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517. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и со член 12 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини, Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 29 мај 1980 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1980 ГОДИНА 

се Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 19 
од 28 март 1980 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 259 
29 мај 1980 година 

Белград 

Претседател на 
0 Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките И 

покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Се потврдува Финансискиот план на Народна-
та банка на Југославија за 1980 година, што го до-
несе Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 
18 од 18 март 1980 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 258 
мај 1980 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

518. 
К 

Врз основа на член 231 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и со член 12 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини, Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 29 мај 1980 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1979 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Југославија за 1979 гаодина, што ја доне-

519. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и со член 6 став 2 од Одлуката за 
утврдување на приходите од царини и други увоз-
ни давачки што во 1979 година и се отстапуваат на 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
29 мај 1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМ-
СКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1979 

ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Фондот за 
унапредување на економските односи со странство 
за 1979 година, што ја донесе Собранието на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство, на седницата од 10 април 1980 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 263 
29 мај 1980 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините. 
Зоран Полич е. р. 
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520. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
југославија и со член 26 од Законот за финансира-
њето на федерацијата и со член 83 ст. 1 и 2 од За-
конот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство, Собранието на СФРЈ на седницата 
ца Соборот на републиките и покраините од 29 мај 
1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ОД ДРУГИ 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1980 ГОДИНА ИСЕ 
ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

СО СТРАНСТВО 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на приходите од 
царини и од други увозни давачки што во 1980 го-
дина и се отстапуваат на Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79) во член 1 
став 1 процентот: „51, 57" се заменува со процентот: 
„57, 14". 

Член 2 
Во член 6 став 3 се менува и гласи: 
„Приходите на Фондот од царини и од други увоз-

им давачки и од посебните давач.ки при увозот на 
земјоделски и прехранбени производи се наплату-
ваат според одредбите на оваа одлука до 31 декем-
ври 1980 година". 

Член 3 
Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 го-

дина. 
Член 4 

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

Собрание ва СФРЈ 

АС бр. 266 
29 мај 1980 година 

Белград 

Претседател ца 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полип, е. р. 

521. 

Врз основа на член 216 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и со1узните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
За службата зл персон а лчи ра коти на 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Управата за персонални работи на Со1уз-

ниот извршен совет, основана со Уредбата за изме-

ни и дополненија на Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Служ-
бен лист на ФНРЈ*', бр. 21/59) ја лѓродолжува ра-
ботата како Служба за персонални работи ва Со-
јузниот извршен совет, како самостојна стручна 
служба на Сојузниот извршен совет, со положба, 
и делокруг утврдени со оваа одлука. 

2. Службата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет (во натамошниот текст: Служ-
бата на Советот) ги врши стручните и други ра-
боти за потребите на Советот во врска со кадров-
ски и управно-правни 'прашања и прашања за од-
ликувања од надлежност на Советот, а особено: 

1) го следи остварувањето на утврдените на-
чела и критериуми на кадровската политика во 
сојузните органи на управата и во сојузните ор-
ганизации, како и во стручните и други служби 
на Советот и подготвува предлози за нивна един-
ствена примена; 

2) подготвува предлози на решенија за наз-
начуваља и разрешувања од должноста на фун-
кционери и раководни работници, за именувања 
на претседатели и членови на колегиј а лните тела 
и за други кадровски прашања од надлежност на 
Советот; 

3) врши управно-правни работи од надлежност 
на Советот што се однесуваат на подготвувањето 
предлози на решенија за редовни и вонредни 
правни средства во управната постапка, предлози 
на решенија по жалби против работата на конкур-
е н т е комисии и против изборот на кандидати по 
конкурсот во сојузните органи на управата, пред-
лози на решенија за давање одобренија за склу-
чување договори за купопродажба на недвижност 
за потребите на сојузните органи на управата и за 
други управно-правни прашања од надлежност на 
Советот; 

4) врши работи во врска со предлозите за од-
ликување на поединци и институции од надлеж-
ност на Советот, обработува предлози и подготву-
ва решенија за личните доходи и други примања 
на функционерите и раководните работници што 
ги назначува Советот, односно дава согласност за 
нивното назначување; 

5) врши работи во врска со остварувањето на 
правата од работа и по основ на работа на фун-
кционерите и раководните работници на укинати-
те сојузни органи на управата што во тие органи 
ги назначува Советот, како и на работниците на 
укинатите сојузни органи на управата и на сојуз-
ните организации што нема да бидат преземени, 
односно распоредени и на работниците на распо-
лагање; 

6) БОДИ евиденција и обезбедува соодветна до-
кументација за состојбата и промените во соста-
вот на функционерите и раководните работници 
што ги назначува Сојузниот извршен совет или 
дава согласност за нивното назначување, како и 
за колеги! алките тела чиишто претседатели и чле-
нови ги именува Сојузниот извршен совет. 

3. Службата на Советот има свој печат. 
4. Со работата на Службата на Советот раково-

ди началникот ка Службата на Советот кој за сво-
јата работа и за извршувањето ча задачите и ра-
ботите од делокругот на таа служба одговара пред 
Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на раководењето со работата на 
Службата на Советот и одлучувањето за заснова-
њето и престанувањето на работниот однос на ра-
ботниците во таа служба началникот на Службата 
на Советот има права и должности на функционер 
кој раководи со сојузен орган на управата. 

5. Во Службата на Советот можат да се назна-
чат помошници на началникот на Службата на Со-
ветот како раководни работници. 

Задачите и работите на кои се распоредуваат 
п омошниците на началникот на Службата на Со-
ветот како и нивниот број, се утврдуваат со пра-
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вилникот за систематизација на задачите и работи-
те во Службата на Советот. 

в. Началникот и помошниците на началникот 
на Службата на Советот ги назначува и разрешува 
Сојузниот извршен совет. 

7. На организацијата и работата на Службата 
на Советот, во поглед на овластувањата на начал-
никот на Службата на Советот, како и во поглед 
на правата, обврските и одговорностите на раковод-
ните работници на Службата на Советот, се приме-
нуваат прописите што важат за сојузните органи 
на управата, ако со сојузен закон или со оваа од-
лука не е определено поинаку. 

8. Началникот на Службата на Советот, рако-
водните работници и работниците на Службата на 
Советот ги остваруваат своите самоуправни права 
во Работната заедница на Службата на Советот на 
начинот утврден со статутот и со други самоуправ-
ни општи акти во согласност со закон. 

9. Во извршувањето на своите задачи и рабо-
ти Службата на Советот во својата работа сорабо-
тува со кадровските служби на извршните совети 
на републиките и автономните покраини, како и 
со соодветните служби на Сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации. 

10. Средствата за работа на Службата на Со-
ветот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за делокру-
гот и работата на Управата за персонални работи 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/72). 

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

Е. п. бр. 465 
15 мај 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р 

522. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79). врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
3 \ ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ 
НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 

НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1980 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за критериумите што ќе се при-

менуваат при намалувањето на царината на увозот 
на специфична опрема во 1980 година („Службен 
лент на СФРЈ", бр. 5/80), во точка 7 одредба под 14, 
на кратот, точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додава одредбата под 15, која гласи: 

„15) производство на енергетски суровини врз 
база на преработка на секундарни суровини од сфе-
рата на агроиндустрискиот комплекс". 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 31 
декември 1980 година. 

3 Оваа одлука влегува во сипа наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 224 
29 мај 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

523. 

Врз основа на член 13 од Законот за помилу-
вањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), ва 
спогодба со сојузниот секретар за народна одбра-
на, сојузниот секретар за правосудство и органи-« 
зација на сојузната управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОВИТЕ И НА УС-
ТАНОВИТЕ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА ПО 

ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

1. Со ова упатство се уредува постапувањето 
на судовите од општа надлежност и на воените 
судови (во натамошниот текст: судот) и на устано-
вите за издржување на казна по предметите за 
помилување што го дава Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

2. Кога судот ќе утврди дека се исполнети ус-
ловите за поведување постапка за помилување, ќе 
прибави извештаи и податоци потребни за одлучу* 
вање по молбата. 

Зависно од содржината на молбата за поми-
лување, судот ќе прибави: 

1) извештај за работата, однесувањето и за 
здравствената состојба на осуденото лице кое се? 
наоѓа на издржување на казна — од управата на ус-
тановата во која ја издржува казната; 

2) податоци за причините поради кои осудено-
то лице не стапиле на издржување на казна — од 
судот надлежен за извршување на казната; 

3) извештај за однесувањето на осуденото ли-
це кое се наоѓа на условен отпуст — од општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни-
те работи; 

4) извештај за однесувањето на осуденото ли-
це и за другите околности од значење за осудено-
то лице за кое се бара бришење на осудата, уки-
нување или определување на покусо траење на 
изречената мерка на безбедност (забрана на врше-
ње на професија, дејност или должност, забрана 
на јавно истапување, забрана на управување со 
моторно возило на сторителот кој е возач по зани-
мање или протерување на странец од земјата), или 
укинување на определена правна последица на 
осудата предвидена со сојузен закон или опреде-
лување на нејзиното покусо траење — од општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни-
те работи. 

3. Покрај податоците од точка 2 на ова упат-
ство, судот може, имајќи го предвид степенот на 
општествената опасност на извршеното кривично 
дело и личноста на извршителот, да прибави и 
други податоци од значење за решавање по мол-
бата за помилување. 

Податоците од став 1 на оваа точка можат да 
се прибават од месната заедница, организацијата 
на здружен труд, самоуправната и друга органи-
зација или заедница. 

Извештаите и податоците од точ. 2 и 3 на ова 
упатство за осуденото воено лигте, кое по осудата 
го задржало тоа својство, судот ќе ги прибави од 
воената установа за издржување на казна и од 
командата на надлежната армиска област, односно 
од друга соодветна команда. 

5. Врз основа на собраните извештаи и пода-
тоци од точ. 2 до 4 на ова упатство, како и на по-
датоците од списите на кривичниот предмет, судот 
ќе состави реферат, кој треба да содржи: 

1) лични податоци за осуденото лице; 
2) податоци за изречената казна и за намалу-

вањето на казната (ВРЗ основа на помилување или 
вонредно ублажување на казната): 

3) податоци за извршување на казната (капЅ 
ја и з л о ж у в а казната, кога почнат! да ie издржу-
ва казната и кога му истекува казната; ако осу-* 
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дениот не почнал да ја издржува казната, дали е 
издаден налог за издржување на казната; ако на 
осудениот му е одложен почетокот на издржувањето 
на казната — по кој основ тоа е сторено и до ко-
га е одложен почетокот на издржувањето на каз-
ната; дали осуденото лице е на отпуст и од кога); 

4) образложено мислење од судот за оправда-
носта или неоправданоста на молбата за помилу-
вање. 

6. Ако се поднесени повеќе молби за помилу-
вање на поголем број лица осудени со една пресу-
да, судот ќе состави еден реферат, со тоа што во 
него посебно ќе ги наведе податоците од точка 5 
на ова упатство за секое осудено лице, а на кра-
јот ќе даде и мислење за оправданоста или ^ о п -
равданоста на секоја молба за помилување. 

7. Записникот за советувањето и гласањето на 
судскиот совет се приклучува кон рефератот во 
затворен плик. 

8. Кога управата на установата за издржува-
ње на казна ќе прими молба за помилување, одно-
сно барање од судот за доставување на извештај 
од точка 2 став 2 одредба под 1) на ова упатство, 
ќе состави извештај кој треба да содржи: 

1) лични податоци за осудениот; 
2) податоци за пресудата (податоци за судот 

кој ја изрекол пресудата, број и датум на пресу-
дата за изречената казна); 

3) податоци за извршување не казна (од кога 
се смета и кога истекува казната, дали имало пре-
кини во издржувањето на казната, дали осуденото 
лице е пуштено на условен отпуст); 

4) дали изречената казна е намалена (врз ос-
нова на која одлука); 

5) податоци за залагањето на осуденото лице 
на работа; 

6) податоци за залагањето и успехот на осу-
деното лице во образованието; 

7) податоци за однесувањето на осуденото ли-
це (дали осудениот се придржува кон правилата 
на куќниот ред и дали ги извршува наредбите на 
управата на установата за издржување на казна, 
неговиот однос спрема другите осудени лица и 
спрема работниците на установата, дали на опреде-
лено лице му се признаени домски погодности, дали 
осуденото лице дисциплински е казнувано и др.); 

8) податоци за семејните односи на осуденото 
лице; 

9) податоци за здравствената состојба на осу-
деното лице и за неговата способност за работа; 

10) забелужување на управата на установата 
за издржување на казна за особините на осудено-
то лице и мислење за резултатот на преземените 
мерки што имале влијание врз превоспитувањето 
на осуденото лице. 

Извештајот, со молба за помилување, устано-
вата за изджување на казна го доставува до судот 
што на осуденото лице му ја изрекол пресудата 
во прв степен. 

9. Откако ќ прибави мислење од надлежниот 
јавен, односно од воениот обвинител, молбата за по-
милување судот ќе му ја достави непосредно на Со-
јузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа. Кон молбата судот ги, до-
ставува: 

1) сите прилози што кон молбата за помилу-
вање ги поднело осуденото лице или овластеното 
лице за поднесување молба за помилување; 

2) извештај на управата на установата за из-
држување на казна; 

3) податоци и извештаи на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешните работи, ка-
ко и податоци и извештаи што судот според овош-
јата оцена ги прибавува од други надлежни орга-
ни, организации и заедници; 

4) заверени преписи на пресудите (од првосте-
пениот, второстепениот и третоетепениот суд); 

* 5) заверен препис на пресудата со која е изре-
чена единствена казна (член 401 на ЗКП); 

6) заверен препис на решението за вонредно 
ублажување на казната или известување дека таа 
постапка е во тек; 

7) мислење од надлежниот јавен, односно вое-
ниот обвинител; 

8) реферат со мислење на судот. 
10. Ако со правосилната пресуда е изречена 

смртна казна, судот ќе го поучи осуденото лице за 
неговото право да поднесе молба за помилување. 

Кон молбата за помилување на лице осудено 
на смртна казна судот, покрај рефератот и мисле-
њето, ќе ги приложи податоците и извештаите 
од точ. 2 до 5 на ова упатство и ќе ги достави си-
те списи од кривичниот предмет до Сојузниот се-
кретаријат за правосудство и организација' на со-
јузната управа. 

Ако лицето осудено со правносилна пресуда 
на смртна казна изречно или молкома се откаже 
од правото да поднесе молба за помилување, а 
друго овластено лице не поднело молба за поми-
л$рање, судот кон прибавените податоци и извеш-
таи од точ. 3 и 4 на ова упатство, ќе ги достави до 
Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа и списите на кривич-
ниот предмет, со рефератот и мислењето заради 
поведување постапка за помилување по службена 
должност; 

11. По донесувањето одлука за молбата за по-
милување, Сојузниот секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа доставува 
известување до судот и до казнено-поправната ус-
танова за донесената одлука. 

По приемот на известувањето од став 1 на оваа 
точка судот, без одлагање, писмено ќе ги извести 
за исходот на помилувањето осуденото лице, лице-
то кое за осудениот поднело мптба за помилување, 
надлежниот јавен, односно воениот обвинител и 
установата во која осуденото лице ја издржува 
казната. 

12. Одредбите од ова упатство сообразно се при-
менуваат и во постапката за помилување по служ-
бена должност. 

13. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за работа на 
судовите и на казнено-поправните установи во вр-
ска со постапката за помилување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/64). 

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

Бр. 84/1 
20 Mai ШО година 

Белград 
Со1.узен-секретар 

за правосудство и ор-
ганизација на Сојуз-

ната управа. 
Лука Бановиќ, е. р. 

524. 

Брз оснора на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност БО Југославен а 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SUNDAY TIMES" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Sunday Times" од 11 мај 
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1980 година, што излегува на англиски јазик во 
Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/477 
22 мај 1980 година 

Белград 

Заменик-со јузев 
секретар за внатреш-

ни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

525. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA ЅТАМРА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „"La St агора" број 96 од 6 
мај 1980 година, што излегува на италијански јазик 
во Торино, Италија, 

Бр. 650-1-12/542 
22 мај 1980 година 

Белград 

Заменик-сој узен 
секретар за внатреш-

ни работи. 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

526. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE MONDE" 

Се забранз'ва внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ,,Le Monde" бр 10969 ол 6 
мај 1980 година што, излегува на француски јазик 
во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/555 
22 мај 1980 година 

Белград 

Заменик-со1у1ен 
секретар за внатреш-

ни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. Р< 

527. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE FIGARO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот ,,Le Figaro" од 12 мај 1980 
година, што излегува на француски јазик во Па-
риз. Франција, 

Бр. 650-1-5/556 
22 мај 1980 година 

Белград 

Заменик-со ј узен 
секретар за внатреш-

ни работи. 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

528. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со чпен 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средстча за масовно комуницирање и за 
странската информативна дот ност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39'74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОВ „SUDDEUTSCHE ZEI-

TUXG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Suddeutsche Zeitung" број 
105/19 од 6 Mai 1980 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. «50-1-22/875 
22 мај 1930 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатреш-

ни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

529. 

Воз основа на член 331 од Законот за воз-
душната пловидба (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/73>, претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

3\ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИ-
ТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

Член I 
Во Правилникот за стручната подготовка, ис-

пити ге и дозволите за работа на членовите на еки-
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паж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/80) во член 5 став 2 по зборовите: „училиш-
ниот центар", се додаваат зборовите: „на органи-
зацијата на здружен труд, органот на управата,". 

