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Врз основа на член 315 точка 10 од Уставот на
СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 12
мај 1980 година, донесе

Врз основа на член 338 од Законот за основите
на системот на државната
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

У Р Е Д Б А
ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА
И ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во Деловникот за работа на Претседателството
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр 12/75, 33/77 и
Член 1
8/79) се менува и дополнува:
Со оваа уредба се уредуваат прашањата на стру1) Насловот на одделот VII кој гласи:
чното образование на работниците што се од заед„VII претседател и потпретседател на Претседа- нички интерес за сојузните органи на- управата и
телството.
за сојузните организации (во натамошниот текст:
2) Членот 65 кој гласи:
сојузни органи на управата).
Претседателството од своите редови бира претЧлен 2
седател и потпретседател на Претседателството.
Претседателот и потпретседателот на ПретсеСојузните органи на управата, во согласност со
дателството ги вршат своите права и должности во своите потреби и можности, ја организираат рабосогласност со одредбите од овој деловник.
тата врз стручното образование и идеолошко-поли- '
3) Членот бб кој гласи:
тичкото оспособување на работниците на кои им се
„Функцијата претседател на Претседателството обезбедуваат:
ја вршат, за период од една година, членовите на
1) постојано и организирано подигање на ниПретседателството според следниот редослед на ре- вото на стручната и идеолошко-политичката оспопубликите и автономните покраини во кои се бира- собеност на работниците за посестрано пројавување
ни, и тоа: Социјалистичка Република Македонија, на нивните иницијативи и активности и за нивно
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, поттикнување на подигање на квалитетот на рабоСоцијалистичка Република Словенија, Социјалис- тата и стручната оспособеност, за успешно приметичка Република Србија, Социјалистичка Републи- , нување на современите научни и стрз^чни достигака Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, ња во извршувањето на задачите и работите со чие
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, вршење се остварува улогата на сојузните органи
и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, со на управата, како и со закон утврдените обврски и
тоа што за претседател на Претседателството, чиј одговорности на тие органи и работници, а особено
мандат тече почнувајќи од 15 мај 1980 година, се за јакнење на одговорноста на работниците за стрбира член на Претседателството од Социјалистичка учната заснованог на нивните предлози и стручРепублика Босна и Херцеговина.
ни мислења и за про јавување на нивните стручни
По истиот редослед на социјалистичките репуб- способности,
лики и социјалистичките автономни покраини се
2) организирана стручна обука на приправнибира потпретседател на Претседателството, со тоа ците и проверување на нивната стручна оспособешто за потпретседател на Претседателството, чиј ност;
мандат тече почнувајќи од 15 мај 1980 година, се
3) програмирање и планирање на обемот и вибира член на Пртседателството од Социјалистичка довите образовни активности во сојузните органи
Република Словенија."
на управата и планирање и навремено обезбедува2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до- ње на финансиски средства и на материјални, технесувањето.
нички, стручни и други услови со кои се обезбедува успешно остварување на правата и обврските на
Бр. 0-10
работниците во поглед на стручното оспособување
12 мај 1^30 година
и усовршување во текот на работата.
Белград
Член 3
Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република
Во согласност со програмата за стручно обраЈугославија
зование, сојузниот орган на управата е должен да
утврди програми за стручна обука на приправници
Претседател,
и посебни програми за проверување на стручната
Лазар Колишевски, е. р. оспособеност и стручното оспособување на работ-
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ници те на кои
ња за успешно
работи, како и
на работниците

им се потребни дополнителни знаевршење на определени задачи и
програма за стручно усовршување
во текот на работите.

Член 4
Стручното образование на работниците во сојузниот орган на управата се финансира од средствата за работа на органот и од средствата за заедничка потрошувачка на работната
заедница, во
согласност со закон и со ошнтествен догоЕОр.
Член 5
Заради преземање на заеднички организациони
и други мерки и акции во областа на стручното
образование на работниците, сојузните органи на
управата меѓусебно разменуваат искуства и остваруваат други видови меѓусебна соработка, како и
соработка со стручните организации кои се занимаваат со образование на кадри.
Член 6
Хако стручно образование, во смисла на оваа
уредба, се подразбира систематско стручно оспособување на приправниците и работниците и стручно усовршување на работниците во сојузните органи на управата за успешно извршување наѓ задачите и работите од делокругот на тие органи, како и
за организирано идеолошко-пилитичко оспособување на приправниците и работниците во тие органи.
II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ
ЦИТЕ

НА

РАБОТНИ-

Член 7
Како стручно оспособување на работниците во
сојузните органи на управата, во смисла на оваа
уредба, се подразбира стручна обука на приправниците, полагање стручен испит и дополнително
стручно оспособување на работниците кои засновале работен однос во сојузните органи на управата.
1. Стручна обука на приправници
Член 8
За време на приправничкиот стаж приправникот се наоѓа на стручна (практична) обука.
Стручната обука ка приправникот се спроведува според утврдена програма.
Програмата за стручна обука на приправникот
за стручно оспособување за вршење на соодветни
Задачи и работи за определува функционерот кој
раководи со сојузниот орган на управата во кој
е вработен приправникот.
Делот од програмата за стручна обука на приправникот за стручно оспособување за вршење на
соодветни задачи и работи го определува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата
во кој е вработен приправникот.
Делот од програмата за стручна обука што се
врши во друг орган или организација се составува
во спогодба со функционерот кој раководи со тој
орган, односно организација.
Член 9
Со програмата за стручна обука на приправниците се утврдуваат особено времето на траењето на
таа обука, задачите и работите за чие
вршење
приправникот стручно се оспособува во текот на
приправничкиот стаж. степенот на стручната обученост што треба да се оствари во текот на приправничкиот стаж, начинот и динамиката на остварување на стручната обука на приправникот и липата задолжени за спроведување на стручната
обука и за вршење надзор над обуката, како и правата и должностите на приправниците во врска со
стручната обук^.,
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Член 10

