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Цена на овој број Ф 24 динари. ^ 
Претплатата за 1981 година изнес.ува 
1.000 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована 
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лефони: централа 650-155; уредниш-
тво 651-855? Служба за претплата 

651-732: Телекс Ш56-

527. 

Врз основа на член 2 од Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи во надворешнотрговскиот промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 70/78), по прибавено ми-
слење од Стопанската комора на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ 
ШТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за определување на земјодел-
ските и прехранбените производи и на нивните пре-
работки што подлежат на контрола на квалитетот 
во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 55/79 и 61/80) во точка 1 оддел 1 одред-
бата под 8 се менува и гласи: 

„8) тутун во лист, само ако тоа е утврдено во 
договорот со странскиот купувач и ако таква об-
врска произлегува од договори на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со други др-
жави или со регионални или со други меѓународни 
организации " 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од дечот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е.п. бр. 365 
30 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с р. 

2. Организациите на здружен труд ка ј коре се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од ocyst 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Вр. У-07-3750 
26 август 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

529. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за 
мерните единици и мерилата (,.Службен лист наѓ 
СФРЈ", бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузнион 
завод за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ВОДОМЕРИ, 
КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД 
НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО МУ СЕ 
СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА 
КОНТРОЛАТА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВА-

ЊЕТО НА ВОДОМЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед и жигосување на водомери, 
како и условите во поглед на стручната подготовка 
на работниците што организацијата на здружен 
труд е должна да и ги остави на располагање на 
подрачната организациона единица на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот 
текст: органот на контролата). 

Член 2' 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на водомери мора: 
1) да биде чиста, сува, изградена во согласност 

со техничките нормативи и доволно пространа за 
сместување на опремата, за вршење на прегледи и 
жигосување на водомери; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во по-
глед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветление спо-
ред југословенскиот стандард JUS U.С9100 т.е. ба-
раната во поглед на осветлување да бидат ,,големи“ 
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и електричното осветление да се изведува кано 
„општо осветление". 

Член 3 
Температурата во работната просторија за пре-

глед и жигосување на водомери мора да биде во 
Јраници 20°С ± 5°С. 

Член 4 
Опремата за преглед на водомери мора да биде 

најмалку 1,5 m оддалечена од греаните тела. 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на водомери мора да биде заштитена од директно 
навлегување на сончевите зраци, за да може точно 
да се чита зафатнината на истечената вода низ во-
домери. 

Член 5 
Ѕидовите на просторијата мораат да бидат об-

ложени со керамички плочки или бојадисани со 
мрсна боја најмалку до височината од 150 cm од 
подот. 

Подот на просторијата мора да баде од бетон, 
обложен со керамички плочки или виназ-плочки, 
со пад спрема собирниот одведен створ на отпад-
ната вода. 

Член 6 
Во работната просторија за преглед и жигосу-

вање на водомери мора да се наоѓаат: 
1) опрема за преглед на водомери; 
2) дрвени или метални полици за сместување на 

водомерите; 
3) маса и столици за работа на работниците 

На органите на контролата; 
4) термометар за мерење на температурата во 

работната просторија. 

Член 7 
Во работната просторија за преглед и жигосу-

вање на водомери не смеат да се држат предмети 
кои го смеќаваат нормалното вршење на прегледи-
те на водомерите, ниту смеат за време на прегледи -
те да се вршат други дејствија освен прегледи но 
водомерите. 

Бројот на водомери кои се држат во работната 
просторија за преглед и жигосување може да биде 
најмногу еднаков на бројот на водомерите потреб-
ни за работа во една смена. 

Член 8 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на водомери мора да биде одвоена од просторијата 
за поправка на водомерите. 

Член 9 
Околу уредите за преглед на водомери мора да 

бидат поставени дрвени решетки или гумени шуп-
ливи подни покрпвки по кои се движат работници-
те при ракувањето со уредите за преглед на водо-
мерите. 

Член 10 
Во работната просторија за преглед и жигосува-

ње на водомери со номинален протек до 10 m3 /ћ, 
мора да биде следната опрема. 

1) најмалку три уреди за преглед на водомери 
од кои барем еден мора да има продолжи а маса со 
најмалку четири приклучоци за сериски преглед; 

2) рачна или Самоодни количка за пренос на 
Поголеми количини водомери; 

3) инсталација за довод и одвод на вода, со 
потребна арматура; 

4) на1малку два стаклени работни еталони со 
зафатнина од 101 со точност ± 0,05% за Проверува-
ње на точноста на мер-ните котли на уредите за 
преглед на водомери. 