По став 3 се додава став 4, кој гласи: 
„Содржината на книгата на учениците, однос-

но содржината на книгата на приправниците ја 
утврдува и книгата је заверува Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски". 

Член 2 
Во член 9 став 1 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „а има повеќе од 16 години воз-
раст". 

Член 3 
Во член 12 зборовите: „од што по 5 часови са-

мостојно летање во секоја година од важењето ма 
дозволата" се заменуваат со зборовите: „од што 
најмалку 5 часови летање во текот на 12 месеци 
пред истекот на рокот на важењето на дозволата". 

Член 4 
Во член 15 зборовите: „над 1500 kg" се замену-

ваат со зборовите: „до 3000 kg". 

Член 5 
Во член 16 зборовите: „од што секоја година во 

рокот на важењето на дозволата најмалку по 5 ча-
сови самостојно летање со авион" се заменуваат со 
зборовите: „од што најмалку 5 часови самостојно 
летање со авион во текот на 12 месеци пред исте-
кот на рокот ка важењето на дозволата". 

Член 6 
Во член 25 бројот: „30" се заменува со бројот: 

„ЗОО", а по зборовите: „со употреба" се додаваат 
зборовите: „на радиоелектронски". 

Член 7 
Во член 27 зборовите: „во својство на прв пи-

лот лета во воздушниот сообраќај, со право на 
превоз на патници, со авион со тежина до 5700 kg, 
ако положил посебен испит за летање со опреде-
лен тип авион и посебен испит за инетрументално 
летање:" и зборовите: „со авиони со тежина до 
60.000 kg" се бришат, а на крајот на членот се до-
даваат зборовите: „или за тоа посебно е обучен". 

Член 8 
Во член 28 по зборовите: „15 часови летање" 

запирката се заменува со точка, а текстот до кра-
јот ее брише. 

Член 9 
Во член 29 зборовите: „и три години непреки-

нато летање во својство на професионален пилот 
во воздушниот сообраќај" се заменуваат со зборо-
вите: „и две години непрекинато летање со важеч-
ко овластување за инструментално летање". 

Член 10 
Во член 31 зборовите: „40 часови летање и" се 

заменуваат со зборовите: „40 часови летање, од 
што". 

Член 11 
Во член 32 во осмиот ред озгора по зборовите: 

„летање" се додава зборот: „ноќе", а во десеттиот 
ред озгора зборот: „летање" се заменува со зборот: 
„слетување". 

Член 12 
Во член 39 по зборовите: „а од тоа" се додава 

Зборот: „не". 

Член 13 
Во член 48 по зборовите: „кој има" се додава 

зборот: „најмалку", зборот: „техничка" се замену-
ва со зборовите: „машинска или електротеиничка", 
а по зборовите: „250 часови летање" се додаваа* 
зборовите: „во својство на приправник за теа зва-
ње, од што најмногу 50 часови на радиоелектрон-
ски уреди за симулирано летање". 

Член 14 
Во член 52 во точка 2 по зборовите: „дозвола 

за спортски пилот на авион", се додаваат зборови-
те: „дозвола за пилот на едрилица". 

Во точка 6 зборовите: „на сите типови возду-
хоплови чија тежина е до 5700 kg", и зборовите: 
„на професионален пилот со IFR овластување", се 
бришат. 

Член 15 
Во член 53 став 3 зТборат- „одобрената", се бри-

ше, а зборовите: „3500 kg" се заменуваат со зборо-
вите: „3000 kg". 

Член 16 
Во член 55 по став 1 се додава став 2, кој гла-

си: 
„За кршење на посебни работи на инструмен-

та ли ото летање, при продолжување на важењето 
на дозволата, пилотот мора да има најмалку 10ча-
сови инструментално летање, од што не повеќе од 
5 часови летање на радиоелектронски уреди за си-
мулирано летање". 

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се 
додава став 4, кој гласи: 

„За вршење на посебни работи на мвструмен-
тално приоѓање според условите пропишани за ка-
тегоријата II за определен тип авион, при продол-
жување на важењето на дозволата, пилотот мора 
да има најмалку 5 такви симулирани или вистин-
ски инструмеитални прх40Ѓања." 

Член 17 
Во член 57 во уводната реченица зборовите: 

„на водач на воздухоплов или" се бришат. 

Член 18 
Во член 58 став 1 во точка 1 зборовите: „на 

авион чија тежина е до 60.000 kg", и точка 2 збо-
ровите: „на авиони чија тежина е над 60,000 kg," се 
бришат. 

Член 19 
Во член 60 став 1 ЕО шестиот ред озгора зборот: 

„и" се брише, а во став 2 бројот: „2000" се заменува 
со бројот „1000". 

Член 20 
Член 67 се менува и гласи: 
„Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел на посебниот испит за вршење на ра-
ботите од овој правилник опфаќа, и тоа: 

1) аеродииамика и теорија на летањето; 
2) воздухопловна навигација; 
3) воздухопловна метеорологија; 
41 познавање на авионот, односно хеликопте-

рот, моторот и инструментите; 
5) психофизиологија; 
в) методика на наставата и обука на летањето; 
7) познавање и експлоатација на определен 

тип авиони или хеликоптери и принудни постапки; 
Ѕ) воздухопловни прописи; 
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9) структура на едрилицата, технологија на 
изработката и познавање на инструментите; 

10) познавање и експлоатација на едрилицата 
и принудни постапки; 

И) техника на едрење и прелетување; 
12) техника на скокање со падобран; 
13) познавање на падобране? и неговата оп-

рема ; 
14) познавање на радиоуредите; 
15) англиски јазик; 
16) радионаеигациони средства што се корис-

тат за инструментално летање; 
17) техника за и с п и т у в а а на перформансите 

на воздухопловот; 
18) теорија на инструменталното летање; 
19) радионавигација на инструменталното ле-

тање; 
20) стандардни меѓу народ ни изрази на англиски 

јазик. 
Предметите од тон. 1 до 9 на став 1 од овој член 

ги полагаат кандидатите за наставници по мотор-
но летање за обука на спортски пилоти на авио««, 
односно хеликоптери, и за наставници по моторно 
летање за обука на професионални пилоти на ави-
они, односно хеликоптери. 

Предметите од точ. 5 до 7 на став 1 од овој член 
ги полагаат кандидатите за инструктори по летање 
за обука на пилоти за друг тип авиони, односно 
келикоптери со тежина до 5700 kg и за инструкто-
ри по летање во воздушниот сообраќај на сите ти-
пови воздухоплови. 

Предметите од точ. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 11 и 12 
на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за 
наставници по елриличарство. 

Прелетите од точ. 1 и 6 на став 1 од овој член 
ги полагаат кандидатите за инструктори на нави-
гатори летачи. 

Предметите од точ. 6 и 7 на став 1 од овој член 
ги полагаат кандидатите за инструктори на меха-
ничари летачи. 

Предметот од точка 7 на став 1 од овој член 
го полагаат кандидатите на кои во важечката доз-
вола за работа им се запишува дека можат да вр-
шат посебни работи на летањето со определен тип 
воздухоплов, 

Предметите од тон. 3. 8, 16. 18, 19 и 29 на став 
1 од овој член ги полагаат кандидатите на кои во 
важечката дозвола за работа им се запишува дека 
можат да вршат посебни работи по инструментал-
но летања 

Предметите од точ. 2, 7 и 17 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важеч-
ката дозвола за работа им се запишува дека мо-
жат да вршат акробации со воздухоплов. 

Предметите од точ. 1. 2, 4 и 17 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важечка-
та дозвола за работа им се запишува дека можат 
да вршат проби и испитувања на прототипови на 
авиони и хеликоптери. 

Предметите од точ. 1. 2, 10 и 17 на став 1 од 
овој член ги полагаат кандидатите на кои во ва-
жечката дозвола за работа им се запишува дека 
можат да вршат проби и испитувања на прототипо-
ви на едрилица. 

Предметите од точ. 1. 4, 7, 8, 15 и 16 на став Т 
од овој член ги полагаат кандидатите за вршење 
на работите на пов пилот и на втор пилот во воз-
душниот сообраќај". 

Член 21 
Во член 94 во уводната реченица зборот: „ле-

тачки" се брише. 

Член 22 
Во член 95 став 1 во уводната реченица бројот: 

„92" се заменува со бројот: „94*. 

Точка 6 се менува и гласи: „познавање на два 
странски јазици, од кои едниот е англиски;". 

Во точка 9 на крајот точката се заменува е® 
точка и запирка и потоа се додаваат две нови точ-
ки, кои гласат: 

„10) воздухопловна навигација; . / 
11) методика на наставата." 
По став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Предметите од точ. 2, 4 и 11 на став 1 од ов©| 

член ги полагаат кандидатите за вршење на рабо-
тите на инструктор домаќин, односно дохмаќинка 
на авион. 

Предметите од точ. 1, 4, 7, 10 и 11 на став 1 од 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење на 
работите на инструктор верификатор летач." 

Член 23 
Во член 101 став 2 по зборовите: „и усно" за-

пирката се заменува со точка, а текстот до крајот 
се брише. 

Член 24 
Во член 103 став 1 се менува и гласи: 
„За испитувач за полагање на практичниот 

дел на испитот може да биде именувано лице кое 
има најмалку дозвола за работа за која кандина-
тот полага испит." 

Член 25 
Во член 107 став 4 се менува и гласи: 
„Кон барањето за продолжување на рокот на 

важењето на дозволата за работа на навигатор ле-
тач, механичар — техничар летач и на помошен 
персонал на воздухоплов, имателот на дозволата 
мора да поднесе: 

а) ако е во прашање редовно продолжување: 
— лекарско уверение; 
— доказ за проверка на стручноста од страна 

на овластен наставник или инструктор, која опфа-
ќа познавање на експлоатацијата на воздухопло-
вот со принудни постапки, како и проверување 
во летот; 

— доказ за налетот; 
б) ако е во прашање продолжување на дозвола 

по истекот на нејзиното важење: 
1) до 6 месеци: 
— исти докази како за редовно продолжување, 

како и докази за налетот кој не може да биде по-
мал од 50% од налетот потребен за стекнување на 
дозволата; 

2) по 6 месеци: 
— лекарско уверение; 
— доказ за проверување ^ на стручноста од 

страна на комисија, која опфаќа познавање на ек-
сплоатацијата на воздухопловот со принудни пос-
тапки и проверување на летот; 

— доказ за налетот кој не може да биде помал 
од налетот потребен за стекнување на таа дозвола." 

Член 26 
Во член 108 зборовите: „се врши проверување" 

се заменуваат со зборовите: „може да се изврши 
вонредно проверување". 

Се додава став 2, кој гласи: 
„За вонредното проверување на стручната спо-

собност од став 1 на овој член одлучува Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски по предлог на возду-
хопловниот инспектор, комисијата за испитување 
на несреќи на воздухопловот или комисијата за 
испитување на загрозување на безбедноста на воз-
духопловот во летот/1 
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Член 27 
Во член 113 став 3 во шестиот ред озгора по 

зборовите: „подносителот на барањето", се додаваат 
Зборовите: „книшката за летање заверена од одго-
ворното стручно лице,". 

Член 28 
Во член 114 во став 1 на крајот се додаваат 

запирка и зборовите: .,како и завршената обука за 
тип на воздухоплов, за исфрлање на падобранци, за 
влечење на едрилици и ел.". 

Член 29 
Во член 117 став 2 во седмиот, односно осмиот 

и деветтиот ред озгора зборовите: „и тоа: експлоа-
тација на воздувоплови и мотори и принудни по-
стапки, воздухопловни прописи, англиски јазик и 
практичен дел од стручниот испит," се бришат. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сп лг осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2421 
26 мај 1980 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на СОЈУЗНИОТ комитет 
за сообраќај и врски, 

Авдо Звоник, е. р. 

530. 

Врз основа на член 4 5 од ЗАКОНОТ за пуштале 
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76). претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВА-
ЊЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО 

ВЕТЕРИНАТА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Пропишувањето и издавањето на лекови што се 

употребуваат во ветерината (во натамошниот текст: 
лекови) се врши според одредбите од овој правил-
ник. 

Член 2 
Лековите можат да ги пропишуваат само дипло-

мирани ветеринари (во натамошниот текст: ветери-
нари). и тоа само оние лекови кои се пуштаат во про-
мет врз основа на Законот за пуштање на лекови 
во промет. 

Лековите во аптеките и во ветеринарските орга-
низации на здружен труд кои имаат организирана 
служба за ракување со лекови можат ла ги изда-
ваат само липа кои со пропис на републиката, од-
носно автономната покраина се овластени за тоа (во 
натамошниот текст: овластени лица). 

Член 3 
Лековите се пропишуваат и издаваат на ветери-

нарски рецепт. 
Само определени лекови можат да се издаваат 

без рецепт. 

Член 4 
Со ветеринарски рецепт можат да се пропишат 

лекови само за еден вид животни кои му припаѓаат 
иа еден сопственик или корисник. 

II. Ветеринарски рецепт 

Член 5 
Ветеринарниот рецепт мора да ги содржи след-

ните податоци: 
1) називот на лекот, 
2) фармацевтскиот облик на лекот, 
3) количеството на лекот, 
4) начинот на употребата на лекот, 
5) потписот на ветеринарот, 
6) датумот на издавањето на рецептот, 
7) бројот и видот на животното за кое се пропи-

шува лекот, 
8) името и презимето и адресата на сопствени-

кот, односно на корисникот на животното. 
Податоците од став 1 на овој член мораат да би-

дат јасно напишани со мастило или со хемиски мо-
лив. 

Ако рецептот се пропишува во ветеринарска ор-
ганизација, на заглави ето на рецептот мора да биде 
отпечатен или со печат втиснат називот на ветери-
нарската организација, а ако рецептот се пропишу-
ва надвор од ветеринарска организација на загпав-
јето од рецептот мораат да бидат отпечатени или со 
печат втиснати името и презимето и адресата на ве-
теринарот (местото, улицата и бројот), како и бро-
јот на телефонот ако ветеринарот има телефон. 

На рецептот кој се пропишува БО ветеринарска 
организација мора да биде втиснато и името и пре-
зимето на ветеринарот кој го издава рецептот. 

Член 6 
На една страна на ветеринарниот рецепт мора 

да остане слободен простор за означување цената 
на лекот и за ставање на ознаката која овластеното 
лице е должно да ја стави на рецептот при изработ-
ката, односно издавањето на лекот. 

Член 7 
Ветеринарниот рецепт има значење на јавна 

исправа. 

III. Пропишување па лекови 

Член 8 
Називттте на лековите се испишуваат на вете-

ринарски рецепт, по правило, на латински јазик, и 
тоа според називите од Југословенската фармакопе-
ја или ол други прописи. 

Називите на лековите можат да се скратуваат 
на начинот утврден со Југословенската фармакопеја. 

Називите на готовите лекови се испишуваат на 
рецепт без скратување. 

Член 9 
Упатството за начинот на употребата на лекот 

на ветеринарниот рецепт мора да биде потполно. 
Не е доволно да се ставаат само зборовите: „по на-
редба", „по упатство" и ел. 

Член 10 
Ако при изработката на лекот неговото количе-

ство мора да се мери, ветеринарот на ветеринарниот 
рецепт мора да го означи количеството на лекот из-
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рамено во грамови, и тоа со арапски броеви, односно 
со римски броеви ако се во прашање капки, пилули, 
таблетки, супозитории, ампули, дражен, болуси.. 

При пропишување на готов лек кој се наоѓа во 
прометот во определено пакување, бројот на паку-
вањата што се пропишуваат ветеринарот мора ма 
рецептот да го означи со римски броеви. Ако бро-
јот на таквите пакувања е поголем од еден, мора да 
се означи и со букви, 

Ако се пропишува готов лек кој се наоѓа во про-
мет во разни облици, големини, односно јачини, ве-
теринарот на рецептот мора да ги означи обликот, 
големината, односно јачината на лекот. 

Ако при пропишувањето на лекот ветеринарот 
има намера да ја пречекори максималната доза што 
е определена со Југословенската фармакопеја или 
со друг пропис, должен е пречекорената доза на 
ледот да ја означи и со букви и покрај таа ознака 
да стави знак извичник (!), како и да го стави сво-
јот потпис кон тој знак. 

Член 11 
Ако поради природата на болеста лекот треба 

итно да се издаде, ветеринарот е должен на вете-
ринарскиот рецепт да стави една од следните оз-
наки: »cito«, »statim« или »periculum in mora«. 

Член 12 
Ветеринарот е должен на ветеринарниот ре-

цепт своерачно да ја стави ознаката »поп repeta-
tur«, ако смета дека издавањето на лекот по тој 
репепт не треба да се повтори. Таа ознака не смее 
да биде отпечатена на рецептот. 

Член 13 
Лековите што содржат опојни дроги можат да 

се пропишуваат само ако нивната употреба е не-
опходна и ако се пуштаат во промет воз основа на 
Законот за пуштање на лекови во промет. 

Член 14 
За лекови во смисла на член 13 од ово1 пра-

вилник, се сметаат лековите кои во својот состав 
содржат елна од следните супстанции: 

Л алобапбитон, 
2) амфетамин, 
3> а »доб а пбитон, 
4) барбетон. 
5) браттпбао^тон, 

цитгтто^пбитон, 
ттисћечоксилат, 

8> г^ентанил, 
9> <f>0K0m*H. 