џ Функционерот кој раководи ез сојузниот орган
на управата во кој се изведува стручна обука на
приправникот е должен на приправникот да му
овозможи за време на обуката да се запознае со сите задачи и работи според програмата за стручна
обука.
Функционерот од став 1 на овој член е должен
да овозможи приправникот, пред почетокот на изведувањето на стручната обука, да се запознае со
одредбите на оваа уредба, со одредбите на правилникот за стручната подготовка и за стручното образование на работници што гој го донесува и со
програмата за стручна обука, како и со програмата
за стручникот испит што приправникот треба да
го полага.
Член И
На приправникот, во согласност со програмата
за стручна обука, можат да му се даваат во работа
определени задачи и работи за кои тој се подготвува. Таквата работа се смета како дел на стручната
обука и се врши под надзор,
На приправникот не може да му се доверува
вршење на овластување, како ни задачи и работи на
раководење, ни заменување на работници што ги
вршат тие задачи и работи.
„
Член 12
Ако стручната обука не се изведува според утврдената програма или се постапува спротивно на
одредбите од оваа уредба за стручна обука, приправникот е должен за тоа да се обрати до ф у н к ционерот кој раководи со сојузниот орган на управата во кој е вработен приправникот.
Член 13
За време на стручната обука приправникот води дневник.
"2. Стручен испит
Член 14
По завршената стручна обука приправникот полага стручен испит.
Член 15
Приправникот полага стручен испит
според
програмата и на начин со кој се овозможува проверка на неговата оспособеност за самостојна практична работа на извршување на задачите и работите за кои се прима на работа.
Програмата за стручниот испит што го полага
приправникот се состои од општ и посебен дел.
Член 16
Градивото за програмата од општиот дел на
стручниот испит содржи материја која мораат да
ја познаваат сите работници на сојузните органи на
управата кои имаат ист степен на школска подготовка.
Градивото за програмата од општиот дел на
стручниот испит опфаќа особено:
1) основи на уставното уредување на СФРЈ и
правци на развојот на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување;
2) основи на системот на државната управа во
СФРЈ;
3) работните односи на работниците во државната управа, со посебен осврт на работните односи
на работниците во сојузните органи на управата;
4) управна постапка и управен спор;
5) канцелариско работење во сојузните органи
на управата.
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Член 17
Градивото за програмата од посебниот дел на
стручниот испит содржи материја чие познавање е
неопходно за успешно вршење на соодветните задачи и работи на сојузниот орган на управата.
Градивото за програмата од посебниот дел на
стручниот испит опфаќа особено прописи за организацијата и работата и за систематизацијата на
задачите и работиве на сојузниот орган на управата
во кој приправникот е вработен, како и градиво,
односно прописи што се применуваат во вршењето
на задачите и работите за кои се бара соодветна
подготвка.
Член 18
Програмата од општиот дел на стручниот испит
ја пропишува сојузниот секретар за правосудство
и организација на сојузната управа, а програмата
од посебниот дел на стручниот испит ја утврдува
функционерот кој раководи со сојузниот орган на
управата во кој приправникот е вработен, по прибавено мислење од функционерот кој раководи со
сојузниот орган на управата надлежен за работите
на организацијата на сојузната управа.
Сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа ја пропишува и програмата на посебниот дел на стручниот испит за приправници и работници кои вршат финансиско-материјални работи, персонални работи, работи на автоматска обработка на податоци, канцелариски и
канцелариско-технички и други општи работи, како
и програмата на посебниот дел на стручниот испит
за вршење на работи на преписи, стенографирање
и преведување.
Член 19
Приправникот полага стручен испит пред испитна комисија за стручен испит на приправници
(во натамошниот текст: испитна комисија).
Испитната комисија ја формира функционерот
кој раководи со сојузниот орган на управата во кој
е вработен приправникот.
Ако не постол ат услови во определен сојузен орган на управата да се формира испитна комисија
и ако во таков случај целта на стручниот испит не
може да се постигне со упатување на приправникот
на полагање на испит пред испитна комисија формирана кај друг сојузен орган на управата, испитна
комисија формира, на предлог од
функционерот
кој раководи со органот на управата во кој приправникот е вработен, сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.
Член 20
Пред испитните комисии што ги формира сојузниот секретар за правосудство и организација на
сојузната управа, стручен испит полагаат приправниците и работниците за вршење на финансискоматеријални работи, персонални .работи, работи на автоматска обработка на податоци, канцелариски и
канцелариско-технички и други општи работи, како
и работл на преписи, стенографирање и преведување.
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носно заедница, времето на приправничкиот стаж
што го поминал во другиот орган или самоуправна
организација, односно заедница може да му се признае во приправнички стаж во сојузниот орган на
управата во кој преминува, под условите и на начинот што се предвидени со прописот за стручната
подготовка и за стручното образование на работниците, што го донесува функционерот кој раководи
со сојузниот орган на управата во кој приправникот преминува.
За признавање на стажот според одредбата на
став 2 од овој член, одлука донесува функционерот
кој раководи со сојузниот орган на управата во кој
приправникот е вработен.
Писмена пријава за полагање на стручниот испит кандидатот поднесува до сојузниот орган на
управата во кој е вработен, а тој орган ја доставува
до органот кај кого е формирана испитната комисија.
Член 22
Сојузниот ор^ан на управата кај кого е формирана испитната комисија му одобрува полагање на
испитот на пријавениот кандидат, ако утврди дека
ги исполнува пропишаните услови за полагање на
испитот.
Кандидатот на кого му е одобрено полагање на
стручниот испит мора да биде известен за денот на
полагањето на испитот најдоцна на 15 дена пред
денот определен за полагање.
Кандидатот на кого не му е одобрено полагање
на стручниот испит може, против актот со кој е одбиена неговата пријава, односно барање, во рок од
осум дена од денот на доставувањето на тој акт да
изјави жалба до Сојузниот извршен совет, односно
до телото што тој ќе го определи.
Член 23
Испитната комисија се состои од претседател
и четири члена, кои истовремено се и испитувачи.
Во случај на потреба испитната комисија може да
се пополни со потребен број испитувачи за определен дел на испитното градиво.
Со решението за именување членовите на испитната комисија се определува ист број на заменици и записничар.
Претседателот, членовите на испитната комисија и нивните заменици, како и испитувачите, се
определуваат од редот на истакнати стручњачи.
За член на испитната комисија не може да се
именува лице кое има пониска подготовка од подготовката на кандидатот кој го полага испитот.
Решението за именување на претседателот и на
членовите на испитната комисија, како и на записничар го донесува, на предлог од функционерот кој
раководи со сојузниот орган к а ј кого е формирана
таа комисија, функционерот кој со оваа уредба е
овластен за формирање на соодветната испитна комисија.
Член 24
За текот на испитот се води записник.