Ако во работната просторија за преглед и жи-
госување на водомери се врши преглед и на водо-
мери со номинален протек преку 10 m3 /ћ, тоѓаш 
во неа мора да има и: 

, 1) најмалку еден уред за преглед на водомери 
со номинален протек преку 10 m3/h; 

2) дигалка за пренесување на водомери со но-
минален протек преку 10т в /ћ . 

Член 11 
Уредот за преглед на водомери мора да се со-

стои од: 
1) мерен котел со нивог^оказна скала и со про-

видна нивопоказна цевка; 
2) направа за мерење на моментниот протек на 

вода; 
3) вентил на регулирање на протекот на вода; 
4) диференцијален манометар за мерење на па-

ѓањето на притисокот на водата во водомерот или 
два одвоени манометра за мерење на паѓањето иг 
притисокот на водата во водомерот; 

5) механизам за приклучување на водомерот; 
6) манометар за мерење на подвижноста на ме-

ханизмот на водомерот. 

Член 12 
Големината на работната просторија за преглед 

и жигосување на водомерите се определува зависио 
од бројот на уредите за преглед на водомери и ве 
смее да биде со површина помала од 5 X 6 ш, кога 
се поставени три уреди за преглед на водомери 
со номинален протек до 10 m s /h. 

Член 13 
Уредите за преглед на водомери со номинален 

протек од 10m s/h, се поставуваат во линија, пок-
рај ѕидот, со меѓусебно растојание од еден метар. 

Оддалеченоста на мерниот котел од ѕидот мора 
да изнесува најмалку половина метар. 

Член 14 
Пречникот на отворот за довод на водата до 

уредот за преглед на водомери мора да бм де така 
димензиониран што да можат на уредите без про-
должна маса истовремено да се прегледаат водоме-
ри со номинален протек до 10ш3 /ћ. и притоа ра-
ботниот притисок не смее да биде помал од 4 х 105  

Ра (4 bar) на влезот на секој водомер. Работниот 
притисок не треба да надминува 10 X 105 Ра (10 bar^. 

Отворот на цевката за одвод на водата од мер-
ните котли мора да биде слободен и тако изведен 
што да биде можно посматрање на истекувањето 
и затворањето на мерните котли, а пречникот на 
отворот за одвод на водата така димензиониран 
што да може да ја прими сета количина вода од 
мерните котли без задушување или забавање на 
одведувањето. 

Член 15 
Доводот на водата во мерниот котел мора да 

биде така изведен што да е овозможено бранување 
на водата во мерниот котел. 

Ако уредот е наменет за преглед на водомери 
со номинален протек преку lOm^/h, тогаш работата 
на механизмот за затворање и отворање на мер-
ниот котел на уредот треба да биде механизира иа 
или автоматизирана со вградување на импулсни 
вентили за затворање и отворање. 
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Член 16 
Контролирање на притисокот во доводот на 

водата се врши на манометар кој мора да биде по-
ставен на видливо место во работната просторија 
За преглед и жигосување на водомерите и на висо-
чина од еден ипол метар од подот. 

Преглед на водомерот на уредот не може да се 
врши ако притисокот во доводот на водата е помал 
од 4 X 105 Ра (4 bar). 

Член 17 
Уредите за преглед на водомери не смеат ди-

ректно да се приклучуваат на црпни станици или 
пумпи и на водоводна мрежа на голем потрошувач 
кој создава значителни варијации на притисокот. 

Член 18 
Раководителот на работна единица или служба, 

група, одделение, односно друга форма на органи-
зирана работа во рамките на која се врши преглед 
и жигосување на водомери мора ,да ги исполнува 
следните услови: 

1) да има најмалку виша школска подготовка 
од машинска, организациона или технолошка на-
сока : 

2) да ги познава опремата за преглед и жиго-
сување на водомери и производствено-технолошкн-
от процес на изработката и поправката на водомери. 

Член 19 
Работниците што ракуваат со уредите за прег-

лед на водомери и вршат подготовка на водомерите 
за преглед мораат да имаат IV или V степен стручна 
подготовка од соодветна насока. 

Бројот на работниците од став 1 на овој член 
зависи ол бројот на Еодомерите што се прегледу-
ваат и жигосуваат во текот на годината и од бројот 
на водомерите што се подготвуваат за преглед. 

Работниците од став 1 на овој член мораат да 
бидат оспособени за подготовка на водомерите за 
преглед според пропишаните метролошки услови 
и метролошките упатства. 

Член 20 
Организациите на здрулсен труд, во чиишто де-

ловни простории се врши преглед и жигосување 
на водомери, се должни да ги исполнуваат условите 
пропишани со овој правилник до 31 декември 1986 
година. 