Ш Фенова опитон, 
11) глутетимид. 
12) кодеин, 
13) кокаин. 
14> морфин. 
Ш мепробамат, 
16) метанон, 
17) метаквалон. 
18) метилфенобарбитон, 
19> оксиколон, 
20) опиум, 
21) пентобарбитон, 
22) петидин, 
23) пиритрамид, 
24) сековарбитон, 
5!5> тилидин, 
26) винилбитон. 

Член 15 
На еден ветеринарски рецепт може да се про-> 

пише само еден лек кој содржи една од супстан-
циите од член 14 на овој правилник. 

Член 16 
Ако се издава лек кој содржи опојни дроги, 

ветеринарот смее да пропише за едократно изда-
вање лек кој содржи најмногу максимална доза за 
еднократна употреба. 

Член 17 
На ветеринарски рецепт не смее да се пропи-

шува ниту да се издава: кокаин, метадон и пети-
дин, како и нивните соли ниту лековите изработе-
ни од нив и од нивните соли. 

Кокаин може да се издава за потребите на ве-
теринарските организации ол член 2 на овој пра-
вилник, и тоа само во облик на: 

1) раствор кој содржи до 20°/о кокаин; 
2) маст за очи која содржи до 20% кокаин. 

Член 18 
Ветеринарните рецепти рта кои се пропишу-

ваат лекови што содржат ОПОЈНИ дроги мораат да 
се пропишуваат во два примерока, со тоа што Hi 
вториот примерок да се стави ознаката: „копија" и 
да се назначи редниот број од книгата на евиден-
цијата за пропишаните рецепти. 

Рецептот од став 1 на овој член важи пет дена 
од денот на неговото пропишување. 

IV. Издавање на лекови 

Член 19 
Аптеките и ветеринарните организации (член 

2) издаваат лекови, по правило, врз основа на ве-
теринарски рецепт. 

Без рецепт можат да се издаваат само оние го-
тови лекови за кои С о б н и о т комитет за земјодел-
ство при давањето одобрение за пуштање во про-
мет ќе определи дека можат да се издаваат без ре-
цепт. 

Без реиепт можат да се издаваат и лекови кои 
во Југословенската фармакопеја не се обележани 
со знакот еден крст ( + ) или со знакот два крста 
( + + ) . 

Член 20 
Овластеното лице е должно да го издаде лекот 

кој е пропишан на ветеринарниот рецепт, ако ги 
има лекот и ако рецептот е составен согласно со 
одредбите од овој правилник. 

Ако аптеката, односно ветеринарната органи-
зација 'член 2) го нема пропишаниот лек, овласте-
ното лице е должно да преземе мерки за набавка на 
тој лек. 

Овластеното лице не смее без претходна спо-
годба со ветеринарот ко] го пропишал лекот, на-
место пропишаниот лек да издаде лек од сличен 
состав. 

Ако аптеката, односно ветеринарната органи-
зација го нема пропишаниот лек, овластеното ли-
це може да издаде лек од ист состав, кој под дру-
го име се наоѓа во прометот, само ако со тоа се со-
гласи сопственикот, односно корисникот на живот-
ното. Секоја замена на лекот мора да се назначи 
на рецептот. 
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: Член 21 
Овластеното лице не смее да издаде лек според 

ветеринарски рецепт кој не е исправен (рецептот 
не е јасан, упатството за употребата на лекот е не-
потполно, недостигаат потребните ознаки, пропи-
шаните состојки се инкопатибилни, ка ј лекот со 
јако дејство е пречекорена дозата или дозата не е 
испишана со букви, односно не се ставени знакот 
извичник и потписот). 

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице 
е должно да го предупреди ветеринарот, кој про-
пишал таков рецепт, на утврдената неисправност, 
и тоа на начин што кај сопственикот, односно ка ј 
корисникот на животното за кое е препишан ре-
цептот нема да предизвика сомневање во исправ-
носта на работата на ветеринарот или на овласте-
ното лице. Ако притоа не може да се спогоди со 
ветеринарот, овластеното лице ќе постапи на след-
ниот начин 

1) ако рецептот не е јасен — ќе му го врати 
на погоден начин на ветеринарот со потребни об-
јасненија; 

2) ако на рецептот недостига некоја од озна-
ките од член 5 став 1 точ. 2, 4, 6 и 7 на овој правил-
ник, а на рецептот е ставена ознака за итност, или 
ако од таквиот рецепт може да се заклучи дека 
лекот е итно потребен — ќе го издаде пропишаниот 
лек, со тоа што изоставните ознаки ќе ги стави на 
рецептот; 

3) ако лекот е пропишан со инкомпатибилни 
состојки — ќе го издаде лекот, држејќи се притоа 
кон признатите научни начела и важечките 
прописи, а на рецептот ќе ги означи исправките 
што ги извршил; 

4) ако на рецептот е пропишан лек во кој се 
пречекорени максималните дози, а ветеринарот не 
ги ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде ле-
кот во средна терапевтска доза, сторените исправ-
ки ќе ги означи на рецептот и за тоа дополнително 
ќе го извести ветеринарот кој го пропишал ре-
цептот. 

Член 22 
Ако според ветеринарски рецепт се издава лек 

со кој е пречекорена максималната доза, овласте-
ното лице ќе го задржи рецептот, а на лицето на 
кое му е издаден таков лек, покрај лекот, ќе му 
издаде и копија од рецептот. 

Член 23 
Лекот според ветеринарски рецепт со ознака 

за итност мора да се издаде веднаш. 

Член 24 
Ако на ветеринарскиот рецепт не се означени 

количестото и видот на индиферентната супстан-
ција потребни за изработката на лекот, овластеното 
лице е должно на рецептот да ги назначи количес-
твото и видот на супстанцијата што ја употребило 
при изработката на лекот. 

Член 25 
Ако ветеринарот под скратен назив пропише 

некој сложен лек кој не е предвиден во Југосло-
венската фармакопеја или со други прописи, ов-
ластеното лице е должно при издавањето на таков 
лек на рецептот да ги испише сите негови составни 
делови и нивните количества. 

Член 26 
Готовите лекови по правило се издаваат во 

оригинално фабричко пакување или од оригинал-
но фабричко пакување. 

Ако готовиот лек не се издава во оригинално 
пакување, при издавањето на таков, лек, овласте-
ното лице е должно на обвивката да ги означи ја-
чината и количеството на лекот и начинот на упо-
требата на лекот, како и другите податоци што се 
од значење за правилна употреба на лекот. 

Член 27 
Ако готовиот лек поради долго стоење може 

да стане неисправен, овластеното лице е должно 
пред издавањето на таквиот лек да го отвори не-
говото пакување и да провери дали на лекот има 
видливи промени врз основа на кои може оправ-
дано да се посомнева во неговата исправност. Ако 
се посомнева во исправноста на готовиот лек, ов-
ластеното лице е должно да го запре неговото на-
тамошно издавање и веднаш да и го достави на 
овластената организација на здружен труд за ис-
питување и контрола на лекови. 

Член 28 
Ако при пропишувањето на гетов лек кој во 

прометот се наоѓа во разни облици, големини, од-
носно јачини, ветеринарот не ги назначи на вете-
ринарниот рецепт обликот, големината, односно 
јачината на лекот, овластеното лице е должно пред 
издавањето на таквиот лек да го предупреди за 
тоа ветеринарот и да се обиде со него да се спого-
ди ако е тоа можно. 

Ако овластеното лице нема можност во случа-
јот од став 1 на овој член да се спогоди со ветери-
нарот, ќе постапи на следниот начин: 

1) во поглед на обликот — ќе го издаде најпо-
годниот облик на лекот, со оглед на упатството за 
неговата употреба; 

2) во поглед на големината на пакувањето — 
ќе се спогоди со сопственикот, односно со корист 
никот на животното за кое е пропишан лекот за 
големината на пакувањето, ако лекот е пропишан 
надвор од ветеринарната организација; 

3) во поглед на јачината — ќе издаде лек со 
најмала јачина. 

Во сите случаи од став 2 на овој член овласте-
ното лице на рецептот ќе ги означи обликот, голе-
мината односно јачината на издадениот лек. 

Член 29 
Пред издавањето на лекот, овластеното лице 

е должно на ветеринарниот рецепт да ги стави 
печатот на аптеката, односно на ветеринарната 
организација, датумот на изработката, на лекот, 
бројот под кој рецептот е заведен во книгата на 
рецепти, цената на лекот и својот параф. Ако из-
работениот лек го издава друго овластено лице, тоа 
е должно на рецептот да го стави и својот параф. 

Член 30 
Лековите што се изработуваат во аптека, како 

и готовите лекови кои при издавањето се вадат од 
оригинално пакз^вање, по правило се издаваат во 
следната опрема, и тоа: 

1) течности — во шишиња со тесно грло; 
2) пудри во течна состојба — во шишиња со 

широко грло; 
3) масти и пасти — во стаклени тегли или во 

пластични шишиња; 
4) неподелени прашоци — во тркалезни кар-

тонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати, 
односно во хартиени ќесиња ако треба да се упот-
ребат одеднаш; 

5) поделени прашоци и чаеви — во хартиени 
кесиња; 
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6) ампули, супозитории, глобули, пилули, кап* 
сули од скроб, таблетки и пасти ли — ва. картон-
ски кутии; 

7) лекови кои се менуваат под дејството на 
светлината — во темни садови; 

8) лекови со јако или мошне јако дејство кои 
се употребуваат во капки — ЕО шишенца за капки 
или во обични шишенца со пипета. 

Член 31 
На опремата односно на фабричкото пакување 

на лекот се става сигнатура на која мораат дз 
бидат отпечатени фирмата, односно називот, се-
диштето и адресата на аптеката, односно на вете-
ринарната организација. 

Лековите наменети за внатрешна (перорална, 
ентерална) употреба на ^опремата мораат да имаат 
сигнатура во бела 6oia, а лековите наменети за 
надворешна употреба на опремата мораат да 
имаат сигнатура во црвена боја со ознака „за над-
ворешна употреба". 

Овластено лице е должно на сигнатурата 
читливо да го напише упатството за употребата 
на лекот и да го назначи датумот на издавањето 
на лекот, како и да го стави својот параф. Ако е 
потребно, покрај краткото упатство на сигнату-
рата, да се даде пообемгш упатство за употребата 
на лекот, овластеното лице е должно тоа упатство 
да го напише на посебна хартија и да го завери со 
печат и со својот потпис. 

Ако ветеринарскиот рецепт се заведува во кни-
гата на рецепти, на сигнатурата мора да се стави и 
бројот под кој е заведен рецептот во книгата на ре-
цепти. 

Ако се издава лек кој содржи отровни материи, 
овластеното лице е должно на сигнатурата тоа да 
го назначи со посебна ознака „отров" (мртовечка 
глава). 

V. Евиденција 

Член 32 
Ветеринарните организации кои пропишуваат, 

односно им издаваат лекови на сопствениците однос-
но на корисниците на животни, должни се да водат 
евиденција за набавените и издадените лекови кои 
содржат опојни дроги. Евиденцијата ги содржи след-
ните податоци: 

1) датумот на набавката, количеството на на-
бавениот лек и називот на добавувачот; 

2) датумот на издавањето на лекот; 
3) името и презимето на ветеринарот што го 

пропишал односно издал лекот; 
4) називот и количеството на издадениот лек; 
5) видот и количеството на опојната дрога; 
6) името и презимето и адресата на сопственик 

кот, односно на корисникот на животното за кое е 
издаден лем>т. 

Член 33 
Книгите за евиденција од член 32 на овој пра-

вилник мораат да бидат заверени од страна на на-
длежниот орган вз републиката, односно во авто-
номната покраина и мораат да се чуваат три годи-
ни од денот на запишувањето на последниот изда-
ден лек. 

Член 34 
Ветеринарските организации се должни да во-

дат евиденција за лековите издадени на рецепт што 
ги плаќа сопственикот, односно корисникот на ж и -
вотното. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци: 

1) редениот број; 
2) името и презимето на ветеринарот што го 

пропишал лекот; 
3) видот и количество на издадениот лек; 
4) името и презимето на сопственикот, односно 

на корисникот на животното за кое е издаден ле-
кот; 

5) цената на лекот и работната такса; 
6) потписот на овластеното лице. 

VI. Завршна одредба 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 2873/1 
29 април 1980 година 

Белград 

Претседател на Со-
јузниот комитет за 

земјоделство, 
Милован Зидар, е. р. 

531. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
број 58/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ В 

ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУНИ 1977 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јуни 1977 до 31 декември 1979 година се издадени решенија за пуштање во 
промет на следните готови лекови за употреба во ветерината: 

1 2 3 4 5 6 

1 A-D-EMULSIN Емулзија Се издава Ветром, Белград 6342/1 
ad. us. vet. Кутија со 4 туби к на рецепт Werft-Chemie, Wien, од 2:1 XII 1978. 

25 ml Австрија 

Реден Назив на лекот Форма и пакува- Начин на Произведувач на Број и датум 
број ње на лекот издавање лекот решението 
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2 ALOVIT 
ad. us. ve t 

3 AMPISULTIN* 
ad. us. vet. 

4 AMPIVETR 
ad. us. vet. 
со витамини 

6 AMPIVETR 
ad. us. vet. 

6 AMPIVETR 
ad, us. vet. 

7 AMPIVETR 
ad. us. vet. 

8 ARTRAZONE 
ad. us. vet. 

9 ASPIVET 
ad. us. vet. 

10 AVATEC 
ad. us. vet. 

И AVI VET 
ad. us. vet. 

12 BANMINTH 
ad. us. vet. 

13 BANMINTHR 
ad. us. vet. 

14 BANMINTHR 
ad. us. vet. 

15 BANMINTHR 
за мачки 
ad. us. vet. 

16 BENZAPEN 
ad. us. vet. 

Пулвис Се издава 
Кесичка & 10, 20, на рецепт 
50, 100, 500, 1.000 g 
Ќесе а 3 и 5 kg 

Суспензија Се издава 
Кутија со 12 ин- на рецепт 
јектори £ 10 ml 

Пулвис 20 g. 100 g, Се издава 
1 kg на рецепт 

Суви инјекции Се издава 
Шишенце а 500 mg на рецепт 
Ампицилин 

Суспензија за ин- Се издава 
јекцији 15°/о на рецепт 
Шишенце 6 50 ml 

Топлив прашок Се издава 
10% на рецепт 
Пакување 20 g, 
100 g 

Солуција Се издава 
Шишенце £ 100 ml на рецепт 
Кутија со 12 ампу-
ли & 10 ml 

Пулвис Се издава 
Кутија со 5 шити- на рецепт 
ња а 20 g + 5 ши-
шиња растворувач 

Пулвис 
Вреќа а 20 kg 

Се издава 
на рецепт 

Вакцина во замрз- Се издава 
ната состојба на рецепт 
Шишенце а 1000 и 
5000 дози 

Растоплив прашок Се издава 
12,5% без рецепт 
Кутија со 20 кеси-
чки £ 20 g 
Пластично шишен-
це а 100 g 
Кутија 1kg 

Растоплив прашок Се издава 
14% ^ без рецепт 
Кутија со 20 ке-
сички & 20 g 
Пластрпио шишен-
це а 100 g. 
Кутија 1 kg. 

Паста 
Туба а 10 и 24 g 

Се издава 
без рецепт 

Паста Се издава 
Орален инјектор без рецепт 
со 2 g паста 

Суспензија Се издава 
Шишенце 6 50 ml на рецепт 

Алкалоид Хемиско-
фармацевтско-коз-
метичка индустрија 
— Скопје 

Крка — 
здравил 
Место 

Товарна 
Ново 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Француска 

Срболек — Белград 

Подравка Копривни-
ца — Белупо творни-
ца лекова — Лудбрег 

12Н/1 
од 20. IV 1978. 

5733/1 
од 20. XII 1979. 

3856/1 
од ЈО. X 1ГЅ. 

5587/1 
ОД 2. X 1978. 

1906/1 
од 2. X 1978. 

1122/1 
од 2. X 1978. 

6509/1 
од 11. V 1979. 

1453/1 
од 10. IV 1978. 

5453/1 
од 9 X 1979, 

Ветеринарски завод 1483/1-78 
— Земун од 14. 111 1979. 

Agimex, Загреб, Pfi- 1395/1 
zer Corporation, New од 10. IV 1978. 
York, SAD 

3813/1 
од 10. X 1979. 

Agimex, Загреб, Pfi-
zer Corporation, New 
York, SAD 

3311/1 
од 10. X 1979. 

3812/1 
од 10. X 1979. 

Плива — Творница 6146/1 
фармацеутских и хе- од 20. ХИ 197». 
миј сних производа — 
Загреб 
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17 BIOSECHOE. 
ad us vet. 