3. Полагање на стручен испит

Член 25

Член 21
Пријава за полагање на стручен испит приправникот може да поднесе најдоцна еден месец пред
денот на истекот на приправничкиот стаж.

Сојузниот орган на управата к а ј кого е формирана испитната комисија обезбедува вршење на
стручните, административните и на други задачи и
работи во врска со стручниот испит.

На приправникот кој, пред да го положи стручниот испит, ќе премине во сојузен орган на управата од друг орган или самоуправна организација, од-

На претседателот и на членовите на испитната
комисија, на испитувачите и на записничарот им
припаѓа надомест за работата во комисијата.
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Надоместот на претседателот и на членовите на
испитната комисија, на испитувачите и на записничарот паѓа на товар на средствата на сојузниот орган на управата во кој работи кандидатот кој го
полага стручниот испит.
Височината на надоместот од став 2 на овој член
ја утврдува фулкциоверот кој раководи со сојузниот орган на управата кај кого е формирана испитната комисија.
Рамките за определување на височината на надоместот од став 2 на овој член ги утврдува сојузниот секретар за правосудство и организација на
сојузната управа.
Член 26
Стручниот испит се шлага писмено и усно.
За писмениот испит задачата ја составува член
на испитната комисија, односно испитувач што ќе
го определи таа комисија. Задачата може да опфати
едно или повеќе прашања, по правило од градивото
пропишано во испитната програма што најмногу одговара на практиката на сојузниот орган на управата во кој е вработен приправникот.
Писмената задача треба да се состави така што
од нејзината обработка да може да се види во која
мера кандидатот ги совладал прописите и другите
знаења потребни за вршење на задачите и работите
за кои се подготвува.
Член 27
На усниот испит се пристапува по писмената
задача, односно по практичната работа. Кандидатот чија писмена задача не е позитивно оценета не
може да пристапи на усен испит.
На усниот испит кандидатот се испитува од целото пропишано испитно градиво. Испитувањето се
врши, но правило, во текот на еден ден.
Начинот на усното испитување го утврдува испитната комисија, водејќи посебно сметка за практичната природа на испитот.
Член 28
Оценувањето се врши комисиски.
Испитната комисија го оценува целокупниот
успех на кандидатот на испитот, имајќи ги предвид
писмената задача и одговорите на усниот испит.
Успехот на кандидатот на испитот се оценува
со оцена „положил" или „не положил".
Со оцена „не положил" се оценува кандидатот
кој не задоЕолил од најмалку два предмета.
Оцената се дава со мнозинство на гласови.
Член 29
Стручниот испит кандидатот може да го повтори еднаш.
Времето помеѓу едно и друго полагање на стручниот испит не може да биде пократко од три месеци.
Кандидатот кој не е позитивно оценат од еден
или два предмета на усниот дел на испитот се упатува на поправен испит. Поправниот испит кандидатот може да го полага во рокот што ќе го определи испитната комисија, зависно од знаењето на кандидатот, а кој не може да биде покус од 30 дена ниту подолг од три месеци.
Ако полага поправен испит од предмет кој се
тшага и писмено, кандидатот е должен да го полага
и- писмениот дел на испитот.
Член 30
Ако кандидатот од неоправдани причини не
пристапи определениот ден на полагање на поправниот испит, ќе се смета дека не го положил стручниот испит.
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Ќе се смета дека стручниот испит не го .положил ниту кандидатот што нема да предаде писмена
работа или неоправдано се откаже од започнатото
полагање на усниот дел на стручниот испич\
Ако кандидатот не пристапи на полагање на стручниот испит или пред почетокот на полагањево изјави
дека се откажува од испитот, ќе се смета дека испитот не го полагал.
Член 31
Започнатото полагање на испитот може да се
одложи, ако кандидатот поради болест или други
оправдани причини бил спречен да го продолжи полагањето на испитот.
За одлагањето на испитот одлучува испитната
комисија.
' *
Член 32
Кандидатот може да го продолжи полагањето на
испитот најдоцна во рок од три месеци од денот на
донесувањето на одлуката за одлагане на испитот.
Во оправдани случаи испитната комисија д/оже тој
рок да го продолжи најмногу уште за три месеци.
Ако кандидатот не пристапи на понашање на
стручниот испит во рокот од став 1 на овој член, ќе
се смета дека испитот не го положил.
Член 33
Врз основа -на записникот за текот на испитот,
на кандидатот му се издава уверение дека испитот
го положил.
Уверението го издава испитната комисија, а
го потпишува претседателот на комисијата.
Член 34
Приправникот е должен да го положи стручниот испит најдоцна во рок од шест месеци од денот
на истекот на приправничкиот стаж.
Член 35
Работникот кој засновал работен однос во сојузен орган на управата при услов да положи стручен испит или дополнителен испит, должен е тој
испит да го положи во рок кој не може да биде подолг од една година од денот на засновањето на работниот однос во тој орган.
Член 36
Работник во сојузен орган на управата кој по
положениот стручен испит стекнал повисок степен
на школска подготовка од степенот на школската
подготовка за кој положил стручен испит, должен
е, ако се распореди на задачи и работи чие вршење
бара повисок степен на школска подготовка, да полага доплнителен испит од она градиво на стручниот испит предвидено за степенот на школската
подготовка што дополнително го стекнал, кое не
го содржи градивото на стручниот испит што го положил.
Работникот кој го положил стручниот испит за
определен вид задачи и работи во сојузниот орган
на управата, а преминува во друг сојузен орган на
управата, должен е да полага дополнителен испит
само ако пропишаното градиво на дополнителниот
испит е услов за вршење на .задачите и работите во
органот во кој преминува.
Работник кој преминува во сојузен орган на
управата од друг орган или самоуправна организација, односно самоуправна заедница, а го положил
стручниот испит во органот, организацијата или заедницата од која преминува, должен е да полага
дополнителен испит ако пропишаното градиво не
било опфатено со испитот што го положил.
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Член 37
Работник што одбранил магистерски или докторски труд од областа на задачите и работите за
кои е примен на работа во сојузен орган на управата или положил правосуден испит, не е доллсен да
полага стручен испит, односно дополнителен испит.
Стручен испеат, односно дополнителен испит не
е должен да полага ниту работникот кој наполнил 15 години работен стаж на соодветни задачи
и работи.
Работник во сојузниот орган на управата кој
не положил стручен испит, односно дополнителен
испит, а кој наполнил најмалку 10 години работен
стаж, може по исклучок да се ослободи од обврската
за полагање на стручен испит, односно дополнителен испит, ако со својата работа ја докаже стручната оспособеност за вршење на задачите и работите
што му се доверени.
Решението за ослободување од обврската за полагање на стручен испит, односно дополнителен
