
2. Беснило (Lyssa) 
3. Брил-Цинсерова болест (Morbus Brill-Zinsser) 
4. Бруцелоза (Brucellosis) 
5. Антракс (Anthrax) 
6. Црвенка (Rubella) 
7. Детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta) 
8. Дифтерија (Diphtheria) 
9. Дизентерија (Dysenteria bacillaris) 

10. Ехинококоза (Echinococcosis) 
И. Ентероколитис (Enterocolitis) 
12. Гонореја (Gonorrhoea) 
13. Грип (Influenza) 
14. Губа (Lepra) 
1-5. Инфективна мононуклеоза (Mononuclosis infectiosa) 
16. Колера (Cholerar asiatica) 
17. Чума (Pestis) 
18. Легионарска болест (Legionellosis) 
19. Лептоспирози (Leptospiroses) 
20. Маларија (Malaria) 
21. Мали сипаници (Morbilli) 
22. Менингококен менингитис (Meningitis epidemica) 
23. Овчи сипаници (Varicella) 
24. Пегав тифус (Typhus exanthematicus) 
25. Q треска (Q febris) 

26. Повратна треска (Febris recurrens) 
27. Салмонелози (Salmonelloses) 
28. Сифилис (Syphilis) 
29. Стрептококно воспаление на грлото (Angina strepto-

coccica) 
30. Шарлах (Scarlatina) 
31. Шуга (Scabies) 
32. Тетанус (Tetanus) 
33. Цревен тифус (Typhus abdominalis) 
34. Трихиноза (Trichinosis) 
35. Туларемија (Tularemia) 
36. Големи сипаници (Variola vera) 
37. Голема кашлица (Pertussis) 

38. Вирусна жолтица од типот А, типот В и неопределен 
тип (Hepatitis virosa А, Hepatitis virosa В, Hepatitis spe-
cies поп identiflcata) 

39. Вирусни хеморагични трески (Febres Haemorrhagicae 
virosae) 

40. Вирусен менингитис (Meningitis virosa) 

41. Заразно труење со храна предизвикано од бактерии, 
освен салмонелоза (Toxiinfescio alimentaris) 

42. Заразно воспаление на мозокот (Encephalitis) 
43. Заушки (Parotitis epidemica) 
44. Жолта треска (Febris flava) 

Образец бр. 2 
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541. 
Врз основа на член 51 став 1 точка 7 од Законот за за-

штита на населението од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСКОПУВАЊЕ И 

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Умрени лица се ископуваат и пренесуваат на начинот 

и под условите што се пропишани со овој правилник. 

Член 2 
При ископување на умрено лице, без оглед на причи-

ната на смртта и начинот на законот, мора да се изврши 
дезинфекција на сандакот со петпроцентен раствор на 
формални, а гробницата и непосредната околина со хло-
рен вар или со друго соодветно дезинфекционо средство. 

Лешот на лице кое умрело од антракс, дифтерија, ди-
зентерија, колера, чума, цревен тифус, паратифус А и В, 
вирусни хеморагични трески, заразна жолтица или жолта 
Треска, а кое било закопано во дрвен сандак, може да се 
ископа дури по истекот на една година од денот на зако-
нот. 

Член 3 
Лицата што работат на ископување на умрени лица 

не смеат да имаат рани, краста или исечени места на 
кожата, а за време на работата мораат да носат заштитна 
облека со гумена престилка, гумени долги ракаваци и гу-
мени чизми. 

Заштитната облека и обувките од став 1 на овој член 
не смеат да се употребуваат за други цели и мораат да се 
дезинфикуваат по секоја употреба. 

Член 4 
Умрено лице што било закопано може да се пренесу-

ва само во метален сандак кој е ставен во дрвен сандак, 
без оглед на тоа со кое превозно средство се пренесува. 
Ако умреното лице било закопано во дрвен сандак, по ис-
копувањето се става во метален сандак кој мора да се зале-
пи и да се стави во дрвен сандак така што да не може да се 
поместува. 