Одредбата на став 1 од овој член не се одне-
сува на уредите од член 13 на овој правилник. На 
одредбите од овој правилник мораат да одговараат 
уредите од член 13 на овој правилник што се пос-
тавуваат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 21 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружен труд им е одобрено во нивните деловни 
простории да- се врши преглед и жигосување на 
водомери, а кои се донесени пред денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник, престануваат да 
важат на 31 декември 1986 година. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0302-3111/2 
14 август 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени 

метали, 
Милисав Воичќ с.р. 

530. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА. ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ РЕФЕРАТ НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА КРАЛЕВО ПРИ ЦАРИНСКАТА 
ИСПОСТАВА КРАЛЕВО. СО СЕДИШТЕ ВО ТР-

СТЕНИК 

1. Се отвора Царински реферат на Царинарни-
цата Кралево при царинската испостава Кралево, 
со седиште во Трстеник. 

2. Царинскиот реферат од точка 1 на ова реше-
ние, започ-нува со работа од 1 октомври 1981 
година. 

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

05/1 Бр. 6288/1 
20 август 1981 година 

Белград 
Заменик-директор на 

Сојузната управа 
за царини, 

Ненад Мирковиќ, с. р. 

531. 

Врз основа на член 8 од Општествениот договор 
за издатоците за исхрана на работниците кои сочи-
нуваат материјалните трошоци, Одборот за следење 
на спроведувањето на то-ј општествен договор /фва 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КОИ СОЧИНУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

1. Со ова упатство поблиску се уредуваат пра-
шањата за примена на Општествениот договор за 
издатоците за исхрана на работниците кои сочину-
ваат материјални трошоци (во натамошниот текст: 
Општествениот договор) во, организациите на здру-
жен труд во материјалното производство и во дру-
ги дејности. 

2. Во согласност со одредбите на член 2 од Оп-
штествениот договор како работници во материјал-
ното производство се сметаат работниците во ос-
новните организации и во работните организации 
кои во својот состав немаат основни организации 
на здружен труд, распоредени со Одлуката за Един-
ствената класификација на дејностите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 70/80 и 72/80) во 
областите 01. до 11, на таа одлука, освен во след-
ните дејности: 

1) во областа 07 — Трговија, и тоа: трговија на 
големо (гранка 0702) и надворешна трговија (гранка 
0703); 

2) во областа 08 — Угостителство и туризам, и 
тоа: туристичко посредување (гранка 0802) со исклу-
чок на дејноста на туристичките марини што се 
сметаат како материјално производство; 

3) во областа 10 — Станбено-комукална дејност 
и уредување на 'населби и простори, и тоа станбе-
ната дејност (гранка 1002); 

4) во областа 11 — финансиски, технички и де-
ловни услуги, п тоа: банкарство (гранка 1101), оси-
гурување на имот и лица (гранка 1102), услуги за 
реклами и економска пропаганда (подгрупа 110302), 
нешоменатите услуги во областа на прометот Iпод-
група 110309), проектирање^ и слични технички 
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услуги (гранка 1104), економско-организациони Л 
технолошки услуга (група 11062) и деловни услуги 
(гранка 1109). 

3. Во смисла на член 2 став 2 од Општествени-
от договор не можат да ги товарат материјалните 
трошоци издатоците за исхрана на работниците за 
време на работа во работните заедници и во струч-
ните служби кои во основните организации на 
одужен труд и во работните организации кои не-
маат основни организации од став 1 на овој член 
се организирани за вршење на следните работи, и 
тоа: планско--аналитички, персонални, водење на 
книговодство и обработка на податоци, евиденција 
и статистика, подготвувања и обработка на мате-
ријали од правно-стручна природа, административ-
ни работи (примање и испраќање на пошта, стено-
графски, дактилографски, архивски и слични ра-
боти), општи и други адхминистративни работи, како 
и комерцијални работи и работи на истражување 
на пазарот, проектирање и работи што се работат 
во конструкциски бироа, инженеринг, научно-ис-
тражувачки работи, формирање на кадри и други 
слични работи. 