18 BRONHTVET I 
ad. us. vet. 

19 BRONHIVET И 
ad. us. vet. 

20 BYKALZIUM 
ORAL 
ad- us. vet. 

21 CANDURR CHIL 
ad us. vet. 

22 C ARB ADO X 
ad us, vet. 

Пулвис Се издава 
Кутија А 1 и 5 kg без рецепт 

Лиофилизирана Се издава 
вакцина па рецепт 
Шишенце к 500 и 
1000 дози 

Лиофилизирана Се издава 
вакцина на рецепт 
Шишенце а 500 и 
100 дози 

Суспензија за Се издава 
орална апликација на рецепт 
Кутија со 4 плас-
тични шишиња А 
400 ml 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

Лиофи л изирана 
вакцина 
Кутија со една до-
за вакцина и со 
стерилна брзгалка 
со растворувач за 
еднократна упо-
треба 

Се издава 
на рецепт 

23 CEVAMYCINR 
ad. us. vet. 

24 CEVAPROk 
ad. us. vet. 

25 CIODRIN 
ad, us. vet. 

26 CLOCYNAR 
ad. us. vet. 

27 CLOVAX 
ad us. vet. 

28 COMBISEC 
ad. us. vet. 

29 DERMOk 
ad. us. vet. 

30 DEXAMETHASGN 
ad. us. vet. 

Пулвис 
Кеса А 500 g 
1 kg 
Кутија £ 5 kg 
Вреќа П О kg и 
25 kg 
Солуција 
Шишенце & 50 

Пулвие 
Кутија со 10 ќеси-
чки а R0 g, 
Шишенце а 600 
Вреќа а 6 kg 

Емулзија 
Шише ѓ 1,5 1 10 1, 
Буре а 125 1 

Суспензија 
Кутија со 4 инјек-
тори а 10 g 

Вакцина 
Солуција 
Шишенце а 20, 100 
и 240 ml 

Суспензија 
Кутија со 6 инјек-
тори к 10 ml 

Спреј 
Бомбичка £ 150 g 

Суспензија 
Шишенце а 50 ml 

Се издава 
и на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Ветеринарски 
— Земун 

завод 

Fabeg, Белград, — 
Вук Gulden Konstanz 
Западна Германија 

Југохемија —4 Бел-
град. Hoechst, Frank-
furt (Main) Западна 
Германија 

Срболек — Белград 

6511/1 
од 4. IV 1979. 

ИЈ II 76 1 

од 19. III 1979. 

1531/2-78 
од 19. III 1979. 

3534/1 
од 6. VII 1979. 

1343/1 
од 10. IV 1978. 

1392/1 
од 10 IV 1978. 

Ветпром — Белград '1 
Ceva, Париз, Фран- од 7. XII 1978. 
ција 

6932/1 
од 7. XII 1979. 

Астра — Загреб, Shell 
International petrol, 
Лондон, Англија 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

Агропрогрес — Љуб-
љана — Wellcome, 
Лондон, Англија 

Agimex, Загреб, Pfi-
zer Corporation. New 
York, SAD 

1405/1-78 
од 19. I l l 1979. 

6508/1 
од 4. IV 1979. 

од 
2031/1 

10 IV 1978. 

Ветеринарски 
— Суботица 

завод 

Југохемија — Бел-
град, Hoechst, Frank-
furt (Main) Западна 
Германија 

1543/1 
од 10 IV 1978. 

1190/1 
ОД 10 IV 1978. 

1345/1 
од 10 IV 1978. 
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31 BINOLYTICR 
ad. us. vet. 

32 DOVENIX 
ad. us. vet. 

33 BRONCITR 
ad. us. vet. 

34 DRQNC1TR 

ad. us. vet. 

35 EGOCIN 
ad. us. vet. 

36 ESTRUMATER 
ad. us. vet. 

37 FASCOVERM 
ad. us. vet. 

38 FERGLOVIT 
ad. us. vet. 

39 FUVICIN 
ad. us. vet. 

40 GALLIFUR 
ad. us. vet. 

41 GASTROGAL 
ad. us. vet. 

42 GEOMICIN L 
ad. us. vet. 

43 GEOMYCINH M 
ad. us. vet. 

44 GLOBULOVIT 
ad. us. vet. 

Солуција Се издава 
Картовска кутија на рецепт 
со 5 шишиња 6 
10 ml 

Солуција Се издава ' 
Кутија со 5 шити- на рецепт 
ња а 250 ml и со 
бризгалка 

Таблети Се издава 
Кутија со 10 таб- на рецепт 
лети секоја од нив 
посебно во алу фо-
лија 
Кутија со 5x10 та-
блети во алуфелпи 

Солуција Се издава 
Шишенце а 25 ml на рецепт 

Солуција 10°/о 
Шишенце £ 30,50 и 
100 ml 

Солуција 
Картонска ќути!а 
со 10 шишиња а 
20 ml (10 дози) 
Картонска кутија 
со 10 шишиња а 
10 ml (5 дози) 

Солуција 
Шишенце 100 ml 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Суспензија Се издава 
Инјектор £ 2 ml без рецепт 
Шишенце £ 20, 40, 
100 и 200 ml 

Пулвис 
Пластично шишен-
це а 100, 500 и 
ШО g 

Пулвис 
500 g со пластичен 
дозатор & 10 g 

Солуција 
Шишенце £ 50 и 
100 ml 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Солуција 10% Се издава 
Шишенце 6 50 и на рецепт 
100 ml 

Раствор за масти- Се издава 
тие 8®/* на рецепт 
Кутија со 2 инјек-
тори & 5 ml 

Пулвис 
Шишенце & 75 g 

Се издава 
без рецепт 

Техносервис — Бел-
град, Upjehn, Велика 
Британија 

Срболек — Белград 

BAYER Pharroa Југо-
славија — Љубљана 
Bayer AG, Leverku-
sen, Западна Герма-
нија 

BAYER Pharma Југо-
славија — Љубљана 
Bayer AG, Leverku-
sen, Западна Герма-
нија 

Крка — 
здравих 
Место 

Товарна 
Ново 

Ircterexport, Белград, 
I CI, Imperial, Chemi-
cal industries limited, 
Англија 

9845/1 
од 17. I 1979. 

1394/1 
сд 10, IV 1978. 

ШО/: - 76 
188/14 

од 17. VI 1977. 

3640/1 
од 26 VI 1979. 

6153/1 
од 20. XII 1979. 

5-1189/1-76 
5-2502/2 

од 26. X 1977. 

Крка — Товарна 385/1 
здравил — Ново од 20. XII 1979. 
Место 

Подравка Копривни- 1404/1 
ца — Белупо ТЕОРИИ- од 10. IV 1978. 
ца лекова — Лудбрег 

Крка — 
здравил 
Место 

Товарна 6974/1 
— Ново од 15. III 1979. 

6980/1 Ветпром — Белград 
Ceva, Париз, Фран- од 7. ХИ 1978. 
ција 

Галеника — Фарма- 1155/1 
цеутско-хемијска ин- од 6. VI 1978. 
ду етри ја — Белград 
— Земун ? 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Подравка Копривни-
ца — Белупо творни-
ца лекова — Лудбрег 

5588/1 
од 2. X 1978. 

6250/1 
од 19. I 1979. 

1403/1 
од 10 IV 1978. 
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45 GLUKOZA 
ad. us. vefc. 

46 GUMBOKAL 
ad. us. vet. 

47 GUMBORO 
ad. us. vet. 

48 HEMOSCON 
ad. us vet. 

Солуција 5fl/o 
Шише £ 500 и 
1000 ml 

Се издава 
на рецепт 

Лиофилизирана Се издава 
вакцина на рецепт 
Шишенце £ 1000 
дози 

Лиофилизирана Се издава 
вакцина на рецепт 
Шишенце 1000 до-
зи 

Солуција Се издава 
Шишенце 1000 ml на рецепт 

1377/1 | 
од 24. X 1978, 1 

6299/1 
од 19. I 1979. 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Ветпром — Белград 6345/1 
Werft-Chemie, Wien сц 24. XII 1978. 
Австриј а 

5795/1 
од 20. XII 1979. 

49 TNICILLlNa 
ad. us. vet. 

50 1PROGAL 15 
ad. us. vet 

51 ISTOMAREK 
ad. us. vet. 

52 KALIKAN 
ad. us vet 

53 KANAMYCINE 
ad. us. vet. 

54 LERBEKR — 20 
ad. us. vet. 

55 LINCOCIN 
ad. из. vet. 

56 LINCO-
-SPECTINR 44 
ad. us. vet. 

57 LINCO-
-ЅРЕСТШ 12,5%» 
ad. us. vet. 

58 LINCO-
SPECTIN 100 
ad. us. vet. 

69 LINCO-SPECTIN 
ad. us. vet. 

Водотоплив пра- Се издава Крка — 
шок за паренте- на рецепт здравих 
рална примена Место 
Шишенце £ 0,5 1 и 
5 g 

Пулвис Се издава 
Кутија £ 250 и 500 g на рецепт 
Вреќа £ 40 kg 

Товарна 3851/1 
— Ново од 7. IX 1979. 

Лиофилизирана Се издава 
вакцина на рецепт 
Шишенце а 250 до-
зи 4- 50 ml разре-
дувач 
Шишенце 2x1000 
дози +• 200 ml раз-
редувач 
Лиофилизирана Се издава 
вакцина на рецепт 
Шишенце £ 1 доза 
и 2 дози 
Солуција Се издава 
Шишенце £ 5 ml на рецепт 

Пулвис Се издава 
Натрон вреќа £ на рецепт 
25 kg 

Солуција Се издава 
Шишенце £ 20 ml на рецепт 

Пулвис 
Ќесе £ 1 kg 

Се издава 
на рецепт 

Пулвис Се издава 
Кутија £ 100 g на рецепт 

Пулвис Се издава 
Кутија £ 150 g на рецепт 

Солуција Се издава 
Шишенце а 50 ml на рецепт 

Галеника — Фарма- 3703/1 
цеутско-хемијска лн- од 9. VII 1979. 
Аустрија — Белград 
Земун 

Ветеринарски завод 796/1 
— Суботица од 10. IV 1978. 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

Dow chemical Europe, 
Wien, Австрија — 
претставништво — 
Загреб 

Техносервис — Бел-
град, — Upjohn Вели-
ка Британија 

5 5 9 0 / 1 

од 2. X 1978. 

1400/1 
од 24. ХН 1978. 

1401/1 
зд 10. IV 1978. 

6846/1 
од 17. I 1979. 

6842/1 
од 17. I 1979. 

6841/1 
'.д 17. I 1979. 

6Р47/1 
од 17. I 1979. 

6844/1 
од 17. I 1979. 
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60 LUTALB 
ad. us. vet. 

61 MAMFUR 
ad. us. vet. 

62 METEORIVEM 
ad. us. vet. 

63 METRIJET 
ad. us. vet. 

64 MYCOCID 
ad. us. vet. 

65 MYCOCID 
ad. us. vet. 

66 NEBODINR 
ad. us. vet. 

67 NEOBIOLONE 
ad. us. vet. 

68 NEOMETEORYL 
ad. us. vet. 

69 NEOSANINGEST 
ad. us. vet. 

70 NEOMYCIN-
-PENICILLIN 
ad. us. vet. 

71 NICRAZIN 
ad. us. vet. 

72 OPHTALMIN 
ad. us. vet. 

73 OVOVET 
ad. us. vet. 

74 PAPILLOPHILINE 
ad. us. vet. 

75 P A R A T O P E S 
ad. us. vet. 

76 PERPROX 
ad. us. vet. 

77 PHOSBIO 
ad. us. vet. 

Солуција 
Шишенце £ 10 ml 
Кутија со шиши-
ња ѓ 10 ml 
Суспензија 
Кутија со 4 инјек-
тори А 10 ml 
Емулзија 
шишенце а 125 ml 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Маслена су елен- Се издава 
зија 
Кутија со 8 инјек-
тори £ 19 g 

Паста 
Туба а 20 g 

на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Тинктура Се издава 
Шишенце £ 20 и без рецепт 
150 ml 
Каита £ 5 1 

Емулзија Се издава 
Пластични шиши- без рецепт 
ша £ 100, 25 и 
1000 ml 

Солуција Се издава 
Шишенце & 50 ml на рецепт 

Солуција ^ Се издава 
Шишенце а 10 ml без рецепт 

Пулвис Се издава 
Пластична ќесич- без рецепт 
ка а 200 g 

Суспензија Се издава 
Шишенце & 100 ml на рецепт 

Пулвис 
Вреќа а 20 kg 

Солуција 
Шишенце а 5 ml 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Течна вакцина Се издава 
Шишенце 6 250 ml на рецепт 
Солуција за екс- Се издава 
терна употреба на рецепт 
Шишенце а 150 и 
250 ml 

Солуција Се издава 
Шишенце а 30, 50, на рецепт 
75 и 100 ml 

Пулвис Се издава 
Кутија со полнети- без рецепт 
ленско ќесе а 
500 g 

Југохемија — Бел-
град, Hoechst, Frank-
fur t (Main) Западна 
Германија 
Ветеринарски 
— Суботица 

завод 

Ветпром — Белград 
Ceva, Париз, Фран-
ција 
Ветпром — Белград 
Werft — Chemie, Wien, 
Австрија 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Крка — 
здравил 
Место 

Товарна 
Ново 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

Ветеринарски 
— Суботица 

завод 

1347/1 
ОД 10. IV 1978. 

910/1 
од 10, IV 1978. 

6981/1-78 
од 26. VI 1979. 

1613/1 
сд 10. IV 1978. 

3820/1 
ОД 5. XI 1979. 

3821/1 
ОД 5. XI 1979. 

ОД 
1451/1 

10 III 1978. 

Солуција 
Шишенце 
100 ml 

£ 50 и 
Се издава 
на рецепт 

Ветпром — Белград 
Wert — Chemie, Wien, 
Австрија 

Лек — Товарна фар-
мацеутских ин кемич' 
них изделков — Љуб-
љана 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Ветеринарски завод 
— Земун 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

Алкалоид Хемиско-
-фармацевтско-коз-
метичка индустрија 
— Скопје 

Агротехника — Љуб-
љана — Celamerk, In-
gelhein (Rhein), За-
падна Германија 

Ветпром — Белград 
— I.S.T., Tuluz — 
Франција 

2398/1 
од 24 XII 1978. 

6512/1 
ОД 11. V 1979. 

3^22/1 
ОД 6. VII 1979. 

6343/1 
ОД 24. XII 1978. 

5568/1-77 
ОД 14. III 1979. 

3819/1 
од 5. XI 1979. 

П202/1 
од 20. XII 1979. 

65 i 3/1 
од 20. XII 1979. 

6550/1 
од 30. I 1979 

6953/1 
од 11. V 1979. 

1396/1 
од 24. XII 1978. 
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78 PIPERAZIN 
ad. us. vet. 

79 PLANATER 
ad. us. vet. 

86 PRODICEST 
ad. us. vet. 

87 PRONOVICJ 
ad. us. vet. 

Пулвис Се издава 
Кутија со 10 вре- без рецепт 
ќички х 50 g 
Кутија со 10 вре-
ќички х 100 g 

Се издава 
кутија на рецепт 

80 PLIVACILLINR М 
ad. us. vet. 

81 PUVACOMBINR M 
ad. us. vet. 

82 PLIVACOMBINR S 
ad. us. vet. 

83 PNEUMOVAK —5 
ad. us. vet. 

84 PREDEFR 2 X 
ad. us. vet. 

85 PRID« 
ad. us. vet. 

Солуција 
Картонска 
со 10 шишиња а 
10 ml 
Картонска кутија 
со 10 шишиња £ 
20 ml 

Суспензија за мас- Се издава 
титис на рецепт 
Кутија со 3 инјек-
тори к 5 ml 

Суспензија за мас- Се издава 
титис на рецепт 
Кутија со 3 инјек-
тори а 5 ml 

Суспензија за мас- Се издава 
титис на рецепт 
Кутија со 3 инјек-
тори И ml 

Течна вакцина Се издава 
Шишенце а 25 до- на рецепт 
зи 

Суспензија Се издава 
Шишенце а 50 ml на рецепт 

Вагинални спирали Се издава 
Картонска кутија на рецепт 
со полиетиленска 
ќесе со 10 спирали 

Пулвис 
Кутија & 200 g 

Се издава 
без рецепт 

Солуција Се издава 
Шишенце а 50 ml на рецепт 

88 РАЗРЕДУВАЧ ЗА Пулвис Се издава 
СПЕРМА од НЕ- Кесичка & 34,3 g на рецепт 
РАСТИ Ри VZ 123 Кутија со 10 ќе-
ad. us. vet. сички £ 34,3 g 

89 РАЗРЕДУВАЧ ЗА Пулвис Се издава 
СПЕРМА од НЕ- Кесичка а 29,78 g на рецепт 
РАСТИ Њ. VZ 124 Кутија со 10 ќе-
ad. us. vet. 

90 RILENTOL 
ad. us. vet. 

91 RIPAVAK 
ad. us. vet. 

е ички а 29,78 g 

Солуција Се издава 
Шишенце 5 50 ml на рецепт 

Лиофилизирана 
вакцина 
Шишенце & 50 дози 
-1-100 ml дилуент 
Шишенце £ 10 до-
зи + 20 ml дилу-
ент 

Се издава 
на рецепт 

Лек — Товарна фар- 5794/1 1 
мацеутскик ин кемич- од 10. XII 1979, 
них изделков — Љуб-
љана 

Interexport — Бел- 136/1 
град — ICI Imperial од 10. IV 1978. 
chemical industries li-
mited, Англија 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Естери Е Јаоски инсти-
тут — Белград 

6257/1 
ОД 19. I 1979. 