Оставките од леш на лице кое заради пренесување се-
ископуваат по десет години од денот на закопот, мораат 
да се сместат во метален или дрвен сандак. 

Член 5 
Лешот на лице што умрело од некоја заразна болест 

од член 2 став 2 на овој правилник, а кое не било закопано, 
може да се пренесе само во затворен и залемен метален 
сандак кој се става во дрвен сандак. Лешот мора да биде 
зтавиткан во платно натопено со соодветен раствор на де-
зинфекциско средство врз база на фенол или крезол, а 
празнината на металниот сандак исполнета со стругани-ци. 

Лешот на лице што умрело од некоја заразна болест 
која не е наведена во член 2 став 2 од овој правилник или 
чија смрт настапила од други причини, а кое не било ни 
закопано, мора да се смести во дрвен сандак изработен од 
тврдо дрво така што да може наполно да се затвори. Ако 
таквиот леш се пренесува со средства на јавниот сообра-
ќај, мора да се смести во залемен метален сандак кој е ста-
вен во дрвен сандак. 

Како средства за превоз на умрени лица, во смисла 
на овој правилник, се сметаат: автобус, автомобил, ками-
он, брод, железнички вагон, авион и специјални превозни 
средства кои служат исклучително за пренесување на ум-
рени лица. 
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Член 6 
Умрено лице може да се пренесува со автобус или ав-

томобил кој служи за превоз на патници, односно со ками-
он само под услов со него истовремено да не се превезува-
ат патници ниту каков било друг товар, како и тоа, умре-
ното лице да е опремено на начинот пропишан во член 4 
односно во член 5 на овој правилник. 

Член 7 
Пренесување на умрено лице со брод може да се 

врши во посебно определен и одвоен бродски простор во 
кој не смее да се превезува ништо друго освен предметите 
што спаѓаат во опремата на умреното лице. 

Ако умреното лице се пренесува со брод кој превезу-
ва патници, пренесувањето може да се врши само во по-
себна кабина односно друга бродска просторија, неприс-
тапна за патници и во која не се превезуваат никакви дру-
ги предмети. 

Член 8 
Пренесување на умрено лице со железница може да 

се врши само во посебен - затворен вагон. Во еден вагон 
можат да се пренесуваат и повеќе умрени лица. 

Ако умреното лице се наоѓа во затворена мртовечка 
кола, тоа може да се превезува и во отворен железнички 
вагон. 

Член 9 
Пренесувањето на умрено лице со авион во редовни-

от воздушен сообраќај, може да се врши само во опреде-
лен простор (багажник), под услов тој простор на погоден 
начин да е одвоен од просторот за багаж. 

Пренесување на умрено лице со посебен авион може 
да се врши и во патничка кабина под услов умреното лице 
да е опремено на начинот пропишан во член 4 односно во 
член 5 од овој правилник. 

Член 10 
Ископувањето и опремувањето на умрено лице како 

и опремувањето на умрено лице кое не било закопано, за-
ради пренесување од едно место во друго на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
или од Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во странство, може да се врши само во присуство на 
работник надлежен за работи на санитарната инспекција 
или друго лице што тој орган ќе го овласти. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, оп-
ремувањето за пренесување на умрени воени лица и при-
падници на милицијата, може да се врши во присуство на 
лекар од организацијата на здружен труд во која умрело 
лицето чиј леш се пренесува, односно во присуство на во-
ен или друг определен лекар. 

Член 11 
Пренесување на умрено лице од странство во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија може да се 
врши само по претходно прибавено одобрение што го из-
дава Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита, во согласност со сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Лицето што бара одобрение за пренесување на умре-
но лице од странство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија е должно, кон барањето да приложи 
доказ за смртта на лицето чие пренесување се бара. Во ба-
рањето за пренесување, мора да се наведе дали умреното 
лице било закопано, како и местото, републиката односно 

автономната покраина во која ќе биде закопано, превозно-
то средство со кое ќе се изврши пренесувањето и гранич-
ниот премин преку кој ќе се изврши пренесувањето во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесуваат и на 
пренесувањето на урни од странство заради закоп во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 12 
Одобрение за пренесување на умрено лице не е по-