4. Во смисла на член 3 од Општествениот дого-
вор, издатоците за исхрана на работниците што 
работат во основни организации на здружен ТРУД 
кои не се опфатени со член 2 став 1 од Општестве-
ниот договор и во други самоуправни организации 
и заедници од член 3 на Општествениот договор, 
вклучувајќи ги и работните заедници односно стру-
чните служби од дејностите наведени во чл. 2 и 3 на 
Општествениот договор, ги товарат материјалните 
трошоци ако вршат работи и задачи за кои е пот-
ребен ћоголе?л физички напор или работи со зго-
лемена опасност за здравјето и работната способ-
ност по-д условите: 

— ако работат на работи кои се вршат во ос-
новните организации на здружен труд и во работ-
ните-заедници во групациите или дејностите што не 
се опфатени со член 2 на Општествениот договор, 
како и во работните заедници и во стручните служ-
би од член 2 став 2 на овој договор, а кои по својот 
карактер се исти со работите и задачите опфатени во 
дејностите наведени во член 2 на Општествениот 
договор (на пример: работи на транспорт, односно 
дејности на сообраќајот и врските; натовар; исто-
вар и складирање; работи на производственото и 
Услужното занаетчиство; работи на графичката деј-
ност; работи на сервисирање и одржување на об-
јекти, опрема и постројки:; подготвување и серви-
рање на оброци за исхрана на работниците одно-
сно такви работи во одморалишта; продажба на 
стоки во продавници и во други деловни единици 
на мало кои не се во состав на основната организа-
ција која се занимава со работи на промет на мало; 
работи на уредување на населби, простор и прос-
тории; работи на обезбедување и чувања на опште-
ствен имот и слично); 

— ако работат врз работи за кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено траење, во соглас-
ност со прописите; 

— ако работат врз работи со скратено работно 
време поради условите на работата (освен поради 
здравствената состојба на работниците), за кои со-
гласно со самоуправниот општ акт работата со скра-
тено работно време се признава како работа со 
полно работно време; 

— ако работат под посебни услови на работа 
што како такви сг утврдени во самоуправниот општ 
акт на основната организација на здружен труд, 
односно на работната заедница, во согласност со за-
конот или со други прописи ^ца пример: работи на 
кои работникот претежен дел од работното време е 
изложен на штетно влијание на хемикалии, на ра-
дѕшлошко и на друго штетно зрачење, на влија-
ние на заразни болести и слично). 

5. Тргнувајќи од одредбите на. член 4 од Опште-
ствениот договор, организациите на здружен труд 

и други самоуправни организации и заедници во 
КОИ издатоците за исхрана за време на работата на 
работниците ги Сочинуваат матер иј алките трошоци, 
со самоуправен општ акт уредуваат кои издатоци 
за исхрана на работниците за време на работата и 
во кој износ ги- товарат материјалните трошоци, во 
согласност со Општествениот договор и со ова упат-
ство. 

6. Издатоците за исхрана на работниците за вре-
ме на работата кои ги сочинуваат материјалните 
трошоци, согласно со одредбите на член 5 од Оп-
штествениот договор, можат месечно да изнесуваат 
најмногу 10°/о од просечниот месечен чист личен 
доход на работниците вработени во републиката, 
односно во автономната покраина во претходната 
година, односно најмногу 10% од просечниот месе-
чен чист личен доход на работниците вработени во 
Југославија во претходната година, со тоа што со 
самоуправен општ акт се утврдува кој просек ќе се 
користи. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници со свој самоуправен општ акт 
можат да ја утврдат височината на издатоците за 
исхрана на работниците за време на работата, за 
одделни категории работници, и тоа диференцира-
но тргнувајќи од условите на работата, од тежината 
и сложеноста на работите што ги вршат работни-
ците. 

Просечен месечен чист личен доход во смисла на 
чл^н 5 став 1 од Општествениот договор претставу-
ва износот што се утврдува вкупно за стопанството 
и за вонстопанството за претходната година и кој 
како таков го објавува сојузниот орган надлежен за 
работите на статистиката, односно надлежните ре-
публички или покраински органи. 

7. Под општествено-организирана исхрана за 
време на работата, во смисла на член 6 став 1 од 
Општествениот договор, се подразбира: 

1) исхрана на работниците во сопствен ресторан, 
односно во друг ресторан или во угостителска орга-
низација, со која е склучена самоуправна спогодба, 
односно договор за исхрана на работниците; 

2) прибавување готови јадења, односно произ-
води за исхрана од организација чија дејност е 
производство или промет на тие производи, под ус-
лов непосредно да се организира исхрана на работ-
ниците, односно издавање на оброци. 

Под отнтествено-организирана исхрана за вре-
ме на работата, во смисла на член 6 став 1 од Оп-
штествениот договор, не се подразбираат исплати во 
готови пари и во парични бонови за исхрана на ра-
ботниците. 