6916/1 
од 19. I 1979. 

3204/1 
од 9. X 1979. 

3"<00/1 
од 7 IX 1979. 

Тех носе реис — Бел- 6843/1 
град — Upjohn — Вз- од 17. I 1979. 
лика Британија 

Ветпром — Београд, 6984/1 
Ceva, Париз, Фран- од 7. XII 1973. 
ицн ја 

Крка 
здравил 
Место 

Товарна 6977/1-78 
— Ново од 20. XII 1979. 

Галеника — Фарма-
ц е у т е ^ хемијска ин-
дустрија — Белград 
— Земун 

1528/1 
од 6. VI 1978. 

Ветеринарски завод 6972/1 
— Суботица од 27 ХН 1978. 

6973/1 
од 27 XII 1978. 

Крка — 
здравил 
Место 

Товарна 3852/1 
— Ново од 20. XII 1979. 

4025/1 Плива — Творница 
фармацеутских и хе- од 20. XII 1979. 
мијских производа — 
Загреб 
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92 RISTELLAN 
ad. us. vetw 

Течна вакцина Се издава 
Шишенце £ 100 ml на рецепт 

93 RSN-K-4 Разреду- Пулвис Се издава 
вач за семе од не- Кутија со 25 на рецепт 
раст Кесичка к 65 g 

94 RUMEN SIN R 

ad. us. vet. 

95 SCABITIN 
ad. us. vet. 

96 SCOVITAL 
ad. us. vet. 

97 SEDOCHOL В 15 
ad. us. vet. 

98 СЕРУМ ЗА ЖДРЕ-
БИО! КОБИЛИ 
ad. us. vet. 

99 SICCOVET 
ad. us. vet. 

100 SOLVIMIN 
ad. us. vet. 

101 STRFPTOFROFEN 
ud. us. vet. 

302 STRONG ID — P 
ad. us. vet. 

103 STRONGID — P 
ad. us. vet. 

104 SUIGLAND 
ad. us. vet. 

105 SULFADI-
METHOXIN 
ad. us. vet. 

106 SULFAFEN 
ad. us. ve t 

/ 

107 SULTIMON 
ad. us. vet. 

Пулвмс 
Натрон 
25 kg 

Се издава 
вреќа к на рецепт 

Пулвмс 
Поливинил сив ќе-
се ве картонска 
кутија £ 200 g 1 и 
2 kg 
Пулвис 
Кесичка к 10, 20, 
50, 100, 500 и 1000 g 
Ќесе а 3 и 5 kg 

Солуција 
Шише & 125, 250 и 
1000 ml 

Солуција 
Шишенце А 100, 500 
и 1000 ml 

Суспензија 
Кутија со 12 ин-
јектори а 9 g 

Пулвис 
Пластична кутија 
А 100, 500 и 1000 g 

Суспензија 
Шишенце А 80 и 
100 ml 

Гранули 
Кутија со 15 Ке-
сички & 6,75 g, А 
1,5 kg 

Паста 
Кутија со 10 брз-
галки а 20 ml 

Солуција 
Кутија со 10 ампу-
ли А 2 ml 

Солуција 25% 
Шишенце А 100 ml 
и 250 ml 

Пулвис 
Пластично шишен-
це А 50 и 100 g 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Ветпром — Белград 1399/1 
— I.S.T., Tuluz — од 17. ХП 1978. 
Франција 

Здравље — Фабрика 1583/1-77 
фармацеутскнх и хе- од Ј4. III 1979. 
азијских производа — 
Лесковац 

Индустриаимпорт — 69'"М/1 
Нови Сад — Eli Lily, од 7. XII 1978. 
Elanco, Женева — 
Швајцарија 

Кемијски комбинат — 
Загреб 

Алкалоид X еми еко-
фарма цевтско-коз-
метичка индустрија 
— Скопје 

€35/1 
ед 24. XII 1978. 

1212/1 
од 20. fV 1978 

Ветпром — Белград 1397/1 
— I.S.T., Tuluz — од 24. XII 1978. 
Франција 

Ветеринарски завод 
— Земун 

3653/1 
од 1. X 1979. 

Ветпром — Белград 6344/1 
Werft, Chemie, Wien од 24 ХП 1978. 
Австрија 

Крка — Товарна 6975/1 
здравил 
Место 

Ново од 15. III 1979. 

Галеника — Фарма- 3704/1 
цеутско-хемијска ин- сд 9. VII 1979. 
Аустрија — Белград — 
Земун 

Agimex, Загреб, Pfi- 3810/1 
zer Corporation, New од 10. X 1979. 
York, SAD 

3809/1 
од 10. X 1979. 

1393/1 
од 16 IV 1978. 

6979/1 
од 7> XII 1978. 

6971 /1 
од 24. XII 1978. 

Солуција 20ft/o Се издава 
Шишенце А 50 и без рецепт 
100 ml 

Србелек — Белград 

Ветпром — Белград, 
€eva, Париз, Фран-
ција 

Галеника — 'Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Белград — 
Земун 

Ирка — Теварна 
Здравил — Ново 
Место 

1452/1 
од 10. IV 1978. 
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108 тѕшЕРкт 
ad. us. vet. 

Суспензија Се издава 
Шишенце а 5 ml на рецепт 

109 TAD — GUMBOR0 
ad. цз. vet. 

ИО TAD MAREK 
ad. us. vet. 

I l l TAKTIC 
ad. us. vet. 

112 TERRAMYCIN 
L. A. 
ad. us. vet. 

113 THOROMANGAN 
ad. us. vet. 

Лиофилизирана 
вакцина 
Шишенце 1000 до-
зи 

Л иофил изирана 
вакцина 10x200 до 
зи, ISxfOO двзи со 
приложен дилуент 
во стиропор кутија 

Течен концентрат 
Лимена кутија & 
100 g, Ш g, 1 kg, и 
5 kg 

Солуција 
Шишенце а 30, 50 
и 100 ml 

Солуција 
Шишенце а 100 ml 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

114 TIAMCJTINR 
ad. us. vet. 

115 TRAFIGAD« 
ad. us. vet. 

н б T R m m i s s ш 
ad. us. vet. 

117 TRIMETQSIMj« 
за инстраутерина 
примена 
ad. us. vet, 

118 TYLAFUR* 
ad. us. vet. 

119 ВАКЦИНА 
НА АТРОФИЧЕН 
РИНИТИС КАЈ 
СВИЊИТЕ 
ad. us. vet. 

120 VAKCINA 
ЗА КИМБОРО 
БОЛЕСТИ 
ad. us. vet. 

121 VETACODIL 
ad. us. vet. 

122 VETARAXOID* 
ЋА. M. veft. 

Пулвис 
Пластична 
а 55,6 g 

Се издава 
кутија на рецепт 

Пулвис Се издава 
Шишенце а 75 g на рецепт 
Ку Tit ја а 750 g и 
2,5 kg, со мерица 
од 3 g 

Солуција Се издава 
Шишенце & 50 ml на рецепт 

Суспензија ин јек- Се издава 
тор & 20 ml на рецепи 
Шишенце 5 100 ml 

Пулвис 5 kg и 25 Kg Се издава 
на рецепт 

Течна вакцина Се издава 
Шишенце а 50 и на рецепт 
100 ml 

Лиофилизирана 
вакцина 
Ампули а 100 и 
1000 дози 

Пулвис 
Кутија & 500 g 
5x100 g во плас-
тични ќесички 

Таблети 
(Шишенце £ 85 и 
100 таблети 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Плива — Творница 
фармацеутских хе-
мијских производа — 
Загреб 

Астра — Загреб, TAD 
Farmaceuts, WERK, 
Cuxaven, Западна 
Германија 

Галеника — Фарма-
цеутско-хемијсха ин-
дустрија — Белград — 
Земун 

Agimex, Загреб, Pfi-
zer Corporation, New 
York, SAD 

Југохемија — Бел-
град, Hoechst, Frank-
fur t (Main) Западна 
Германија 

Астра — Загреб, TAD 
Farmaceuts, Werk, 
Cuxaven, Западна 
Германија 

Југохемија — Бел-
град, Hoechst, Frank-
furt (Main) Западна 
Германија 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Плива — Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Загреб 

Ветеринарски 
— Земун 

завод 

Крка — Товарна 
здравил — Ново 
Место 

Agimex, Загреб, Pfi-
zer Corporation, New 
York, SAD 

6258/1 I 
од 19. I 197«. 

6995/1 
од 26. IV 1979. 

982/1 
од 5. V 1978. 

3702/1 
од 20. ХИ 1979. 

3815/1 
ед 10. X 1§79. 

1346/1 
од 10 ГУ 1978. 

6996/1 
од 26. iV 1979. 

1344/1 
од 10. IV 1978. 

1376/1 
од 2. X 1978. 

2865/1 
од 9. X 1979. 

5589/1 
од 2. X Ш«. 

5993/€ 
од 4. IV 1979. 

6774/1 
од 4. IV 1979. 

6976/1 
од 15. III 4979. 

3814/1 
од 10. X 19m 
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123 VEZECOLI Течна вакцина Се издава Ветеринарски 
VAKCINA Шишенце 6 50 и на рецепт — Земун 
ad. us. vet. 100 ml 

завод 3554/1 
од 1. X 1979. 

124 VULNOCOMBINR 
ad. us. vet. 

125 UROVETR 
ad. us. vet. 

126. UTEROLACTIN 
ad. us. vet. 

127 2EDEX 100 

Пулвис 
Пластично шишен-
це со перфориран 
затворувач 6 50 и 
100 g 

Пулвис 
Картонска кутија 
со полившшлска 
вреќа 6 100, 500 и 
1000 g 

Пулвис 100, 200 и 
1000 g 

Се издава 
без рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Се издава 
на рецепт 

Суспензија Се издава 
Шишенце 6 50,100, на рецепт 
250 и 500 ml 

Крка — Товарна 6154/1 
здравил — Ново од 20. XII 1979. 
Место 

Здравље — Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа — 
Лесковац 

Подравка Копривни-
ца — Белупо творни-
ца лекова — Лудбрег 

Алкалоид Хемиско-
фармацевтско-коз-
метичка индустрија 
— Скопје 

1301/1 
од 2. X 1978. 

5452/1 
од 10. X 1979. 

6951 /1 
од 30. I 1979. 

Бр. 877/2 
12 мај 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
инж. Милован Зидар, с. р. 

532. 

Брз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја (».Службен лист ка СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-

ТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство, од 1 мај 1979 година до 30 април 1979 година, издаде дозво-
ли за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив на 
средството 

Назив на 
производителот 

Дозвола на Сојузниот 
комитет за земјоделство 

1 ACARSTIN 

2 ALAKLOR ЕС-48 

3 ATRAPIN — 500 

4 BETAFEN Ѕ-60 

SIPCAM, societa italiana produti 
chimici е per l'agricoltura — Мила-
но, кого во Југославија го заста-
пува РАДОЊА", ООУР заштита 
биља — Сисак 

„PLIVA". фармацеутска, кемијска, 
прехрамбен и козметичка индус-
трија, ООУР заштита биља — 
Загреб 

„ т а ш УС", Товарна кемичних из-
делков — Раче при Марибору 
„ЖУПА" Хемијска индустрија. 
— Крушевац , . . . 

Бр 572/2 од 1* февруари 1980 го-
дина 

Бр. 435/5 од 5 јули 1979 година 

Бр. 475/1 од 4 февруари 1980 го-
дина 

Бр. 1351/5 од 18 октомври 1979 го-
дина 
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5 BETANAL 

6 B1NAKRIL Ѕ-25 

Ч BLADEX 50°/e SC. 

SHERING AG. — Berlin BRD, кого 
во Јулославија го застапува „ А Г Р О -
ТЕХНИКА", ТОЗД ,Кемтшвест", 
експорт-импорт — Љубљана 

„ЖУПА", Хемијска индустрија — 
Крушевац 

SHELL, International Chemical 
Compani Ltd.. Agricultural Divi-
sion — London, кого Во Југослави-
ја го закупува „АСТРА — Ma§i-
noinpex" СОУР заступства ино-
страних фирми — Загреб 

Бр. 440/1 од 18 јануари 1980 годи-
на со што престанува важењето 
на школата на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство бр. 1507/1 
од 10 февруари 1971 година, ©бо-
вена под реден број 15 на Списо-
кот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во внатрешен 
промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр 18/71) и на дополнението на 
таа дозвола што го издаде Сојуз-
ниот комитет за земтоделство бр. 
4265/4 од 9 ноември 1979 година, 
сб ланено под реден броз I на Спи-
сокот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во внатрешен 
промет (. Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/78). 

Бр. 232/1 од 
дина 

4 февруари 1980 го-

Бр. 443/1 од 18 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на СОЈУЗНИОТ коми-
тет за земјоделство број 967/1 од 
9 февруари 1978 година- објавена 
под реден број 11 на Списокот на 
средствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во внатрешен промет 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/78). 

8 CHINOSOL W 

9 CIBAK-OHIS 

Hoechst AG. F rank fu r t /Мет . BRD, 
кого во Југославија го застапува 
„ЈУГОХЕМИЈА" предузеће за спо-
љну и унутарњу трговину и про-
изводњу — Белград 

ОХИС „Наум Наумовски-Борче", 
ООЗТ пестициди — Скопје 

привремена, бр, 2781/1 од 17 ок-
томври 1979 година. 

Бр. 359/1 од 16 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство бр. 251/1 
од 9 јануари 1973 година, објавена 
под реден број 14 на Списокот на 
средствата за заштита на растени-
јата за кои се издадени дози ол и за 
пуштање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
16 /74). 

10 DECIS ЕС-25 ОХИС „Наум Наумовски-Бсрче", 
ООЗТ пестициди — Скопје 

Бр 385/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

11 DIFENAMID WP-80 „ЗОРКА", ООУР 
— Суботица 

„ЗОРКА-НПК" Бр. 61/6 од 9 јули 1979 година 

12 DURSBAN Е-48 DOW Chemical Company, Europe 
Ѕ А. — Виена« кого во Југославија 
го застапува „CHROMOS", ООУР 
Chromos заштита биља — Загреб 

Бр. 830/1 од 16 јануари 1980 годи-
на, со што престапува важен.<-то 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделството бо. 581 Vl ол 31 
јануари 1077 година, објавена под 
реден број 32 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растеништа 
за кои се издадени дозволи за пу-
штање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/77). 

13 FEN1TROTION-SO ЕС „ЗОРКА", ООУР 
— Суботица 

„ЗОРКА-ИПК* Бр. 1965/5 од 18 јуни 1979 година 
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14 FYBUMAStW G 

i s a e s T A Q u i C K EC-SO 

16 ALLOXAN ЕС 36 

17 Ш Ш A N P - 5 

18 KAPTOGAL — 80 

19 KINOLAT — 15 

20 КРЕШТЕ — arboricid 

21 KUPRGPIN" 

22 LASSO COMBI — SAD 

23 LASSO — EC 

PHILIPS-DUPHAR, Amsterdam, 
кого во Југославија го застапува 
„ГАЛЕНИКА", фармацеутско-хе-
мијска индустрија, ООУР Фабрика 
фитофармације — Земун 

Hoechst AG. Frankfurt / М е т , BRD, 
кого во Југославија го застапува 
„ЈУГОХЕМИЈА" предузеће за спо-
љну и унутарњу трговину и про-
изводњу — Белград 
Hoechst AG. F rankfu r t /Мет , BRD, 
кого во Југославија го заста г^ва 
„ЈУГОХЕМИЈА" предузеће за спо-
љну и унутарњу трговину и про-
изводњу Белград 
ОХИС „Наум Наумовски-Борче", 
ООЗТ пестициди — Скопје 
„ГАЛЕНИКА", Фармацеутско-хе-
миЈска индустрија, ООУР Фабри-
ка фитоформације — Земун 
La Quinoleine — Paris, кого во Ју-
гославија го застапува „ГАЛЕНИ-
КА", фармацеутско-хемијска ин-
дустрија, ООУР Фабрика фито-
фармације — Земун 

Бр. 441/1 од 18 јануари 1980 го-
дина. 

E.I. Du Pont de Nemours and Com-
pany Inc., USA, кого во Југослави-
ја го застапува .,АГРОВОЈВОДИ-
НА". ООУР „УНИ-АГЕНТ", — Но-
ви Сад 
ЈПИНУС" Товарна кемичних из-
делков — Раче при Марибору 
MONSANTO, Agricultural Product 
Co., SAD, кого во Југославија го 
застапува „АГРОТЕХНИКА", 
ТОЗД „Кемоинвест", експорт-им-
порт — Љубљана 
MONSANTO, Europe Ѕ.А., Brisel 
кого во Југославија го застапува 
„АГРОТЕХНИКА", ТОЗД „Кемо-
инвест", експорт-импорт — Љуб-
љана 

Бр. 381/1 
дина. 

од 16 јануари 1980 го-

Бр. 442/1 од 18 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 382/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 
Бр. 354/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

Бр, 351/1 од 16 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство број 586/1 од 
31 јануари 1977 година, објавена 
под реден број 51 на Списокот на 
средствата за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/77) и дополнението на таа доз-
вола што го издаде Сојузниот ко-
митет за земјоделство број 488/1 
од 22 јануари 1979 година, објаве-
на под реден број 5 на Списокот 
на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозво-
ли за пуштање во внатрешен про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/79). 
Бр. 439/1 од 18 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 3205/1 од 30 октомври 1979 го-
дина. 
Бр. 553/2 од 13 февруари 1980 го-
дина. 