требно кога се пренесуваат лица што не се умрени од за-
разни болести и кои не биле закопани, ако во времето на 
Смртта престојувале во странство со важечка патна испра-
ва на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Одобрение не е потребно ниту за пренесување на урна 
ако лицето чија урна се пренесува во времето на смртта 
престојувало во странство со важечка патна исправа на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 13 
Ископување и опремување на умрено лице односно 

опремување на умрено лице кое не било закопано, заради 
пренесување од странство во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија или преку територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија (во 
транзит), како и затворање, лемење и печатење на санда-
кот, може да се врши само во присуство на овластен ра-
ботник на надлежно дипломатско односно конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во државата од која умреното лице се 
пренесува. 

Во случајот од став 1 на овој член, сандакот во кој е 
опремено умреното лице заради пренесување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, мора да би-
де запечатен со печат на дипломатското односно конзу-
ларното претставништво чиј овластен работник присус-
твувал при ископувањето и опремувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
за ископувањето и опремувањето на умреното лице про-
писите на државата од која се пренесува, ги предвидуваат 
санитарните услови предвидени со овој правилник, како и 
присуство на надлежен орган на таа држава, шефот на 
надлежното дипломатско односно конзуларно претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија може да одлучи овластениот работник на претстав-
ништвото да не присуствува при ископувањето односно 
опремувањето на умреното лице. 

Член 14 
Овластениот работник на надлежниот орган, органи-

зацијата на здружен труд односно дипломатското или 
конзуларното претставништво (чл. 10 и 13) кој присуству-
ва при ископувањето и опремувањето на умреното лице е 
должен да утврди дали се спроведени мерките пропишани 
со овој правилник. 

Член 15 
За пренесување на умрено лице преку граница или од 

територијата на една на територијата на друга република 
односно автономна покраина, потребна е спроводница ко-
ја се издава на образец кој е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел. 

Спроводницата за пренесување на умрено лице од те-
риторијата на една на територијата на друга република 
односно автономна покраина и спроводницата за пренесу-
вање на умрено лице од Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во странство, ја издава органот на уп-
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равата надлежен за работи на санитарната инспекција чиј 
работник односно друго овластено лице присуствувало 
при ископувањето и опремувањето. 

Ако умреното лице се пренесува од воена единица 
или од единица на милицијата во која умрело, спроводни-
цата за пренесување ја издава определен лекар на таа еди-
ница кој присуствувал на опремувањето на умреното ли-
це. 

Спроводницата за пренесување на умрено лице од 
странство заради закоп во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија односно во транзит преку терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија ја издава надлежното дипломатско односно конзу-
ларно претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во државата од која се пренесува 
умреното лице. 

Спроводницата за пренесување на умрено лице во 
транзит преку територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија се издава врз основа на одоб-
рение за пренесување издадено од државата од која умре-
ното лице се изнесува и од државата во која умреното 
лице се пренесува заради закоп. 

Член 16 
Лицето кое пренесува умрено лице од странство зара-

ди закоп во Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија е должно за издаденото одобрение за пренесува-
ње, датумот на пренесувањето и местото од каде умрено-
то лице ќе се пренесе, да го извести надлежното дипломат-
ско односно конзуларно претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во државата од 
која умреното лице се пренесува, пред пристапување кон 
опремување на умреното лице. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите и начинот 
на ископување и пренесување на мртовци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/76 и 8/80). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
19 јуни 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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542. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и 
56/80), претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОН-

ТРОЛА 
I 1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат или увезуваат лекови се должни, покрај редовна кон-
трола, да вршат и посебна контрола на лековите што ги 
произведуваат или увезуваат, и тоа на: 

1) готовите лекови што содржат серуми или вакцини; 
2) готовите лекови што содржат крвни деривати (ал-

бумин, нормални и специфични гама глобулини, фибрино-
ген, криопреципитат, интерферон и др.); 

3) готовите лекови што содржат антибиотици; 

; 4) готовите лекови што содржат кардиотонични гли-
козиди; 

5) готовите лекови што содржат инсулин; 
I 6) прва серија од секој новоодобрен готов лек пред 

Неговото пуштање во промет. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 

црестанува да важи Наредбата за лековите што подлежат 
на посебна контрола („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77). 