Бр. 06-1744/1 
21 август 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за следење 
на спроведувањето на 

Општествениот договор 
за издатоците за 

исхрана на работниците 
кои сочинуваат 

материјални трошоци 
Шефќет Јашари, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 
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Од СР Македонија 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Анастасовски Васка Мите, Апостолски Митев 
Боро, Димовски Томо Трајко, Ђорчев Ђорђи Ристо, 
Георгиева Димитар Зора, Коленцевски Диме Киро, 
Панајотов^ Боривоје Јово, Стефановски Стојан 
Јордан, Шумански Никола Бранко, 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Михајловска-Таскова Панчева Вера; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бошев Дане Трајан, Димитровски Стојан Нико-
ла, Ефремова-Хаџи-Василева Ристо Благородна, 
Гајтани Идриз Адем, Хаса натовски Дервиш Мехмед, 
Јованов- Саздо Ђ-орђи, Коцев Митев Камче, Медар-
ски Серафим Митко,, Мишев Сенев Тодор, Никоди-
јевић Воислав Здравко, Николов Димитар Илија, 
Петковски Трајко Владо, Стаменков Јордан Петре, 
Стоименов Васил Димитар, Валевски Саре Ангел; 

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

СО ,ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мишев Панзов Лазо, Величковски Глигор Сто-
јан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајтарски Славе Благој, Ајтарски Ђорђи Стојан, 
Арсоза-Петрова Атанаса Ката, Биеиновски Алексо/ 
Ђорђи, Бојозић-Димовска Сергеј Маргарета, Деди-
петров Тодор Блажо, Димитровски Јованче Геро, 
Ђуревски Благоја Михаило, Ђуровски Љубез Ви-
томир, Ибушески Бајрам Неџип, Иванов Гилев Ру-
се, Јаневски Борис Димитар, Кирчанов Мито Ђор-
ђи, Кочоски Ристов Владимир, Коновска-Гркова 
Лазо Вера, Мурџевска-Попова Илиева Марика, По-
пов Серафим Ђорђи, Реџепов Меџит Далип, Нико-
лова-Трајкова Антона Марија, Ватански Димитар 
Благој, Зафиров Диме Боро, Здравковић-Јанковић 
Миладина Рада, Зинзиров Тодор Ристо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацевски Стојко Петко, Али А.мет Сали, Ананпе-
ва-Георгиева Ристо Статев, Анастасов Гоше Дане, 
Ангеловски Иванов Ђорђи, Атанасов Никола Петар, 
Аврамовић Трипчо Урош, Аврамоски Митов Вецко, 
Бабунски Ангел Јован, Бајрамов Аден Нуредин, 
Балова-Черкезова Петре Надежда, Барзов Крум 
Тодор, Бинковски Петре Трајко, Бочварски Стојан 
Киро, Бојковски Таско Радован, Царић Воислав 
Душан, Цоневски Јаким Стојанче, Цветановски Ја-
ким Киро, Чешмеџиски Коста Димитрије, Чу левић 
Незира Шабан, Давчевски Дончо Томислав, Дави-
довски Симо Здравко, Демир Ибраим Невзат, Ди-
митрија Методи Ангеловски, Димовски Горги Све-
томир, Додевски Стојан Живко, Донаков Васил 
Иљо, Донев Стојчко Илија, Џугоманов Горги Спиро, 
Ђеоргиевски Митров Трајче, Ђошев Марков Душкф 
Елмаз Лиман Сабир, Емини Хасан Несет, Ежов Кос-
та Трајчо, Фенев Стојан Борис, Гигов Тодор Мики 
Грков Ристо Мице, Христовски Јосим Владимир' 
Игнатов Миле Санде, Илиески Сотир Милан, Р1ва4 
нов Атанасов Страхил, Ивановски Атанасовски Атак 
насов Александар, Јаначковски Стојан Јордан, Јан^ 
кулоски Пандо Спиро, Јосифовски Петко Јосиф, 
Јосифовски Никола Трифун, Јованов Мите Филип, 
Јованова-Петрова Трајко Добрила, Јовановски Бо-
рис Слободан, Јовески Стојмир Живко, Јуришић 
Радослав Златко, Јусеиновски Шумши Јусеин, Ка -
јин Ибрахим Исмаилаки, Камчев Јордан Киро, 
Капсарова-Јанчева Иван Љупка, Картеловски Спи-
ро Крсте, Караџов Страшо Лазар, Каракашевски 
Илија Андреја, Керимовски Кани Ерген, Пелива-
новски Васил Илија, Колишева-Цецова Мишд 
Станка, Кодовски Петре Љубомир, Костовски Вој^ 
ко Павле, Крстев Стоилков Стојко, Крстев Мише 
Трајчо, Крстева-Николова Петрун Љубица, Крстев-
ски Стоилка Киро, Крстевски Димитрија Ристо, 
Ласовски Наум Томислав, Лазаревски Димитар Ни-