испит, според одредбите на ст. 1 до 3 на овој член,
го донесува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата во кој е вработен работникот. Решението во случајот од став 3 на овој член
овој функционер го донесува по прибавено мислење
од соодветната испитна комисија.
Одредбите на ст. 1 до 4 на овој член не се применуваат на случаите во кои со посебни прописи
положениот стручен односно дополнителен испит е
утврден како посебен услов за вршење на определени задачи и работи во сојузниот орган на управата.
4. Дополнително стручно оспособување на работниците
Член 38
Работниците во сојузните органи на управата
се упатуваат на дополнително стручно оспособување, кога тоа е од интерес за успешно извршување
на опрделени задачи и работи на органите, а особено во случај на позпачајни измени на прописите,
како и на други околности што бараат битно поинаков начин на работа или кога природата на задачите и работите бара постојано обновување на знаењата на работниците
Дополнителното оспособување од став 1 на овој
член се остварува со организирање на предавања
и практична работа, односно практична обука, курсеви и други во чи (колски форми и методи на стручно оспособување, или со упатување на работниците
на тие прдавања, работа, односно обука, курсеви и
други видови стручно оспособување.
Член 39
На организирањето на формите и методите на
дополнителното стручно оспособување на работниците, односно на упатувањето на работниците на
тие видови оспособувања, по правило, им претходи
проверување на стручното знаење на работниците
при прие?^от на работа и во текот на работата.
Целта на проверувањето на стручното знаење
од став 1 на овој член е да се утврди степенот нз
оспособеноста, односно на практичната обученост
на работниците за вршење на определени задачи и
работи и да се определат такви форми, односно методи на дополнително стручно оспособување со чие
применување во најголема мера можат да се остварат целите на оспособувањето, како и заради утврдување на градивото за програмата на дополнително стручно оспособување.
Проверување на стручното знаење на работник:
може да се определи и при прием на работник во работен однос за вршење на определени задачи и работи на сојузниот орган на управата за кои е про-
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пишана обврска за полагање на стручен испит. Тоа
проверу?ање е од значење при одлучувањето за
прием на работникот, во работен однос но нема влијание врз обврската за полагање стручен испит.
Член 40
Дополнителното стручно оспособување на работниците во сојузните органи на управата се обезбедува и со дошколување на работниците, односно со
нивно упатување на вонредно школување во училишта и во други организации за стручно образование.
Член 41
За организирањето на дополнително стручно оспособување на работниците во случаите од член 38
на оваа уредба, односно за упатувањето на тоа оспособување на работниците и за проверувањето на стручното знаење на работниците одлучува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата во кој тие работници се вработени, односно
во кој тие се примаат на работа, по прибавено
мислење од работната заедница.
За упатувањето на работниците на дошколување заради стекнување повисок степен на школска
подготовка, кога тоа дошколување е од непосредно
значење за успешно извршување на задачите и работите на сојузниот орган на управата, одлучува
функционерот кој раководи со тој орган, по прибавено мислење од работната заедница.
Член 42
Трошоците за организирање на дополнително
стручно оспособување на работниците, односно за
нивно упатување на тоа оспособување (чл. 38 до 40)
паѓаат на товар на средствата за посебни намени на
сојузниот орган на управата.
Член 43
Ако работната заедница на СОЈУЗНИОТ орган на
управата, согласно со самоуправниот општ акт што
таа го донесува, одлучи на товар на доходот што го
остварува да го поднесува делот од трошоците на
вонредното школување на работникот, кога таквото
дошко луа ање е од непосреден интерес за работникот, а не е на штета на извршувањето на задачите и
работите на сојузниот орган на управата, работната
заедница ја донесува таа одлука по претходно прибавено мислење од функционерот кој раководи со
сојузниот орган на управата во кој е вработен работникот.
III. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Член 44
Стручното усовршување на работниците во сојузните органи на управата се остварува со применување на определени, форми и методи на систематско обновување, надополнување, проширување и
продлабочување на стручните знаења на работниците и со развивање на нивните стручни способности во текот на работата.
Целта на стручното усовршување на работниците во сојузните органи на управата е со организирање и применување на оппеделени форми и методи
на усовршување да се обезбеди систематско обновување, надополнување, проширување и продлабочување на стручните знаења на работниците и развивање на нивните стручни способности во текот на
работата, заради поквалитетно и поуспешно извршување на задачите и работите на органите.
Работната заедница на сојузниот орган на управата и функционерот кој раководи со тој орган
се грижат за стручното усовршување на работниците и обезбедуваат услови за тоа усовршување.
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Член 45
Стручно усовршување на работниците во сојузните органи на управата се обезбедува особено:
1) со следење и проучување, од страна на работниците, на прописи, стручни публикации, елаборати
и други материјали што се однесуваат на прашања
на системот и други поважни прашања од делокругот на сојузниот орган на управата и со следење и
проучување на други позначајни прашања од интерес за работата на органот, како што е применување на нови методи и средства за работа кои придонесуваат за унапредување на работата на органот;
2) со повремени одржувања на стручни дискусии
и состаноци на работниците во сојузниот орган на
управата, особено по повод писмени и усни реферати
на одделни работници за прашања што треба да се
претресуваат на тие состаноци;
3) со упатување на работници на сојузниот орган на управата кога тоа е потребно заради нивно
Стручно усовршување што е од непосреден интерес
за извршување на задачите и работите на органот,
на посетување на стручни предавања, кратки курсеви и семинари, на курсеви на странски јазици и
на јазиците на народите и народностите на Југославија, на студиски патувања и на учество во работата на конгреси, советувања и други научни и стручни собири во земјата и во странство;
4) со упатување на работници на сојузниот ор?ан на управата на стручно усовршување (специјализација, проучување на определени прашања и др.)
Преку дополнителни студии или практична работа
во други органи, факултети, институти, заводи и
други научни и стручни институции во земјата и во
странство, ако за вршење на определени задачи и
работи во сојузниот орган на управата се потребни
специјални знаења или усовршувања што не можат
да се стекнат, односно да се постигнат со редовна
работа во органот;