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

Бр. 2293 
ј 7 август 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 

543. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), Со-

јузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 26/85) во точка 1 податоците под реден број 16 се менуваат и гласат: 

„16. „Мостар" 05,30 08,10 1 06,00 10,00 1,2,4 „16. „Мостар" 
05,30 21,00 2,4 05,25 10,00 3 
05,30 08,00 5 06,00 14,00 5 
06,30 08,00 3,6 15,30 21,30 1 
17,30 20,30 7 17,30 21,30 2,4,5 
18,00 21,00 1,5 15,30 22,00 3 
16,30 19,00 3 10,00 14,00 7 16,30 19,00 

18,00 20,00 7." 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
У1/бр. 4310/1 

1 август 1985 година 
Белград 

544. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН 
ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКО-
ВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Упатството за содржината и начинот на водење 

на Единствен план на сметки на општественото сметко-
водство во Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/85), чл. 60 и 61 се бри-
шат. 

Член 2 
Во образецот „Биланс на состојбата на општествени-

те средства на сметките на општественото сметковод-
ство" се вршат следните дополненија: 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

1) по зборовите: „Ликвидација на пресметките меѓу 
пресметковното седиште на Службата и организационите 
единици на Службата на неговото подрачје 598", се дода-
ваат зборовите: „Неликвидирани уплати на граѓаните 
599"; 

2) под текстот на образецот, на средината од страна-
та се става ознаката: „МП", а десно од неа зборот: „пот-
пис". 

Член 3 

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

50 бр. 1/43 
1 август 1985 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство, 
м-р Џемшит Дураки, с. р. 
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545. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ВИДОТ, СОДРЖИ-
НАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Упатството за видот, содржината и употребата 
на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот 
промет во земјата преку Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84 и 67/84) во 
точка 59 одредбата под 4 се менува и гласи: 
I „4) износот на динарите се испишува со бројчени оз-
наки во динари, без пари. Пред износот на динарите се 
ставаат две паралелни цртици или ѕвездичка, а зад изно-
сот на динарите - точка и цртица (.-). 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

50 бр. 1/44 
1 август 1985 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство, 
м-р Џемшит Дуриќи, с. р. 

- за залагање и постигнати успеси вб работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајрић Мује Алија, Бојанић Јована Лазар, Гламочић 
Стеве Бранко, Симикић Ђорђа Живојин, Шабовић Халила 
кемал; 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бакоч Лазара Мирослв; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Голубовић Најдана Часлав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Миладена Живан, Ђорђевић Спасоје Драго-
љуб, Јовановић Живка Михајло; 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошњак Мије Павле; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Башић Стојана Драган, Камбур Авде Ахмед, Михаљ-
чић Богољуба Марко, Стоисављевић Петра Боро; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аранђеловић Тадије Христивоје, Милосављевић Све-
тозара Драгољуб, Милошевић Момчила Србислав, Рад-
нић Миленка Јован, Стаменић Госпаве Драган, Стевано-
вић Добросава Владимир, Стојановић Милисава Алексан-
дар, Стојковић Кузмана Стојан, Тодосијевић Драгутина 
Вучко, Трујић Виктора Коста; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсић Радосава Радан, Богдановић Божидара Љубо-
мир, Цветковић Владимира Тугомир, Грујић Илије Петар, 
Михајловић Душана Вукашин, Младеновић Стоимира 
Мирослав; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Докниќ Бидака Радојко; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абази Бајрама Фадил, Ајвази Арифа Муса, Дибрани 
Гајазита Рахим, Хајрулах Мехмета Тахири, Ќраснићи Ха-
лила Хетем, Вукадинов Витормира Зоран. 