Бр 548/1 од 22 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство бр. 431/1 
од 23 јануари 1973 година, објаве-
на под реден број 24 на Списокот 
на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени доз-
воли за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 35/73) и 
на дополнението на таа дозвола 
што ја издаде Сојузниот комитет 
за земјоделство под број 1 на Спи-
сокот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 20/76). 
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24 LEK1NOL CU 

25 LEKINOL CUS , 

26 METILBROMIN-R 

27 MONOTREL KOMBI 

28 MONOTREL М 

29 MOROZIM 

3© NIKONAL 

31 ORTHO DIFOLATAN 
течен 

33 OXITRIL — М 

34 PALLINAL 

35 PETRAN 

а« PIRIPIN 

37 PROMEPIN 500 tekuei 

Зв PROMETRIN T-40 

„ЛЕК" Товарна фармацевтских ин 
квм ич них из дел ков — Љубљана 

„ЛЕК" Товарна фармацевтских ин 
кемпчних изделков — Љубљана 

„ Р А Д О Њ А к е м и ј с к а индустрија* 
ООУР заштита биља — Сисак 

„ГАЛЕНИКА", Фармацеутско-хе-
мијска индустрија, ООУР Фабри-
ка фитофармације — Земун 

„ГАЛЕНИКА", Фармацеутско-хе-
мијска индустрија, ООУР Фабри-
ка фитофармације — Земун 

„ЖУ II А". Хемијска индустрија 
— Крушевац 

„ХЕМИРО", ООУР „Hibex" Про-
изводња средстава за заштиту 
биља. прераду других хемикалија 
и неметала — Петровац на мору 

Chevron Chemical Company S.A.F., 
Pariz, Франција, кого во Југосла, 
вија го застапува „Агротехника" 
ТОЗД „КЕМОИНВЕСТ", експорт-
-импорт — Љубљана 

32 ORTHO DIFOLATAN-SO Chevron Chemical Company S.A.F., 
Pariz, Франција, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехника", 
ТОЗД „КЕМОИНВЕСТ", експорт-
- импорт — Љубљана 

RHONE — POULENC, Divizion 
phitosanitaire, Neuilly — sur — Se-
ine, Франција, кого во Југославија 
го застапува „УНИКОМЕРЦ", 
ООУР „КЕМИЈА-МЕТАЛИ" —За-
греб 

BASF A.G., Ludwigshafen/Rh, кото 
во Југославија го застапува „ПРО-
ГРЕС", ООУР „Прогрес-Хемотекс" 
— Белград 

„НЕМPRO" ООУР „Hibex" Произ-
водња средстава за заштиту биља, 
прераду других хемикалија и не-
метала — Петровац на мору 

„ПИНУС", Товарна кемичних не-
делков — Раче при Марибору 

„ПИНУС", Товарна кемнчних из-
делков — Раче при Марибору 

„ПЛИВА", Фармацевтска, кемиј-
ском прг?храмбена и козметичка 
индустрија, ООУР заштита биља 
— Загреб 

Бр. 357/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 353/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 4127/2 од 19 јули 1979 година. 

Бр. 436/1 од 18 јануари 1908 го-
дина. 

Бр. 1530/2 од 29 февруари 1930 го-
дина. 

Бр. 1354/7 од 18 октомври 1980 го-
дина. 

Бр. 2901/1 од 29 април 1980 година 

Бр. 352/1 од 16 јануари 1930 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство бр. 490/1 од 22 
јануари 1979 година, објавена под 
реден број 71 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пу-
штање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/79). 

Бр. 358/1 од 16 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство број 493/1 од 
22 јануари 1979 година, објавена 
под реден број 70 на Списокот на 
средствата за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешен промет 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/79). 

привремена, бр. 200'1 од 9 јануари 
1980 година 

Бр. 355/1 од 16 јануари 1980 го-
дина 

Бр 2898/1 од 29 април 1980 го-
дина. 

Бр. 2482/3 од 29 август 1979 го-
дина. 

Бр. 3069/6 од 13 септември 1980 
година. 

Бр 3141/5 од 14 септември 1980 
година. 
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39 PYRAMIN FL 

40 RADOTIRAM-TS 

41 RIPCORD 20»/з-ЕС 

42 RANILAN 

43 SUMICIDIN ЕС-20 

44 TALCORD 25-ЕС 

45 TIOCID Е-35 

46 TORАК ЕС-24 

47 TOTRIL 

48 TRAZALEX 

49 TRIFLUREX ЕС-24 

BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого 
во Југославија го застапува „ПРО-
ГРЕС", ООУР „Прогрес-Хемотекс" 
— Белград 
„РАЛОЊА" Коми јека 
ООУр заштита биља — 

индустрија, 
Сисак 

SHELL, International Chemical 
Compani Ltd., Agricultural Divi-
sion — London, кого во Југослави-
ја го застапува ..АСТРА — МАШИ-
НОИМПЕКС", ООУР заступство 
иностраних фирми — Загреб 

BASF AG., Ludwigshafen/Rh кого 
во Југославија го застапува „ПРО-
ГРЕС", СОУР „Прог* Хемотекс" 
— Белград 

Sumitomo Chemical Co. Ltd, Osaka 
Јапонија, кого во Југославија го 
застапува „ЖУПА", Хемијска ин-
дустрија — Крушевац 

SHELL, International Chemical 
Compani Ltd., Agricultural Divi-
sion — London, кого во Југослави-
ја го застанува „АСТРА — МАШИ-
НОИМПЕКС", ООУР заступство 
иностраних фирми — Загреб 

„ЖУПА", Хемијска индустрија — 
Крушевац 

ПЛИВА". фармаиеутстса. комит-
ска, прехрамиена и козметичка ин-
дустрија, ООУР заштита биља — 
Загреб 

RHONE — POULENC, Divizion 
phitosanitaire, Neuilly — sur — Se-
ine, Франција, кого во Југославија 
го застапува „УНИКОМЕРЦ", 
ООУР „КЕМИ.ЈА-МЕТАЛИ" — З а -
греб 

VEB, Chemiekombinat — Bitterfeld, 
DDR, кого во Југославија го заста-
пува „ИНТЕРИМПЕКС", ООЗТ за 
надворешна и внатрешна трговија 
— Скопје 

Makheteshim — Agan, Beer Sheva, 
Israel, кого во Југославија го зас-
тапува .КЕМИКАЛИЈА", ООУР 
„ОМНИКЕМ" — Загреб 

Бр. 437/1 од 18 јануари 1930 го-
дина. 

Бр. 3411/3 од 29 јуни 1979 година. 

Бр, 386/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

Бр 356/1 од 16 јануари 1980 гали-
на, со што престапува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство број 948/1 од 
9 февруари 1978 година, објавена 
под реден бро1 81 на Списокот за 
средствата за заштита на растени-
јата за кон се издадени дозволи 
за пуштање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/78). 

Бр. 384/1 од 16 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 1770/1 од 6 март 1330 година. 

Бр 1402/2 од 26 февруари 1980 
година. 

Бр. 383/1 од 16 1 а ну ари 1980 годи-
на, со што преста ртува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство број 998/4 од 
5 април 1978 година, објавена под 
реден број 88 на Списокот на 
средствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во. внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/78). 

Бр. 1526/2 од 17 март 1980 година. 

Бр 435/1 од 18 јануари 1930 го-
дина. 

Бр 434/1 од 18 јануари 1980 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата на Сојузниот коми-
тет за земјоделство бр. 712/1 од 
25 јануари 1979 година, објавена 
под реден број 92 на Списокот на 
средствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во внатрешен промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/79). 
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50 VELPAR-heibicid ЕЈ. Пи Pont de Nemours and Com-
pany Inc., USA, кого во Југослави-
ја го застапува „АГРОВОЈ БОДИ-
НА", ООУР УНИ-АГЕНТ", Нови 
Сад 

Бр. 438/1 
дина. 

од 18 јануари 1980 го* 

51 VIDATE-G 

52 VIDATE-L 

53 ZLATICA-FOS 

54 ZLATICA-KVINALFOS 

ЕЈ. Du Pont de Nemours and Com-
pany Inc., USA кого во Југослави-
ја го застапува „АГРОВОЈВОДИ-
НА", ООУР „УНИ-АГЕНТ", Нови 
Сад 

Бр 433/1 
дина. 

од' 18 јануари 1980 го-

ЕЈ. Du Pont de Nemours and Com- Бр. 432/1 
ралу Inc., USA, кого во Југослави- дина-
ва го застапува „АГРОВОЈВО ДИ-
НА", ООУР „УНИ-АГЕНТ", Нови 
Сад 

„РАДОН)А". Кемијска индустрија, Бр. 3284/6 
ООУР заштита биља — Сисак године. 

„РАДОЊА". Кемијска индустрија, Бр, 379/1 
ООУР заштита биља — Сисак д^на. 

од 18 јануари 1980 го-

од 16 септември 1980 

од 16 јануари 1980 ген 

Бр. 3222/1 
20 мај 1980 година 

Белград 

533. 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с.р. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што је за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство об-
јавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-

ТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени — дополненија во следните дозволи за пуш-
тање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата: 

1. BACTOSPEI-
NE-G 

Brisel 

Biochem Pro- Сојузниот ко- 26/79-6 
duchts, SA., митет за земјо-

делство, реше-
ние број 402/1 
од 17 јануари 
1979 година 

Бр. 402/1 од 24 Измена на нази-
јули 1979 го- вот на производи-
дина телот — порно 

Biochem Product 
А. G. — Basel 
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2. OLIVIN 
Е-5 

ULJE „Chromos" 
Кемијски ком-
бинат ООУР 
„Chromos" 
заштита биља 
— Загреб 

Сојузниот ко-
митет за земјо-
делство, реше-
ние број 1001/1 
од 24 февруари 
1977 година 

45/78-19 Бр. 3969/2 од 18 
јули 1979 го-
дина 

Измена на нази-
вот на средството 
— порано CIDIALi 
ULJE E-5 и на на-
зивот на произво-
дителот — порано 
„CHROMOS-
-KATRAN-
-KUTRILIN", 
Кемијски комби-
нат, ООУР зашти-
та биља — Загреб 

3. SINBAR (R) Du Pont de 
Nemours and 
Company Inc. 
— Wilmington, 
USA 

Сојузниот ко-
митет за земјо-
делство, со ре-
шение број 
7412/1 од 21 де-
кември 1978 го-
дина 

26/79-84 Бр. 3466/2 од Измена на приме-
19 јули 1979 го- ната 
дина 

Бр. 3223/1 
20 мај 1980 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

534. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21 /74), директорот на Сојузната уп-
рава за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА КРАГУЕВАЦ СО СЕДИШТЕ ВО 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
|иицата Крагуевац со седишта во Смедеревска Па-
ланка. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение започнува со работа на 15 јуни 1980 година. 

03-01 бр. 645/1 
27 мај 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Кемал Тар^бар, е. р. 

535. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗЛ ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗЛ МА-
W W * РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И УРЕДИ ЗА ОБРА-
БОТКА НА КОЖА И ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТ-

КА НА ОБУВКИ 

t. Претставникот на производителот и претстав-
|шците на потрошувачите, на 31 август 1979 година, 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за машини, резервни делови и уреди 
за обработка на кожа и изработка и обработка на 
обувки, со тоа што производителската организација 
на здружен труд може своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголеми до 9%. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се содржани во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6441 од 22 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Икос" — 
Крањ. 
Претставници на купуѕачите-потротпувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

536. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ГРАНУЛАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 декември 1979 
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година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за PVC гранулати, со тоа што про-
изводител ските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на т р о ш е в -
те на прометот (».Службен лист на СФРЈ'', бр. 67/79), 
да ги зголемат до 27%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 8239 од 26 мај 1950 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 8 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потроп:згвачи: 22 
купувачи-пстрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

537, 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
И претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ВОЛЕТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС ролети, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро-
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), да ги зголемат до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8238 од 26 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 10 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувпчи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

538. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
на контрола на цените (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производите лите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОГ ЈЕН А НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 

ЦЕВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС цевки, со тоа што про-
изводител ските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), да ги зголемат до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 147 од 26 мај 1980 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 6 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

539. 

Врз основа член 22 од Законот за општестве-
на контрола н' »ите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35, »*2)Ј во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДОНИ ЗА РУС 

ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 20 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС фол ни и подни облоги 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр, 67/79), да ги зголемат до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8240 од 26 мај 1980 
година. 
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4, Оваа спогодба влегува во оила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југовинил", 
ООУР фолије — Каштел Суќурац, ,.Цетинка" 
— Триљ, Охис Пластинг — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

540. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
3 \ ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 

ПРОФИЛИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС профили, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро-
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 

ЈЈ7/79), да ги зголемат до 13°/о. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8236 од 26 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 8 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогод-
бата . 

541. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бо. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штр^трриата контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 1/80). претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ХИДРИДИ НА ФТАЛНА КИСЕЛИНА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 28 септември 1979 го-
дина. склучија и потпишаа Споголба за промена на 
затече?гите пени на анхидриди на фтална киселина, 
со тоа што производителската организација на 

здружен труд може своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, согласно 
со Одлуката за максимирање на учеството за по-
критие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголеми така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат 21,80 дина-
ри за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7004 од 26 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Иплас" — 
Копар. 
Претставници на купувачите потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

542. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НИ? БАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за смекнува чи, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79). да ги зголемат така што највисоките продаж-
ни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) диоктилфталат (Јувинол 74, 
ипланол ON и бриксанол) 
2) ипланол В 
3) диоктиладитат 
4) диоктилазелат 

Дин/kg 

30 ДО 
30,70 
34,30 
66,30 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дока производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 8234 од 22 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Иплас" — 
Копар Инекс — Бриксол — Вршац и Југови-
н тл, ООУР омекшивачи — Кпштел Суќурац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-нотрошувач потписник на Спогодбата. 
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543. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЛИЕТИЛЕН СО НИСКА ГУСТИНА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 24 јули 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на полиетилен со ниска густина, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд може своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, согласно со 
Одлуката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголеми така што највисо-
ките продажни цени за одделни типови полиетилен 
со ниска густина-окитен да изнесуваат, и тоа за 
окитен: 

Дин/kg 
1) за филмски типови и цевки 29,13 
2) за филмски типови и V стбилизирани 33,15 
3) за ка шираше 26,24 
4) за дување 27.81 
5) за млеко 28,71 
6) за брзгање 26,35 
7) за кабли 31,70 

За обоени типови на окитен се додава износ од 
3,65 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5645 од 27 мај 1930 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Претставник на производителите: ИНА-ОКИ, 
' База ООУР ТПМК — Загреб. 

Претставници на купувачпте-потрошувачи: 33 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

544. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр.1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА ВЕШ-
ТАЧКА КОЖА И П Л А СТИФИПИР АНИ ТЕХНИЧ-

КИ ТКАЕНИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 20 декември 1979 

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за вештачка кожа и пластифи-
цирани технички ткаенини, со тоа што производи-
тел ските организации на здружен труд можат свои-
те затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, согласно со Одлуката за максими-
ру ње на учеството за покритие на трошоците на 
пј метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), да 
ги зголемат до 13°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8237 од 26 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува ЕО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „ОХИС" — 
Скопје, „Сава" — Крањ, „Југовинил" — Каштел 
Суќурац и „Кемопласт" — Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи пот-
писници на Спогодбата. 

545. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАР-
НИТУРИ ЗА ГАСНО (ПЛИНСКО) ЗАВАРУВАЊЕ 
И РЕЖЕЊЕ НА МЕТАЛИ И ЗА НИВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 27 декември 1079 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гарнитури за гасно (плинско) 
заварување и режење на метали и за нивните ре-
зервни делови, со тоа што производителската орга-
низација на здружен труд, при постојните услови 
на продажбата може своите затечени продажни це-
ни да ги зголеми до 13°/о. 

Во цените од став 1 на оваа спогодба, учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се во апсолутни износи, со-
гласно со важечките прописи. 

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

3 На оваа спогодба даде -часност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 8248 од 22 мај 1930 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: Фабрика пре-
цизних инструмента, опреме и аутомата«« 
уређаја „Телеоптик" — Земун. 
Претставници на купувачите-по^пошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписи! »ч н а Спогод-
бата. 



Ставаа 1042 — Број 31 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ Петок, 6 јуни 1980 

546. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72, и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производител ите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИД-
РАУЛИЧНИ ЛОСТОВИ!! ДИГАЛКИ, ЗА ПРИК-
ЛУЧНИ УРЕДИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за хидраулични лостозни дигалки, 
за приклучни уреди и нивни резервни делози, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат затечени продажни цени, при пос-
то! ните услови на продажбата, да ги зголемат за 
13%. 

Во цените од став 1 .на оваа точка, учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите усло-
ви на продажбата се содржани во апсолутни износи, 
согласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗЕШОТ 
Завод за цени, со решение бр. 3330 од 30 мај 1980 
година. 

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Радое Да-
киќ" — Титоград, ООУР „3. јануар" — Биело 
Поле, „Техномеханика" — Марија Бистрица,, 
ЛИВ — Постојна и „Рико" —Рибница на Долен-
ском. 
Претставници на купувачите: 19 купувачи-пот-
рошувачи потписници на Спогодбата. 