кола, Лазаревски Стојан Раде, Лазаревски Симон 
Станиша, Ливрински Велимир Стојан, Малешевски 
Јован Димитар, Манев Сане Трајан, Мангаров Ђор-
ђи Петре, Манојлов Гошо Стојан, Марашевић Ма-
л-ога Јозо, Марковски Лазар Стево, Медуњанин 
Хамо Махмуд, Мицановски Петре Ангеле, Мидев-
ски Ђорђи Јордан, Мицов Милан Стефан, Михајло-
ва Димитар Љубинка, Михаилов Николов Ташко, 
Мидовски Христо Стефан, Миовска-Камчева Ђор-
ђи Олга, Митановски Панче Томо, Митева.-Дпова 
Ристо Василка, Мишевски Александар Денко, Ми-
тевски Дојчинов Стојмен, Митровски Трпе Борис-
лав, Мрмевека-Трајковска Ђошо Даница, Нацев 
Строиманов Милан, Настески Владов Блаже, Нау-
мовски Димко Левко, Неделкора-Џидрова Јордан 
Невена, Николов Саздо Никола, Николова-Петрова 
Кирил Танка, Николовски Краљо Блажо, Никевски 
Салтир Фиданчо, Огнанова-Ристоманова Коста 
Бранка, Османи Јахја Наце, Панев Анђел Борислав, 
Паневска Никола Нада, Пановски Коне Киро, Пар-
чеклиева-Гергинова Стефан Виолета, Павловић 
Миленко Радмила, Петров Лазар Ангел, Петров 
Трајан Коце, Петров Паско Владислав, Петревека-
-Ристова Јанаћи Снежана, Петровски Ђорђи Ташко, 
Поповски Јован Александар, Поповски Димитрија 
Тихомир, Пуцаревић Петко Станоје, Рајачић Милј^ 
воје Милош, Ралев Лазар Александар, Ристов Дане 
Душко, Ристовски Јашко Дончо, Ризевска-Ареов^ 
Трајко Благородна, Рудниковски Ђорђи Емануел 
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Садик Бајрам Дестан, Самараџиев Наце Алексан-
дар, Самарџиска-Шуманска Методи Вера, Самоков-
лија-Спирковска Јорданова Наталија, Савов Ма-
н а к о в Стојан, Симоновска-Николовска Димитар 
Душанка, Скрчески Крсто Размо, Смилевски Сте-
фан Милан, Смилковски Цветко Трајче, Соколов-
ски Арсен Димитар, Солтиров Блажо Димитар, Спа-
сојевић Драгољуб Зоран, Спасовски Никола Русе, 
Спасовски Пуце Вукашин, Стаменовски Васил Ко-
ле, Стаменко аски Ђорђи Томе, Станковић Милутин 
Владимир Станковска Натаил Бистра, Станоевски 
Александар Благој, Станоевски Димитар Нестор, 
Стефановски Владо Јордан, Стефановски Крсто 
Мирко, Стоев Димитар Васил, Стојчевски Герасим 
Александар, Стаменов Доне Борис, Танчоров Пано 
Петар, Таневски Јордан Атанас, Таневски Трпче 
,Ставре. Ташков Атанас Димитрије, Тодоров Јован 
Трајче, Тодоровски Стојче Крсто, Терески Ристо 
Благоје. Тошински Павле Димитар, Трајановски 
Стој зет Славчо, Трендов Никола Тодор, У румов 
Илија Живко, Величков Стојмен Стеван, Здравеска 
Михајло Василија, Жабановски Алеко Петре; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Барјактаровић Велимир Слободан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексовски Киро Стојмир, Апцева Цветко Јор-
данка, Биковз-Везенкова Моне Марика, Бурзевска-
-Стојчевз Милан Маргита, Донев Тодор Љупчо, 
Ђичева-Ангелова Костадин Бисерка, Ђорђовска-
-Тонева Андреја Марика, Хаџи-Кимова-Савева Ме-
тоди Елисавета, Илиева-Лонгурова Благој Надежда, 
Камчевска-Лазарева Милана Ефка, Костов Стра-
хил Симеон, Крстевска-Спасовска Тодора Марика, 
Мицов Никола Кирил, Милева-Мирчева Никола 
Голубинка, Митровска Мијалко Евга, Најдовски 
Ордан Кирил, Огњанов Ристо Методи, Петров Јор-
дан Бојан, Поповска-Костовска Станимир Павлина, 
Симонова-Дурдувакова Ристо Менка, Узеири Ша-
хин Дрита, ЗлатЕ^ова-Мигренцеба Александар 
Лујза; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абази Биљал Веби, Алачков Пенчов Стојче, 
Анаетасова-Чукарска Јордан Верка, Андонов Мир-
че Стоимен, Ангелов Колев Благој, Ангеловска-
-Груева Јанко Нада, Арсов Гиго Љубомир, Арсов 
Бориз Петре, Арсова-Накова Санде Магда, Арсов-
ски Павле Цветан, Арсовски Ангел Миодраг, Ав-
диезски Хамид Џеладин, Бајрамовски Рамиз Љут-
ви Берков Трајан Киро, Благоева Васил Елица 
Блажески Петро Драгомир, Блажевски Милан Бла-
гоја, Блажевски Трајан Борис, Бојаџиева Јован 