5) со посетување, од страна на одделни работници на сојузниот орган на управата, на последипломски студии на факултет заради стекнување на степен магистер или доктор на науки, ако магистратурата, односно докторатот е од областа на задачите и
работите на органот;
6) со посетување на курсеви на странски јазици
и на јазиците на народите и народностите на Ј у гославија.
Член 46
Одлука за упатување на работник на сојузниот
орган на управата на стручно усовршување, според
одредбата од член 45 точка 3 на оваа уредба, донесува функционерот кој раководи со тој орган.
Функционерот кој раководи со сојузниот орган
на управата може на работникот, на негово барање,
да му одобри посетување на стручни предавања, курсеви и семинари, заминување на студиско патување
и учество во работата на конгреси, советувања и
други научни и стручни собири во земјата и во
странство кои не се од непосреден интерес за извршување на задачите и работите на органот, ако со
тие форми се придонесува за стручно усовршување
На работникот од областа на дејноста на органот и
ако тоа не е на штета на извршувањето на задачите на органот и неспоиво со положбата и должностите на тој работник.
Средства за стручно усовршување на работниците, во случајот од став 1 на овој член, се обезбедуваат во рамките на средствата за работа на сојузниот орган на управата.
Ако со самоуправен општ акт на работната заедница на сојузниот орган на управата е предвидено
работната заедница да може, по повод барањето на
работникот, да одлучи од средствата на доходот што
таа го остварува да исплати дел од трошоците за
стручно усовршување на работникот во случајот од
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став 2 на овој член, и ако за тоа усовршување работникот прибавил одобрение од функционерот кој
раководи со сојузниот орган на управата, работи п а
заедница, пред одлучувањето по повод таквото барање на работникот, за тоа ќе побара мислење, од
функционерот кој раководи со тој орган.
Член 47
Функционерот кој раководи со сојузниот ор^ан
на управата и дава мислење на работната заедница
за барањето што работникот во сојузниот орган на
управата го поднел до работната заедница за да Онде упатен на стручно усовршување, во случајот од
член 45 точка 4 на оваа уредба, ако со самоуправен
општ акт на работната заедница е предвидено дека
одлука за упатување на такво стручно усовршување донесува работната заедница и дека од доходот
што го остварува обезбедува за плаќање на т р и е ните за усовршување или на дел од тие трошоци,
под услов тие трошци или дел од тие трошци да не ги
поднесува сојузниот орган на управата во кој е вработен работникот или друг орган, односно организација.
За упатување на стручно усовршување, според
одредбата на став 1 од овој член, со работникот се
склучува договор. Договорот го потпишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата.
Член 48
Ако работната заедница на сојузниот орган на
управата, согласно со својот самоуправен општ акт,
одлучи од доходот што таа го остварува да исплати
дел од трошоците за школување на работникот во
тој орган кој посетува последипломски студии на
факултет заради стекнување на академски степен
магистер или степен доктор на науки, под услов магистратурата, односно докторатот да е од областа на
дејноста на органот, одлука за тоа донесува по
претходно прибавено мислење од функционерот кој
раководи со сојузниот орган на управата во кој работникот е вработен.
IV. ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Член 49
* Стручното оспособување на приправниците и
работниците и стручното усовршување на работниците во сојузните органи на управата се организираат и спроведуваат врз основа на програмата за
стручно образование на работниците.
Тргнувајќи од природата и значењето на задачите и работите на сојузниот орган на управата
предвидени со актот за систематизација и од потребите за правилно, попотполно и ефикасно вршење
на тие задачи и работи и од обезбедувањето на идеолошко-политичка оспособеност на работниците што
треба да ги вршат тие задачи и работи, како и од
состојбата на стручната оспособеност на работниците во органот, со програмата за стручно образование на работниците на органот се утврдуваат мерките што во периодот утврден со програмата сојузниот орган на управата ќе ги презема за систематска стручна обука ца приправниците и за полагање
на стручен испит на приправниците и стручен и дополнителен испит на определени работници, за дополнително стручно оспособување на работниците
во текот на работата и за проверување на нивната
стручна оспособеност и за стручно усовршување на
работниците.
Со програмата за стручно образование на работниците за соодветни категории работници се предвидуваат формите и методите на нивното стручно оспособување и усовршување и целите што во тој поглед треба да се остварат, начинот на организирање
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и спроведување на одделни видови стручно образование и времето на траењето на образованието и материјалните и други средства што треба да се обезбедат за секој одделен вид образование, како и лицата кои непосредно ќе извршуваат определени делови од програмата и нивната одговорност за остварување на програмата.
Член 50
Програма за стручно образование на работниците во сојузниот орган на управата се донесува за
секоја година.
Програма за стручно образование на работниците може да се донесе и за подолг период.
V. ДРУГИ ОДРЕДБИ
Член 51
Со прописите за стручната подготовка и стручното образование на работниците кои, во согласност
со законот и со оваа уредба, ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата
особено се утврдуваат:
1) задачите и работите на сојузниот орган на
управата за кои постои приправнички стаж, односно
задачите и работите за чие вршење може да се стекне практика потребна за полагање на стручен испит;
2) програмата за стручна обука на приправниците за време на приправничкиот стаж, задачите и
работите што приправникот треба да ги запознае за
време на траењето на стажот, траењето на стручната обука на приправниците во одделни организациони единици на сојузниот орган на управата и начинот на изведување на обуката, одговорноста на
непосредниот старешина за правилно и потполно
спроведување на стручната обука и на другите работници кои ќе се грижат за стручната обука на
приправи иците;
3) органите и самоуправните организации и заедници во кои. во согласност со програмата за стручна обука, одделни приправници задолжително
поминуваат еден дел од стажот, ако е тоа неопходно за стекнување на потребна практика;
4) содржината и начинот на водењето на дневникот за стручна обука на приправникот и остварувањето увид во девникот и заверување на дневникот за стручна обука;
5) начинот на испитувањето на приправникот заради проверување дали и колку приправникот е
подготвен за полагање на стручниот испит и давањето помош на приправникот заради совладување
на градивото за стручниот испит;
6) начинот на утврдувањето на распоредот и определувањето на роковите и времето за полагање
на стручните испити;
Т) постапката за давање задачи на кандидатите