НАЗНАЧУЈЕ А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Соју-
зниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ПА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија Атанас Ата-
насиевски, од 14 април 1980 година, зарад!! замину-
вање на друга должност. 

У. п. бр. 467 
15 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основните за системот на државната управа и за 
Сојузниот изоршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста директор во Сојуз-
ниот завод за општествено планирање Бајо Бего-
виќ, поради болест. 

Именуваниот се става на располагање во сми-
сла на член 249 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршел 
совет и сојузните органи на управата. 

У. п. бр. 472 
15 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА > 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањетз на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучуј 
ва да се одликуваат: 

О д СР Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Перовић Луке Данило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богојевић Петра Рајко, Дармановић Блажа 
Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Деспотовић Мијата Иван; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић-Вукчевић Вукала Милица, Божовић 
Миливоја Стана, Ивановић Марка Никола, Јова-
новић Јагоша Драгутин, Кнежевић Сима Милорад, 
Вавић-Павић Јосипа Нада, Војиновић Сима Урош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Татар Митра Зорка; 

ОД СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Сложена организација удруженог рада „Јадран" 
— Ровињ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јакшић Рока Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошњак-Бабић Јована Љубинка, Клишкић Ан-
те Радослав, Пивар Алексе Гојко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бонић-Шегеп Стјепана Емилија. Бубић Мате 
Јозо, Дабић Гојка Лазар. Кресојевић Стеве Стојан, 
Марић Миле Бранко, Марков Каја Марин. Матић-
-Боршнер Алојза Штефица. Петровић Раде Петар, 
Прпић Јандре Марко, Шајатовић Таде Андрија, 
Жувела Ивана Миле; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анић Марка Петар, Бенашић Коломана Звони-
мир, Берић Боже Душан. Боба нап Анте Мате, Бо-
јанић Бартола Лука. Нвитанић Јурја Милан, Де-
лин Дује Раде, Ивковић Боже Анте, Јосиповић 

Јуре Анте, Јовић Крсте Петар, Мијић Мате Ни-« 
кола, Милетић Грге Милан, Мустафић Алије Осман; 
Павић Марка Милан, Павлов Кузме Анте, Пин^ 
тероБић Анте Даница, Пухарић Мате Филко, Рилке 
Стјепана Драгутин, Шћавничар Морић Јосипа Би* 
серка, Зубчић Анте Анте; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Лончар Стојана Драган; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајић Ивана Антун, Богавац Боже Богић, Бо* 
ромиса Раде Мићо, Ђуранић-Михорди Ђуре Ката« 
Гачић Михајла Миодраг, Иванчевић Јосипа Милош, 
Коцет Фрање Јосип. Косановић Симе Никола, Лак-* 
сар Андрије Вјекослав, Мажар-Катичић Шиме! 
Вилма, Медић Стјепана Владимир, Милошевић 
Алексе Илија, Паић Боже Шиме, Петковић-Бирач 
Пере Златица, Пиршић Фрање Матија, Поповић1 

Павла Михаило, Радић Јуре Јуре, Ранисављевић 
Михаила Михаило, Сабљић Михајла Божидар, Склеч 
пић-Варашенец Мије Уршула, Станић Луке Митар* 
Стилин Јосипа Милан, Стипановић Јосипа Бранко^ 
Сучевић Миливоја Бранко, Бистричка Јосипа Ште-
фица, Жупчић Николе Јанко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Рудолфа Аница, Аџија Јакова Анте, 
Алфиревић Александра Марин, Алфиревић Алек-
сандра Петар, Аљиновић Бенедикта Бенедикт. Ара-
лица Анте Мирко, Бабић Игнаца Бранко, Бабић 
Мато Жељко, Бејдић Хусе Салих. Белобаба Гелео-
на Жарко, Бенкус Блажа Стјепан. Билић Луке Че-
до, Билош Јерка Благоје, Биочић Стипе Фране, 
Богданић Доминика Стјепан. Ботић Јуре Анте; 

Божић Филипа Петар, Брајнов Мате Јозо, 
Брезовић Николе Славко, Бритвић Ивана Давор, 
Будишин Петра Марин, Булимбашић Анте Борис, 
Бунтић Мато Казимир, Цебало Мате Роко, Цвије-
тић-Цопић Мате Тона. Чемас Јосипа Иван. Чури-
ловић Јосипа Јанко. Делић Боже Анте, Делин Луке 
Винко, Десовић Мије Никола, Диклић Миле Дане, 
Домазет Анте Дује. Цопалић Милосава Велибор, 
Ђурђевић Петра Златко. Фацковић Луке Јосип, 
Филиповић Винка Марко. Флис Драгутина Жељко, 
Фритз Фрање Фрањо, Футак Јосипа Антун. Галић 
Едуарда Игњац, Горички Ивана Стјепан, Готовац 
Павла Иван, Гргурић Блажа Владо, Хусинеп Стје-
пана Јанко. Игрц-Косен Славе Божена, Ивановић 
Јакова Анте. Јајић Миле Бранко. Јакопић Мартина 
Јосип, Јурић Мартина Адте, Јурић Мартина Роко^ 
Каблар Милана Урош, Катић Ивана Томо, Кокан 
Антуна Никола, Ковач Ивана Анте, Ковач Фране 
Иван; 
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Ковачевић Стјепана Миле, Ковачевић Јосипа 
Никола, Ковачевић Ватрослава Ђуро, Ковачић Ма-
те Стјепан, Кривошија Стеве Јован, Кузманић Анте 
Мате, Лакић Јосипа Стојан, Ливаја Стјепана Грго, 
Лојен Ивана Фрањо Лукетин Ивана Антон, Лукић-
-Крстуловић Маринова Анка, Лукша Ивана Злат-
ко Мамужић Саламона Павао, Мандић Мије Иван, 
Маргаретић Томе Јово, Марков Петра Јеролим, Мас-
никоса Николе Ђуро, Матељан Марина Иванко, 
Михелић Мијо Никола. Мимица Милана Марија, 
Мириловић Николе Раде, Митровић Анте Винко, 
Млачак Ивана Јосип. Мравлинчић Блажа Исидор, 
Мушњак Јанка Стјепан, Нововић Радована Тадија, 
Обрадовић Јанка Петар, Озретић Марина Андрица, 
Пановски-Прешело Ва лента Викторија Пал Јосипа 
Петар Палчић Драгутина Драгутин, Павић Фране 
Иван Пецник Мише Мишо Плећат Душана Ду-
шан, Плеић Јосе Славко, Потиск Антуна Никола, 
Прекратић Стјепана Иван; 

Рабадан Аугустина Иван Радић П а т к е Иван, 
Расоња Фрање Инан, Ребић Воје Раде, Рендарић-
-Пишковић Стеве Блаженка. Ресиновић Јосипа 
Звонимир Родић Мила Тодор. Родин Ивана Давор, 
Рудар Николе Томислав, Секачић Петра Стјепан, 
Смиљанеп-Жагар Јосипа Гизела, Смрекар Јанка 
Алојз, Сокач Вјекослава Бранко, Станић Ивана 
Вјеко Стипчић-Светина П а т к е Томица, Шабан-
-Шегвић Ивана Вера Шишков Ивана Јозо. Шкри-
њарић Стјепана Матија, Шкртић Фрање Стјепан, 
Штахл-Габелић Анте Метилда, Штимац Стјепана 
Клара, Шумига Петра Јосип, Шушњар Душана 
Милан. Шушњара Стипе Анте. Шуштић Петра Ан-
те, Тепавац Теодора Драган, Тесла-Бошњак Стје-
пана Драгица Томас Фердо Теодор, Томашевић 
Петра Мирко, Трбушић Јосипа Јосип. Турудић Ју-
ре Анте. Узелац Срћана Никола. Веић Андрије Ле-
штар, Вицетин Јакова Петар, Властелица Мате Анте, 
Властелица Мате Маријан, Вујновић Мила Воји-
слав, Вулић Јакоба Жељко. Занки Андрије Иван, 
Зидар Јерка Драго. Зупанчић Јакоба Ивица, Ж а -
лац-Жрвнар Михајла Јосипа; 

— за залагање во социјалистичката изградба иа 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Беседник Драге Мирко, Бусић Симе Гојко. Пи-
пек Итнана Маријан Гаце Ивана Анте, Хорватин-
»Томичић Вјекослава Маглица, Казанец Мате Фра-
tho Николић Живојина Бранивоје. Огризовић Ми-
лана Бранко. Вуцелић Петра Милица, Зђелар Ми-
хајла Милош: 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бачић Боже Марко Баричевић Ивана Јосип, 
Батинић Марка Благомир. Белобрајдић Јуре Иван, 
Винчић Јозе Пртар Божичевић Милке Милан Бра-
дић Игмана Јосип Броз Драгутина Станко, Бубањ 
Стеве Милан. Ћопић Стевана Ђуро Давидовић Васе 
Миле Драгишић Петра Богдан. Думанчић Драге 
Иван Ђукановић Душана Драгић; 

Ериргокап Драгана Милан. Фабијанић Алојза 
Фрањо. Грчић Јосипа Јосип* Грегурек Антуна С р е -
ћан. Хелман Винка Предраг Хокман Ивана Ру-
долф Хорватић Грге Борис, Јагодић Јосипа Јосип, 
Ракитић Петра Наде, Јурчевић Ивана Анте. Касум 
Маријана Томислав, Катић Петра Марин, Келам 

Ивана Мате, Коцманић Владислава Јосип, Колма-
чић Фрање Фрањо, Косановић Ђуре Душан, Коса-
новић Раде Душан, Ковач Матије Алојз, Ковач 
Петра Фране, Крајник Фрање Стјепан, Кухта Јо-
сипа Стјепан, Латиновић Ивана Иванка, Маљковић 
Боже Никола, Матијевић Тодора Андрија, Миха-
љевић Николе Никола, Милавић Андрије Анђелко, 
Миленковић Владимира Радивоје, Милић Ивана 
Драгутин. Милованкић Милоја Мирољуб, Миљевић 
Мила Перо, Мрчелић Јуре Ивица, Нешковић Ђуре 
Божидар, Оберман Мије Марија, Пакрачић Ивана 
Никола, Платиша Мила Никола, Пољак Мате Јосип; 

Поточки Јанка Стјепан, Пуља Ђуре Јово, Ра-
даковић Стеве Ђуро. Радаковић Петра Стеван, Ра-
дивојап Петра Милан, Рогуљ Јакова Боже. Ро-
сандић Грге Иван, Самарџић Мате Стјепан, Смо-
љанић Стеве Саво, Стојсављевић Томе Дане, Су-
нара Петра Иван. Шароња Гарбриела Љубица. Ши-
кић Мила Мартин. Шилец Алојза Славко Шкворц 
Ивана Конрад. Шлогар Јосипа Данијел, НТпановић-
-Вучковић Милана Дренка, Типша-Перовић Мила-
на Даница, Вејновић-Горшчак Јосипа Марија. Виц-
ковић Николе Милан. Воркапић Душана Никола, 
Вранић Људевита Звонко Вукелић Љубе Здравко, 
Вукмировић Стеве Милорад, Вукушић Ивана Ни-
кола; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Малетић Милутина Милан; 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Стаматовић Милоша Вељко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мишовић Данила Тодор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алексов Стоимена Ђорђе, Кнежевић Богољуба 
Љубиша; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Крстев Тодора Славко; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Бранка Ристо. Димитров. Арса Венко, 
Јеремић Милића Јеремија Шкодрић Велимира Ми-
лош, Велчев Васила Тодор: 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУ Б Л ИК А Т А СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ташков Ташка Димитар: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА Н \РОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Драгићевић-Гогова Асена Костадинка. Еленков 
Гроздана Катарина Лучић Владислава Милисав, 
Михајлов Димитра Тодор Миланов Коста лина Ди-
митринка Милков Спира Андреја Нановић Дра-
гише Добросав. Петров Ивана Димитар, Петров 
Стефана Илија. Вермезовић Дамљана Милић, Зар-
ков П е т а Рајко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анев Нечко Ранко, Динуловић Обрада Сретен, 
Георгиев Ставре Витко. Илић Миодрага Живан, 
Јеличић Петроније Спасоје. Јелисавчић Драгутина 
Момчило Каменов Камена Рангел, Кујовић Ђуре 
Слободан; 

— за залагање во соцпјалистичакта изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Борисов Кирила Александар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимов Бранка Зоран. Бојановић Бојана Стан-
ко, Ч У Т У Р И Л О Мила Славица. Јанковић Арсенија 
Драгомир Костов Младена Нанео. Милановић Ни-
коле Миодраг. 06pqповић Миодрага Жарко Томић 
Александра Мирослав. Величковић Радојка Милоје. 

Бр. 124 
29 октомври 1979 година 

Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Полајнзр Антона Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Крајновић Илије Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Тешић Чедомира Бранислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Савић-Пиндић Предрага Јелена; 

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

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето и работата, а за истакнати заслуги во разви-
вањето на спортот, присобирана и воспитување на 
членството и симпатизери ге на клубот во духот на 
прогресивните идеи. како и за придонес на Народ-
ноослободителната борба и ширењето на братството 
и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Слобода" — Тузла; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината на 
животот и долгогодишната револуционерна работа, 
а за извонредни заслуги во организирањето и из-
градбата на социјалистичкото самоуправно опште-
ство и за особен придонес од значење за општиот 
развиток и јакнењето на независноста на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК.НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
Претседател ТРУД 

на Републиката, . , . 
Јосип Бр«з Тито, е. р. Бујасиновић Марка Тодор; 
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— по повод на шеесет и петгодишнината на жи-
вотот а за дол годиш на револуционерна работа и 
особен; заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани? РЅО борбата за слобода fi независност на зем-
јата, како и за лрпдонес кон развивањето на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Марјановић Манојла Слободан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чамо Хусегша др Едхем, Јовичић Ђорђа Ратко, 
Коштао Грге Деса, Мијатовић Милоша Милорад, 
Миљевић Милана Милинчић, Минић Грује Митар, 
Пантелић Јована Ђорђе, Перић Саве Ратко, Радић 
Алексе Симо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Вучуревић Емина Захид, Ђурић Михајла Ду-
шан, Кантар Гојка Раде, Вулин Николе Сава; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћук Ристе Илија, "Гаврић Марка Мијат, УбавиК 
Павла Влајко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од з н а ч е а за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Демирџић Ибрахима Реихан, Секуловић Миља-
на Марко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чарапић Саве Јован, Родић Николе Никола, 
Мрган-Шапух Мустафе Ема; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
брзото и ефикасното отстранување на последиците 
од земјотресот во Црна Гора 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радна јединица електропривредне РО „Електро-
косово" — Приштина^" 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Комуналец" ООЗТ „Водовод и канализација" 
— Скопје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Извиђачки одред „Никола Ђурковић" — Тиват; 
Радна јединица СОУР „Путеви Босне и Херце-

говине" — Сараево; 
Општинска организација Црвеног крста — Хер-

цег Нови; 
„Житокомбииат" Бачка Топола — ООУР Пекара 

„Топола" — Будва; 
Работна единица — ГРО „Гранит" — Скопје; 

СО ОРДЕН НА ТРУД СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Комуна лно-стамбена радна организација — 
ООУР Водовод — Будва; 

— за успешно и навремено информирање за по-
следиците од земјотресот во Црна Гора, со што е 
направен значаен придонес во нивното отстрану-
вање 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Заједничка редакција југословенских радио-
станица — Титоград; 

Заједничка редакција југословенских те деви-
зи јских станица — Титоград; 

— по повод на шеесетгодишнииата од животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
та, како и за придонес на политиката на мирол^у-
биѕа соработка и пријателски односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Капичић Мила Јово, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Вукмановић Васа Ђорђе; 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод ^на триесетгодишнината од основа-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Далековод54 — Електропривредна радна орга-
низација за пројектовање, градњу монтажу и про-
изводњу — Загреб; 
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Радна организација „Никола Тесла" творница 
телекемуникацијских уређаја — Загреб; 

СОУР „Југотурбина" производња и промет про-
извода металне индустрије — Карловац; 

— по повод на педесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Творница електрична жаруља — Загреб; 

— по повод на шеесетгодишник ата на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во об-
разованието на стручни и научни кадри, како и за 
значаен придонес на развојот и унапредувањето на 
земјоделството 

Факултет пољопривредних знаности — Загреб; 

— по повод на сто и седумдесетгодишнинага на 
постоењето, а за особени заслуги во омасовување^ 
на стрелечкиот спорт и за успеси постигнати на нат-
преварувања 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стрељачки СПЕСЗ општине Карловац; 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во откривањето на 
природните богатства и за придонес на стопанската 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Геолошки завод — Загреб; 

— по повод прославата на стогодишнината на 
задруrajx-твото, а за особени заслуги и успеси врз 
унапредувањето на земјоделското производство 

Опћа пољопривредна задруга „Нова зора" — Фи-
лип] аков, Биоград на мору; 

— по повод на шеесет и петгодишнината на се-
л е к ц и ј а т а служба на СР Хрватска, а за особени за-
слуги и успеси постигнати во унапредувањето на 
сточарството 

Пољопривредни центар Хрватске, Р Ј Сточарски 
селекции ски центар — Загреб: 