Магдалена, Бојкиев Јордан Атанас, Бојкова-Заева 
Ристо Естирка, Бошковски Богдан Цветан, Божи-
новски Сибин Веселин, Цецов Мише Лазар, Читку-
шева-Саздова Ончо Десанка, Ћесћиноза Коле 
Станка, Даскаловски Јован Димитар, Даутовски 
Ђорђи Иван, Дивитков Спиров Василија Деберлчев 
Панко Јордан, Демировски Мазлм Ћазим, Димчев-
ски Р1ко Трипко, Димитриевски Заре Душко. Додзз 
Славе Благој, Донев Трајче Иван, Донеза-Ф\'рда-
џ ис Ега Гаврил Зага, Ђорђиевски Никола Љубомир, 
Ђуркова-3латева Иван Павлина, Ђурковић-Заха-
риеза Васил Софиј анка, Ефремовски Стојмир Миле, 
Ефтимов Симеон Ефтим, Есмерова Темо Гордана, 
Геговски Лазар Борис, Гишков Васил Крум, Голу-
бов Санде Драгослав, Христов Славе Борис, Или-
јевски Манојло Воислав, Иванов Величко Апостол, 
Иванов Перо Борис, Ивановски Гоце Борис, Ива-
новски Трифун Ђорђи, Ивковска-Костадиновска 
Ристо Крстана, Јачев Петров Ангел, Јакупов Селгш 
Искендер, Јанчев Ристо Васил, Јанев Блажо Бори-
воје, Јашарова К\-ртиш Назмие, Јованчев Андреја 
Ванчо, Јованов Давче Застојче, Јованова-Мастева 
Иван Магда, Јовчева-Мицкова Симон Симка. Јовев-
ски Никола Јованчо, Јурукова-Ђорђиевска Никола 
Веселинка, Кацарски Михаил Коста, Калаџиски 
Никола Душан, Колев Васил Боривоје, Колев Сто-
јан Трајче, Конески Јован Добрисав, Копчаровски 
Стоилко Милан, Краевска-Колева Божин Цветанка, 
Крстев Александар Ангел, Крстев Трајчев Драган, 
Крстевски Стојан Стефан, Крстевски Радивоја 
Живко, Кржаловски Пандил Марко, Манчевска 
Јован Здравка, Манчевски Секула Мирко, Манева-
-Крушевска Киро Славка, Маринковић Радослав 
Димитар, Мастев Никола Анђел, Мекић Сајко Хај-
риз, Мидевски Михаил Драган. Мешкоски Стојмир 
Иван, Михајлов Цасе Александар, Михајлов, Алек-
сандар Добривоје, Миладиновиќ Миодраг Миољуб, 
Милеза-Манева Љупчо Блага, Миневски Б л з ж з 
Никола, Митевски Стојмен Живко, Митев Пешев 
Иван, Митровски Сило Звонимир, Нацев Крсто 
Трајчо, Надевски Станко Борис, Наков Димитриса 
Тоде, Наумов Косто Ш т е р ј а , Наумовски Манасија 
Ђоре, Несторове^ Павле Велко, Николоски Коце 
Стојко, Николов Тодос Методија, Николовски Пера 
Иван, Николовски Ставре Љубен, Николовски Рис-
то М г т к о , Николовски Ристо Миодраг, Николов-
ски Мирко Мите, Ордев Трајанов Јован, Панчић 
Бошко Љубомир, Панчевска Лазар Слободка, Па-
невски Стевко Благој, Павловски Ђересим Стамен, 
Пеков Ангел Петар, Петковски Стоилко Драги, Пет-
ковски Арсо Страшко, Петроски Богдан Недан, 
Петрова-Голомеова Ефтим Катарина, Петровски 
Трајко Тодор, Поповић Дражо Живко, Поповски 
Иван Кирил, Прошев Благој Александар, Раман 
Јонус Иван, Ристов Пано Киро, Ристов Камчев 
Михаил, Сандевски Љубе Славчо, Санева-Милади-
ноза Тимо Милица, Савески Бошко Добрисав, Са-
вев Стојмен Стојче, Заздов Пенчо Благој, Сајдилов-
ски Шабан Зендел, Стаев Ђуров Веселин, Станков 
Панче Ацо, Стефановски Коле Блаже, Стодић-Ми-
ладиновић Боривое Катица, Стојановски Киро Бла-
гоја, Стојановски Александар Никола, Стојановски 
Боге Трпе, Стојменов Зафир Методи, Столески Ја -
ков Маринко, Ша^ева-Миладинова Миладин Љу-
бица, Шаља Даут Ахмет, Шамаковски Божин Ду-
шан, Штерјов Косто Никола, Шумански Глигор 
Драгољуб, Танчев Петров Владимир, Тасевски Ђор-
ђи Трајче, Тасић Спирко Станко, Ташоли Хајриз 
Рецепи, Тефов Димо Ефрем, Тимов Божинов Драги; 
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Трајанов Милев Бориз, Трајчев Јордан Стојанче, 
Трајчевски Трајче Драгче, Трајковски Иван Весе-
лин, Тренчевски Васил Драгољуб, Трипковски Ми-
хаило Радојко, Трпезановски Трајан Ристо, Трпев-
ски Димко Томислав, Тунев Стерјо Павле, Урда-
ревски Димитар Живко, Тодоровски Трајан Драги, 
Вангелов Димитар Ване, Величковски Ђурко Ђор-
ђи, Зафировски Слободан Мирко, Жежова-Везен-
кова Иван Стојка, Живков Проко Димитар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дервишевски Сулејман Рамазан, Јолески Јанев 
"Светозар, Јованоски Борис Милорад. Лазески Цве-
томиров Стојко. Соколовски Никола Ђорђи, Зенде-
ли Асанов Зија. 