бр. 41 
10 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јурашек Стјепана Зденко 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

1. Пек-Мргудовић Илије Румица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бојчић Артура Твртко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кошић-Варошћан Стјепана Марјана, Сладић-Биро 
Јосипа Антина, Утробичић Ивана Миховил, Вилајтовић-
-Перипић Стевана Марија; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кнежевић Емила Вељко, Николин-Маричић Милета 
Маријана; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђуровић Радоје Светозар, Лаврнић Петра Јован, Ста-
нић Петра Стево; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Остојић-Крнета Јована Зора 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богдановић Јована Милорад, Кујунџић Драгољуба 

Миодраг, Николић Душана Лазар, Вукмановић Илије Љу-
бомир, Зурковић Петра Никола; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на военостручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Вукменовић Илије Милан; 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Будимир Милан Богдан, Црнчевић Васе Мирко, Дув-

њак Симе Бранко, Ђура Јожефа Емилија, Карађиновић Ва-
се Шпиро, Козомара Јове Ђорђе, Лукиќ Лазара Ѓорѓе, Не-
надов Ненада Бранислав, Платиша Илије Милан, Самар-
ција Николе Душан, Стојковић Славка Миланко, штрбоја 
Јована Рада; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Атанасковић Александра Светозар, Бацковић Богда-
на Миленко, Бартош Стевана Имре, Чобановић Стеве Са-
ва, Драговиќ Радована Владислав, Гајић-Путник Живана 
Радосава, Гере-Рац Јаноша Терезија, Гроза Божидара 
Михајло, Гугић Јована Боривоје, Јовичић Лазара Бошко, 
Кеча Обрада Милан, Митровић Младена Момир, Нико-
лић Павла Живко, Новаковић Јове Ранко, Паланчки Ми-
лорада Душко, Петровић Хранислава Милош, Поповић 
Павла Душан, Ранковић Недељка Василије, Сечански Ми-
лорада Ђорђе, Селеши-Ваго Јаноша Ласло, Срданов Раде 
Милан, шарац Тодора Лука, Таталевић Михајла Никола, 
Вел,ков Бранка Озрен, Загорчић Васе Илија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Милоша Петар, Бајић Давида Ђуро, Чиеф 

Мартина Јанко, Делић-Дракулић Милије Мара, Дугошија-
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-Живковић Бранка Смиља, Ђалинац Лазара Данило, Ђи-
салов Ђуре Милан, Гидић Радислава Бранислав, Гржибов-
ски Стјепана Адолф, Илин Душана Тима, Иванковић-Не-
надов Велимира Марија, Јовановић Живана Милан, Јови-
чић Живана Стеван, Карбан Јосипа Рудолф, Кашић-Голу-
шин Марка Јованка, Кијац Обрада Радомир, Лазић Мило-
вана Борислав, Марковић Лазе Душан, Матковић Јосипа 
Драгутин, Мере-Карељи Јосипа Јелисавета, Миленковић 
Миленка Предраг, Милинковић Срете Новак, Милосавље-
вић Борисава Драгослав, Миловановић Недељка Ради-
лав, Минић Стевана Милан, Надлачки Саве Радован, Не-
дељков-Гаврилов Нестора Радославка, Недељковић Гавре 
Ђорђе, Немчевић Николе Милан, Нићин Ивана Алексан-
дар, Николић-Шаровић Симе Марија, Орос Иштвана 
Јожеф, Паланачки Стевана Олга, Петаковић-Тодоров 
Славка Драгица, Пилић Стојана Станко, Радмиловић Љу-
бомира Младен, Радомировић Стојана Чеда, Раковић Пет-
ра Бранислав, Режа Богдана Лазар, Селеши-Бозоки Ане 
Марија, Симин-Јањатовић Илије Софија, Слијепчевић Ан-
дрије Георгије, Старчевић-Радаковић Ђуре Анђелија, Сте-
фановић Љубите Драгољуб, Стоиановић Божидара То-
мислав, Стојковић-Бајић Цветана Мирјана, Вајдле Мирос-
лава Јован, Варга Андрије Андрија, Видовић Васе Вељко, 
Влашкалић Милана Ђорђе, Зорић Паје Милан, Живковић 
Томе Богдан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Илек Јосипа Мирко, Милетин Лазара Вељко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бабин Лазара Јованка, Цоцек Стевана Иштван, Јо-