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

„Радеж" — Радна организација за производњу 
челичне бродске опреме и конструкција — Блато, 
Корчула; 

— пс повод на триесстгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на културно-забавниот живот во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културно-умјетничко друштво „Милица Кри-
жан" — Осиек; 

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

Индустрија грађевног материјала „Камев" — 
Сиран, Дарувар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
t 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за извонредни заслуги во изградбата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, за раз-
вивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани 
во борбата за слобода и независност на нашата зем-
ја, како и за значаен придонес кон нејзината поли-
тика на мирот и пријателската соработка со другите 
држави 

* 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Драгосавец Саве др Душан; [ 
I 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за извонредни заслуги на полето на општествената 
и културната дејност и за значаен придонес кон из-
градбата на нашето социјалистичко самоуправно 
општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Божић Живка Мирко; < 

— по повод на стогодишиииата на животот, а за 
извонредни уметнички остварувања што ја збогати-
ја нашата ликовна уметност, како и за значаен при-
донес на угледот на југословенската култура 

1 
Рачки Блаже Мирко; • 

— за особени заслуги на полето на јавната деј- 1 
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Граховац Илије Буде, Јеловица Јосипа Казимир, 
Ширела Ивана Фрањо, Штрбац Стевана Душан, Те-
лента Ивана Франко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Барчот Петра Петар, Брозичевић Стјепана Јо-
сип, Бумбер Ивана Јосип, Буратовић Луке Кузма, 
Цуцулпћ Мартина Октавио, Драгнић-Скорупан Ми-
хајла Анка, Фа биј анић Шимуна Иван, Гашић-НикиК 
Станка Миљуша, Гавранић Ивана Тудор, Гојак Ива-
на Анте, Ковачић Јосипа Јосип, Летица Ивана Ма-* 
те, Мариновић Николе Донко, Мартиновић Франка' 
Франко, Марушић Пије Љубомир, Нижетић Ивана 
Јурај, Обрадовић Петра Ђуро, Орешчанин Ђуре Пе-
тар, Слани Емануела Милан, Станић Дмитра Милан, 
Зорић Саве Дамјан; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Брнчић Ивана Данијел, Талов Луке Лука, Шан-
тић Милоша Михајло, Ба јак Симе Станко, Спд цва-
ло Стјепана Перка, Војновић Стевана Милан, Вуко-
лић Мате Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аничић Ивана Франо, Биговић Саве Милан, Бу-
чевац Јакова Јакша, Јеловац Милана Нино, Кезеле 
Јосипа Антон, Косановић Раде Никола, Мандарић 
Јове Милан, Мандић Дмитра Стево, Michelazzi Dante 
Luciano, Милтеновић Петра Божо, Павлинић Јуре 
Вјекослав, Прода повић-Ђермановић Стеве Зорка, 
Радовановић Ивана Стипе, Рађеновић Паје Мићо, 
Вишњић Миладина Ратко, Жегарац Петра Дане; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баста Николе Ђуро, Белак Мије Фрањо, Бенко-
вић Мате Мате, Божић Павла Милан, Бућан Миле 
Петар, Вуњевчевић Петра Раде, Фрлан Ивана Дра-
ган, Драгојевић Николе Иван, Гњеч Мије Станко, 
Гојковић Ђуре Богдан, Грбац Антона Клемент, Иг-
лић Ћирила Константин, Јардас Максимилијана 
Душан, Куртовић Јуре Сми Ђан, Кузмановић Раде 
Стево, Мартиновић-Борић Мате Љепосава, Мише-
-Арас Николе Вица, Мулц Анте Вилим, Новосел 
Мирка Милан, Поповић Николе Милан, Потребни 
Миле Дане, Тепшић Јосипа Миле, Тркуља Јована 
Перо, Вучинић Михајла Симо, Вујасановић Николе 
Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Поштпћ Милоша Михајло; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободувањето на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Баста Николе Ђуро, Буњевчевић Петра Раде, 
Талов Луке Лука, Гашић-Никић Станка Миљуша, 
Поштић Милоша Михајло, Продановић-Ђермаиовић 
Стеве Зорка, Сггливалз Стјепана Перка, Војновић 
Стевана Милан; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во основното образо-
вание и социјалистичкото воспитување на младите 
генерации, како и за придонес кон ширењето на про« 
светата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Центра пио основно училиште „Никола Карев" 
— Крушево; 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во социјалистичкото воспитување и образование на 
младите тонера пи и, како и за придонес кон ширење-
то на просветата и културата 

Гимназија „Јане Санда неки" — Струмица; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Индустрија на метални производи „Братство" — 
Охрид; 

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

ОЗТ Рударско-индустриски комбинат „Силекс* 
— Кратово; 

Рудници за олово и цинк „Саса" — Каменица 
Македонска, Делчево; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

РЃО „Бетон" — ООЗТ „Погон механизација" — 
Скопје; 

— по повод на триесетгодиишината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за напредокот на земјата 

Универзитетска печатница „Кирил и Методие* 
— Скопје; 

— за особени заслуги и успеси врз унапредува-
њето на земјоделското производство во својот крај 

ЗИК „Струмица" — ООЗТ „Плодно поле" — 
Хамзали, Струмица; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Левков Илија Димче, Тозија Михајло Драги; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Пенушлиски Илија др Кирил, Пустински Стојче 
Салтир; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ко демишевски Ташко Димитар, Попов Саздо др 
Благој, Садикарио Јосиф др Аврам, Врбица Станка 
Стево; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аврамчев Ђорђи Костадин, Битраков Кирил Ди-
митар, Давчев Јордан др Пенчо, Хрисохо Тома др 
Димитар, Икономов Теохар др Петар, Кантарџиев 
Борис др Ристо, Лаиновић Велиша др Андрија, Ла-
заревски Трајко Лазар, Лазаров Глигор др Алексан-
дар, Михајлов Трајко Панче, Миладинов Панче др 
Јордан, Миронски Крсте др Саве, Неделкоски Васил 
др Јонче, Перчимковски Трајко др Радован, Шока-
ров Александар др Љубомир, Трпеновски Леонид 
др Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Андоновски Ристов Андон, Дубровски Илије 
Во1 Хаџилопова-Косгока Ристо Далида, Огненов-
ски Огњан Радослав, Зафировски Петар Илија; 

О д СР С л о в е н и ј а 

—за особени заслуги во текот на Народноосло-
бодителната војна и за значаен придонес во борбата 
против окупаторот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Картузијански самостан Плетерје — Шентјер-
неј, Ново Место; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги врз унапредувањето на 
односите помеѓу државата и црквата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Удружење свештеника Словеније — Љубљана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Техио-импек, извоз увоз", Љубљана; 

— по повод на шеесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

„Униор" — Метална индустрија — Зрече, Сло-
венске Коњице; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чижмек Франц Борис, Микуж Валентин др 
Метрд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Кланчиќ Грегор Грегор; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алич Матија Штефан, Ференц Антона др Антон, 
Облак Антона Франц, Трампу ш Алојза Франц, 
Тртник Ивана Мира; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ . 
ЗРАЦИ 

Берич Карел Карел, Ралца-Хумар Иван др 
Зденка, Велка врх Јожеф Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Берич-Зупаччич Јоже Марија; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на педесетгодишнината на постоење-
то и триесет и петгодишнината на дејствување во 
социјалистичка Југославија, а за особени заслуги на 
полето на информативната дејност и значаен при-
донес во изградбата на социјализмот и социјали-
стичките самоуправни односи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Радна организација Радио-Београд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ПРВ ЕНО ЗНАМЕ 

Радна организација „Интерехпорт" — спољна 
Tpi ови на. Београд; 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во унапредување на 
фудбалскиот спорт во својот крај и за присобирана 
и воспитување на членството и на симпатизерите 
на клубот во духот на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фудбалски клуб „Мачва" — Шабац; 
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— по повод на триесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги во развивањето и негувањето на 
кукларскотз театарско творештво, како и за придо-
нес на ширењето на театарската култура меѓу мла-
дите 

Мало позориште — Белград; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
излегувањето, а за заслуги во ангажираното инфор-
мирање на граѓаните, со што е направен придонес 
на социјалистичката изградба на земјата 

Радио и новинско-издавачка радна организација 
„Глас Подриња" — Шабац — Лист „Глас Подриња"; 

— по повод на сто и дваесетгодишиината на ра-
бота, а за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на младите генерации во духот на 
слободарските идеи и патриотизмот, како и за при-
донес кои ширењето на просветата и културата 

Радна организација Основна школа „Миливоје 
Боровић" — Мачкат, Чајетина; 

— по повод на триесетгодишнината на работа, а 
За особени заслуги и успеси во здравствената за-
штита и лекувањето на студентската младина, како 
и за придонес на унапредувањето на здравствената 
служба. 

Завод за заштиту здравља студената Универзи-
тета у Београду; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги врз унапредувањето на 
ракометниот спорт и за значајни успеси на натпре-
варувањата во земјата и во странство, како и за 
придонес кон ширењето на братството и единството 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ракометни клуб СД „Раднички" — Београд; 

— за заслуги и успеси постигнати во заштитата, 
воспитувањето и образованието на најмладите, како 
и за придонес кон унапредувањето на предучилиш-
ното воспитување 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дечја установа „Скадарлија" — Београд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Индустрија граКовинског материјала „8. Септем-
бар" — Владичин Хан; 

- - п о повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
та, како i/i за поидоиес кон развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Планојевић Љубомира Милева; 

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

Радмановић Љубомира Миливоје; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковић Драгутшга Добривоје, Чизмић Петра 
Александар, Ђурашиновић Јове Војин, Милошевић 
Бошка Срећко, Мусић Цена Зећир, Поповић Алек-
сандра Мирко, Вучковић Чедомира Сретен; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Игњатовић Милана Радомир, Јемченица Радо-
сава Рајко, Недељковић Светолика Срећко, Сол да-
вић Чедомира Миодраг, Топаловић Милуна Мио-
драг; 

— за особени заслуги во создаваЕвето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћирин Петра Ана, Ђурић Милорада Светислав, 
Потипарски Милоша Зора, Реџовић Селима Абдул, 
Ристановић Живана Станко, Стаматовић Добривоја 
Јован, Видановић Сазде Гаврило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аћимовић-Апостоловић Живорада Олга, Чанић 
Чедомира Јован, Ћирић Димитрија Светислав, Ди-
митри јевић Живка Славко, Гркинић Ђуре Ружа, 
Илић Александра Живадин, Јовановић Драгољуба 
Александар, Јовановић Петра Стојче, Котлајић Гој-
ка Никола, Лукић Ристе Александар, Марковић Ми-
лоша Милорад, Недовић Драгише Јован, Радојевић 
-Богићевић Тодора Надежда, Ракић Драгомира 
Александар, Славински Антона Тодор, Тодорић-Ра-
кочевић Миливоја Смиља, Тошанић Видоје Љубо-
мир, Тркуља Николе Петар, Живковић-Богићевић 
Чедомира Олга; . 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Алексић Бранка Властимир, Џодан Раде Душан, 
Илић Милије Ђурица. Ковачевић Богољуба Мом-
чило. Лазаревић Војислава Сава, Лилић Ранче Све-
тозар, Малишић Ђорђе Момчило, Миличевић Сим« 
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Косана, Милошевић Вукадина Момир, Радисавље-
вић Драгутина Радомир, Радуловић Боже Василије, 
Ристић Војислава Милан, Златковић Антонија Љу-
бомир, 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата одг-§начење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Станојевић Александра Станоје, Тошић Радос-
лава Добрица, Здравковић Љубомира Видосава; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Топаловић Милуна Миодраг, Вукадпновић-Ни-
колић Николе Смиља; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Недељковић Светолика Срећко, Топаловић Ми-
луна Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ускоковић Живојина Ратко, Вучићевић-Мир-
ковић Владисава Радмила; 

О д С А П К о с о в о 

— по повод на сто и петнаесетгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуга во основното об-
разование и воспитување на младите генерации ка-
ко и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Моше Пијаде"— Сред ска, При-
зрен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РМХК „Трепча" — Радна организација „Фами-
ј а " — Призрен 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

ЈБули Чами ла Шани; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Хоџа Шабана Хаки; 

О д САП В о ј в о д ин а 

• — по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето и омасо-
в у в а њ е ^ на боречкот спорт и значајни успеси пос-
тигнати на натпреварувања во земјата и во стран-
ство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рвачки клуб „Пролетер" — Зрењанин; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
-псстсењето, а за особени заслуги на полето на ин-
формативната дејност и за придонес кон развива-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Новинско издавачка организација „Суботичке 
новине" — Суботица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Индустрија машина и трактора — Београд — 
ООУР Фабрика опреме и прибора — Нови Бечеј; 

— по повод на шеесетгодишната на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за напредокот на земјата 

Новинско-издавачка-штампарска радна орга-
низација „Обзор" Нови Сад — СОУР Штампарија 
„Култура" — Бачки Петровац; 

— по повод на тресетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги на унапредувањето на совреме-
ното земјоделско производство, како и за придонес 
на развивањето на ^оперативните односи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

> 

ПИО „Бисерно острво" ООУР Пољопривредно 
добро „Соколац" — Нови Бечеј; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

f 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Кмезић Петра Никола; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-' 
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И »ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Грос Игнаца Ладислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Челар Јове Мирко, Драгојловић Сретена Витко, 
Дзфаћ Марка Рајко, Лупуј Павла Александар, 
Миленовић Николе Душан, Ромић Пере Јанко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Аћић Крсте Лука, Дукић Дане Гојко, Ђилас 
Николе Лазар, Грбић Петра Сима, Кањевац-Ћуко-
вић Стевана Душанка, Креј ић Јована Сава, Крстић 
Негована Јован, Латиновић Милоша Јово, Лукић 
Стевана Марко, Марков Љубомира Лазар, Мишић 
Саве Драгослав, Пољаковић Паје Марко, Прошић 
Јове Љубо; 
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524. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на весникот „Sunday Times" 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „La S t a m p ^ — — 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот ,,Le Monde" — 

527. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот ,,Le Figaro" — — 

538. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Suddeulscbe Zei-
luns" — — — — 

525. 

526. 

1016 

1017 

1017 

1017 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за потврдување на финансискиот 
план на Народната банка на Југославија 
за 1930 година — — — — — — — 
Одлука за потврдување на завршната 
сметка на Народната банка на Југослави-
ја за 1979 година — — — — — — 
Одлука за потврдување на завршната 
сметка на Фондот за унапредување па 
економските односи со странство за 1979 
година — — — — — 

517. 

518. 

519. 

520. 

521. 

522. 

523. 

1013 

— — — 1013 
Одлука за измени на Одлуката за утвр-
дување на приходите од царини и од дру-
гог увозни давачки што во 1930 година и 
се отстапуваат на Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со 
странство — — — — — — — — 1014 
Одлука за Службата за персонални ра-

боти на Сојузниот извршен совет — — 1014 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на 
специфична опрема во 1980 година — — 1015 
Упатство за постапување на судовите и 
на установите за издржување на казна по 
предметите за помилување — —- — — 1015 

— — — — 1017 
529 Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за стручната подготовка, 
испитите и дозволите за работа на чле-
новите на екипаж на воздухоплов — — 1017 
Правилник за начинот на пропишување и 
издавање на пекови што се употребуваат 
во ветерината — — — — — — — 1020 
Список на готовите лекови за употреба во 
ветерината за чие пуштање во промет е 
дадено одобрение во периодот од 1 јуни 
1977 до 31 декември 1979 година — — — 1023 
Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешен промет — — — 1032 
Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешен промет, во кои се 
извршени измени и дополненија — — 1037 
Решение за отворање царинска испоста-
ва на царинарницата Крагуевац со седи-
ште во Смедеревска Паланка — — — 1038 
Спогодба за промена на затечените цени 
за машини, резервни делови и уреди за 
обработка на кожа и изработка и обра-
ботка на обувки — — — — — — — 1038 
Спогодба за промена на затечените цени 
за PVC гранулати — — — — — — 1038 
Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС ралети — — — — — — — 1039 
Сп0!0дба за промена на затечените цени 
за PVC цевки — — — — — — — 1039 
Спогодба за промена н? затечените цени 
за РУС фолии и подни облоги — — — 1039 
Спогодба за промена на затечените цени 
за PVC профили — — — — — — 1040 
Спогодба за промена на затечените цепи 
за апхидриди на фтална киселина — — 1040 
Спогодба за промена на затечените цени 
за смеклувачи — — — — — — — 1040 
Спотодба за промена на затечените цени 
на полиетитген со ниска густина — — — 1041 
Спогодба за промена на затечените цени 
за вештачка кожа и пластифицгграни тех-
нички ткаенини — — — — — — — 1041 
Спогодба за промена на затечените цени 
за гарнитури за гасно (плинско) завару-
вање и режење на метали и за нивните 
резервни делови — — — — — — 1041 
Спзгодба за промена на затечените цени 
за хидраулични лостовни дигалки, за 
приклучни уреди и нивни резервни де-
лови — — — — — — — 1042 

Назначување и разрешувања — — — — 1042 
Одликувања — — — — — — — — — 1042 

530. 

531. 

532. 

5 3 3 . 

534. 

535. 

536. 

537. 

538. 

539. 

540. 

541. 

542. 

543. 

544. 

545. 

546. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службе:! лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Лош. фах 226. — Директор и главен и одговорен Уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр« 17. 