непосредно пред почетокот на писмениот дел од
стручниот испит, пристапувањето кон изработка на
писмената задача на испитот, како и критериумите
за определување на времето во кое работата треба
да биде завршена и предадена на испитната комисија ако на кандидатот му се дава изработка на
практична работа;
8) должината на времето потребно за изработка
на писмената задача на стручниот испит и други
прашања во врска со полгањето на писмениот дел
од испитот;
9) критериумите за определување на начинот на
усното испитување на испитот, присуствувањето на
членовите на испитната комисија на усниот испит и
траењето на усниот испит;
10) начинот на соопштувањето на кандидатот
рокот определен за полагање на поправен испит и
други прашања во врска со полагањето на стручниот испит;
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11) условите под кои работникот, кој не го положил стручниот испит, односно дополнителниот испит, може по исклучок да се ослободи од обврската
за полагање на испитот (член 37 став 3);
12) во кои случаи е задолжително проверувања
на стручното знаење на работникот, начинот на проверувањето, како и други прашања во врска со проверувањето на стручното знаење на работникот и со
упатување на работникот на дополнително стручно оспособување;
13) формите и методите кои се применуваат во
поглед на стручното усовршување на работникот во
сојузниот орган на управата за вршење на определени
задачи и работи на органот и начинот на организирањето на тие форми и методи, како и правата и
должностите на работникот во врска со стручното
усовршување;
14) начинот и условите на организирано оспособување на- работникот за користење на јазиците и
писмата на народите и народностите на Југославија
во работата на сојузниот орган на управата;
15) случаите во кои работник на сојузниот орган на управата може да се упатува на специјализација, проучување на определени прашања преку
дополнителни студии ИЛИ практична работа во други органи и определени организации, како и меѓусебните права и должности на работникот и на сојузниот орган на управата што се уредуваат со договорот за упатување на стручно усовршување (член
47);
16) условите под кои може да се одобри исплата
на дел од трошоците за школување на работникот
на сојузниот орган на управата кој посетува последипломски студии на факултет и највисокиот износ
на делот на трошоците од вкупните трошоци на школувањето, до кој може да се одобри таа исплата, како и во кои случаи за тоа мора да се склучи договор
со работникот и кои меѓусебни права и обврски се
утврдуваат со тој договор (член 48);
Член 52
Се овластува сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа да донесе
прописи за образецот и содржината на пријавата за
полагање на стручниот испит и на дополнителниот
испит, на записникот на испитните комисии за текот
на полагањето на стручниот испит и на уверенијата
за положените испити, како и за евиденцијата што
ја водат сојузните органи на управата за лицата што
полагале стручен испит.
Член 53
Со прописи за стручната подготовка и стручното образование што ги донесува функционерот кој
раководи со сојузниот орган на управата поблиску
се утврдуваат содржината на програмата за стручно
образование на работниците во органот, начинот , на
програмирањето на стручното образование, како и
други прашања во врска со тоа програмирање.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 54
Работниците што положиле стручен испит според прописите што важеле за работниците во сојузните органи на управата, или биле ослободени од
полагање на стручен испит, не се должни да полагаат стручен испит.
Член 55
ч
Работниците што на денот на влегувањето во сила на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните
органи на управата се затекнале на работа во сојузните органи на управата, сојузните организации и во
службите на Сојузниот извршен совет, а кои немаа?
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ћоложен стручен испит, односно дополнителен испит за задачите и работите што ги вршат се
должни тој испит да го положат во рокот определен
согласно со член 421 на тој закон.
Член 56
Стручната оспособеност на работниците за
вршење на задачите и работите на кои се затекнале на денот на влегувањето во сила на Законот
за основите на системот на државната управа и за
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, а за чие вршење немаат потребна школска
подготовка, ја утврдува функционерот кој раководи
со сојузниот орган на управата во кој е вработен,
работникот по прибавено мислење од посебна комисија.
Комисијата за оцена на стручната оспособеност
на работниците од став 1 на овој член ја формира
функционерот кој раководи со сојузниот орган на
управата, по прибавено мислење од работната заедница.
Членовите на комисијата мораат да имаат најмалку степен на стручна подготовка кој со општиот
.акт за систематизација е предвиден за извршување на задачите и работите од став 1 на овој член.
Начинот на проверувањето на стручната оспособеност на работниците поблиску го утврдува комисијата, зависно од природата на задачите и работите што работникот ги врши. При проверувањето на
стручната оспособеност на работникот комисијата ги
зема предвид особено резултатите што работникот
ги п о т е г н у в а л БО вршењето на односните работи и
самостојноста do работата, како и должината на времето поминато БО вршење на тие задачи и работи.
За текот на проверувањето се води записник.
Функционерот кој раководи со сојузниот орган
на управата, по прибавено мислење од комисијата,
донесува решение со кое се утврдува дека работникот е стручно оспособен за вршење на соодветните
задачи и работи или решение дека работникот во
потребната мера не е оспособен за извршување на
тие задачи и работи.
Против решението со кое се утврдува дека работникот во потребната мера не е оспособен за вршење на задачите и работите, работникот може во
рок од осум дена од денот на неговото доставување
да изјави жалба да Сојузниот извршен совет, односно до телото што тој ќе го определи..
Член 57
, Функционерите кои раководат со сојузните органи на управата ќе донесат, во рок од една година од
денот на влегувањето во сила на оваа уредба, прописи за стручната подготовка и за стручното образование на работниците.
До рокот од став 1 на овој член сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната
управа ќе донесе прописи за образецот и содржината на пријавата за полагање на стручениот. испит
и на дополнителниот испит, на записникот на испитните комисии и на уверенијата за положените испити како и за евиденцијата што ја водат сојузните
органи на управата за лицата што полагале стручен
испит.
До донесувањето на прописите од ст. 1 и. 2 на
овој член, врз стручната подготовка и стручното
образование на работниците во сојузните органи на
управата ќе се применуваат одредбите од прописите
на сојузните органи на управата и од самоуправните општи акти на работните заедници на тие органи
и организации што се однесуваат на стручната подготовка и стручното образование на работниците во
сојузните органи на управата.