наш Јана Јан, Јовановић-Ђурчић Исе Наталија, Кари-Ву-
ковић Милисава Драгица, Кошут Павела Павел, Крижов 
Павла Павел, Марјановић Андрије Фрања, Радовановић 
Десимира Лазар, Срдић Мане Драган, Шифел Јозефа Јо-
зеф; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Брња Јанка Звонко, Ђурђевић Стевана Томислав, 

Грлић-Качански Средоја Јелена, Лекић Јове Милош, Ме-
ђедовић-Милутиновић Петра Загорка, Миливојац Раде Јо-
ван, Мунитлаќ Срећка Драган, Освелд-Барић Јураја Вера, 
Перић Стеве Драган, Радосављевић-Касабашић Милоша 
Верица, Ратко-Гвоздић Милутина Даниса, Сарић Саве 
Драгомир, Станојевић-МандиЅ Петра Мила, Струхарик 
Јозефа Ана, Васиќ Петра Миодраг, Васин Васе Драгиња, 
Веселиновић-Крмпотић Милана Видосава, Журовски Јана 
Владо; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Братић Ђорђа Богдан, Ђорђевић Лазара Сава, Мила-

диновић Пере Радосав, Мохачи Јаноша Јанош; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Драгић Јордана Трајан, Фићи Стевана Ференц; 

Бр. 42 
28 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-

брососедска соработка и пријателски односи меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Република 
Сан Марино, да се 

о д л и к у в а а т : 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 
Marino Bollini - советник на Владата на Република 

Сан Марино; Primo Bugli - советник на Владата на Репуб-
лика Сан Марино; Guglielmo Giusti - советник на Владата 
на Република Сан Марино; Vittorio Meloni - советник на 
Владата на Република Сан Марино; Giuseppe Rossi - со-
ветник на Владата на Република Сан Марино. 

Бр. 45 
1 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

533. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и 
услуги 1265 

534. Правилник за условите и начинот на вршење 
задолжителна имунизација, серопрофилакса и 
хемиопрофилакса против заразни болести и за 
лицата кои подлежат на таа обврска 1266 

535. Правилник за мерките за заштита од внесува-
ње и за сузбивање на колера, чума, вирусни хе-
морагочни трески, холта треска и маларија - 1272 

536. Правилник за условите и начинот на водење 
податоци за лабораториските испитувања и за 
давање известувања за причинителите на од-
делни заразни болести 1273 

537. Правилник за условите за вршење дезинфекци-
ја, дезинсекција и дератизација заради спречу-
вање и сузбивање на заразните болести 1275 
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Страна 

538. Правилник за здравствените прегледи на лица-
та што преболеле цревен тифус, бациларна ди-
зентерија или салмонелоза 1275 

539. Правилник за здравствените прегледи на лица-
та ставени под здравствен надзор заради спре-
чување на заразни болести 1277 

540. Правилник за начинот на пријавување на за-
разни болести 1278 

541. Правилник за условите и начинот на ископува-
ње и пренесување на умрени лица 1285 

542. Наредба за лековите што подлежат на посебна 
контрола ч - 1288 

Страна 

543. Наредба за измена на Наредбата за времето во 
кое воздухопловните пристаништа можат да 
бидат отворени 1288 

544. Упатство за дополненија на Упатството за 
џ содржината и начинот на водење на единствен 

план на сметки на општественото сметковод-
ство во Службата на општественото книговод-
ство - 1288 

545. Упатство за измена на Упатството за видот, 
содржината и употребата на еднообразни об-
расци за вршење работи на платниот промет 
во земјата преку Службата на општественото 
книговодство 1289 
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