Бр. 142 
81 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во работата од значење за уна-
предување на соработката од сбласта на медицин-
ските науки помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Велика Британија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Д-р John (Miler) Eeai'Ieg. 

Бр. 2 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Detlev Karsten Rohweder. 

Бр. 3 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во организирањето на деловната 
соработка со Фабриката „Елан" од Бегуње на Го-
рењском, со што е направен значаен придонес кон 
развивањето на пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Lars А. Bengrsson; 

— во знак на посебно признание за придонесот 
на светскиот углед на југословенските „Еленови" 
скии и за осведоченото пријателство спрема наша-
та земја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ingemar Е. Stenmark. 

Бр. 4 
4 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубива^ соработка и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Antonluigi Mirabelli, функционер на Претседа-
телството на Република Италија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Ugo Saniti, функционер на Претседателството 
на Република Италија 

Бр. 5 
19 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетна Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Кралството Тајланд 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

д-р Blakundha Samruatruamphol, извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Кралството Тајланд во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Бр. 6 
3 март 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и Соединетите Држави на Ме-
ксико 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Omar Martinez Legorreta, извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Соединетите Држави на 

Мексико во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Бр. 7 
19 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р-

С О Д Р Ж И Н А ! 
Страил 

527. Одлука за измена иа Одлуката за опре-
делување на земјоделските и прехран-
бените производи и на нивните преработ-
ки што подлежат на контрола на ква-
литетот во надворешнотрговскиот промет 1213 

528. Решение за повлекување од прометот на 
лекот SUPRTSTOL, таблетки од 12 X 
(400 + 80 mg) серија бро.1 19310581, про-
извод на „КРКА", Товарна здравил — 
Ново Место. TOZD ISIS — — — —. 1213 

529. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и опре-
мата за преглед и жигосување на водо-

ч мери, како и работниците во определени 
организации на здружен труд во поглед 
на стручната подготовка ако му се ста-
ваат на располагање на органот на кон-
тролата при прегледот и жигосзгвањето 
на водомери — — — — — — — 1213 

530. Решение за отворање Царински рефе-
рат на Царинарница Кралево при царин-
ската испостава Кралево со седиште во 
Трстеник — — — —. — — „ — 1215 

531. Упатство за примена на Општествениот 
договор за издатоците за исхрана на ра-
ботниците кои сочинуваат материјални 
трошоци — — — — — — — — 1215 

Одликувања — — — — — — — — — 1215 