!
Член 58
Оваа уредба сообразно се применува врз работ-,
ниците вработени во стручните и во другите служби
на Сојузниот извршен совет.

Член 59
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' 4 .
Е. п. бр. 190
24 април 1980 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Веселин Турановиќ, е. р.

426.
Врз основа на член 200 од Законот за девизното
работ ање и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, на предлог
од Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ИСПРАВИТЕ
ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И
ДРУГИ ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОРААТ ДА
ГИ ПОДНЕСАТ ЗАРАДИ ДЕВИЗНА КОНТРОЛА
ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И
ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
НА ТИЕ ИСПРАВИ
1. Во Наредбата за исправите што организациите на здружен труд и други домашни правни лица
мораат да ги поднесат заради девизна контрола до
народните банки на републиките и до народните банки на автономните покраини и за роковите з а поднесување на тие исправи („Службен лист на СФРЈ",
бр. 42/77 и 68/78), точка 13 се менува и гласи:
„13. Организациите што склучиле договор за изведување на инвестициони работи во странство поднесуваат пресметки за работите и извештаи за извршените работи во странство, како и други исправи
бо согласност со прописите со кои се регулирани работите на изведувањето на инвестиционите работи
во странство."
2. Во точка 16 во ст. 1 и 2 зборовите: „патенти,
лиценци и други права на индустриска сопственост"
се заменуваат со зборовите: „материјално право на
технологија и склучени и пријавени договори за деловно-техничка соработка".
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 3-592/2
29 април 1980 година
Белград
Сојузен
секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ; с.р.
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427.
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 секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „LEXPRESS"
Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на списанието „L'Express" број 1501 од
19 април 1980 година, што излегува на француски
јазик во Париз Франција.
Бр. 650-1-5/549
29 април 1980 година
Белград
Заменик-сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, е. р.

428.
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 секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH"
Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на списанието „Paris Match" број 1611
од И април 1980 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.
Бр. 650-1-5/550
29 април 1980 година
Белград
Заменик-сојуз€!н секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, е. р.

429.
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за
заштита на животните од заразни болести што ја
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ",
бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ИНФЕКТИВНАТА
АНЕМИЈА КАЈ КОПИТАРИТЕ
Член 1
Заради спречување, отстранување и искоренување на -инфективната анемија к а ј копитарите, се
применуваат мерките предвидени со овој правилник.
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Член 2
Копитарите се сметаат заболени од инфективне
анемија ако серолошкиот. преглед на извадоците на'
нивната крв со гелпреципитиноки тест (Coggins-test)
даде позитивна реакција.
\
Член 3
Копитарот к а ј кого е утврдена позитивна реан*
ција во смисла на член 2 од овој правилник, мора
на левата страна од вратот да се обележи со врел
жиг на кој се втиснати буквите IAK. Големината
на втиснатите букви изнесува 8 cm.
1
Член 4
Сомнителни на заболување од инфективна ане*
мија се сметаат копитарите кои во последните три
месеци биле во директен или индиректен допир со
копитари заразени од таа болест.

Копитарите сомнителни на заболување мораат
да се подложат на дијагностичкото испитување од
член 2 на овој правилник, со тоа што преглед на
извадоците на нивната крв се врши најмногу трипати. Третиот преглед се врши по истекот на четири месеци од допирот со заболените копитари,
ако при претходните прегледи не е утврдена позитивна реакција.
Ако по истекот на четири месеци од допирот со
заболени копитари, резултатот на прегледите на копитарите сомнителни на заболување биде негативен,
сомнителните копитари ќе се сметаат незаразено
Член 5
Пред спроведувањето на постапката за утврдување на инфективната анемија к а ј копитарите, се
определува времето и подрачјето на кое ќе се спроведе таа постапка.
Член 6
Заради утврдување на инфективната анемија
к а ј копитарите се врши преглед на крвта на сите
копитари најмалку еднаш во 5 години.
По-исклучок од одредбата на став 1 од овој
член, преглед на крвта на копитарите мора да се
врши во следните случаи:
1) еднаш годишно: во приплодни ергели, во
ергели на Југословенската народна армија, во
спортски ергели, во пастуварници, шумски и други
работилница, како и во сите запати со повеќе од 10
копитари;
2) двапати годишно: во заводите кои копитарите
ги држат заради производство на биолошки препарати;
3) на 90 дена пред денот на доведувањето на
копитарите на хиподром^ саеми, изложби, смотри,
спортски натпревари и оплодување во други ергели.
Член 7
Заради отстранување на инфективната анемија,
копитарите к а ј кои е утврдена позитивна реакција
при испитувањето на извадоците на нивната крв:
1) веднаш се убиваат и без штета се отстрануваат ако клиничката слика на инфективната анемија е изразена;
2) се отстрануваат со колење, ако не се изразени
клиничките знаци на заболувањето.
Член 8
,До преземањето на мерките од член 7 на овој
правилник, копитарите мораат да се изолираат од
запатот.
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Член 9

Колењето на заразните копитари без изразени
клинички знаци на заболувањето се дозволува само
во кланицпте што ќе ги определи надлежниот ветеринарски инспектор.
Член 10
Во стаите во кои е утврдена инфективна анемија на копитарите мора да се изврши дезинфекција, а просториите и приборот мораат да се дезинфицираат со соодветен дезинфициенс.
Член 11
Се смета дека инфективната анемија на копитарите престанала кога од убивањето, колењето или
и з в и с у в а њ е т о на последниот заболен копитар и
завршената дезинфекција, ќе поминат најмалку 4
месеци, а сите други копитари од односниот занат
во тој рок ќе бидт серолошки негативни.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 2872/1 .
28 април 1980 година
Белград
Претседател
. на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Милован Зидар, е. р.

430.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните
намирници и на предметите за општа употреба
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), во согласност со Сојузниот секретеријат за пазар и општи
стопански работи и со сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и
социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ
ОТРОВНИ МАТЕРИИ, ХОРМОНИ И АНТИБИОТИЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАОЃААТ ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ
Член 1
Во животните намирници што се пуштаат во
промет во Социјалистичка Федеративна Република
Југославија (во натамошниот текст: намирници)
можат да се наоѓаат остатоци на пестициди и други отровни материи, хормони и антибиотици во количини пропишани со овој правилник.
Член 2
Под пестициди, во смисла на овој правилник,
се подразбираат хемиски средства што се употребуваат:
1) за сузбивање на предизвикувачи на растителни болести, штетни инскети. крлежи, стоногалки, полжави, нематоди, глодачи, птици или плевел, или за регулирање на растенијата;
2) за уништување на штетници и габички, што
напаѓаат складирани земјоделски производи или
се задржуваат во складови, во куќи и во други
објекти и простории;
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3) за уништување на инсекти и други ортанизми што пренесуваат предизвикувачи на заразни
болести врз луѓе и животни и на разни моле ста нти и паразити к а ј луѓето и животните.
Под пестициди, во смисла на овој правилник,
се подразбираат и продукти на биотрансфо*: манија на пестициди, како и загадувања во готов производ.
Член
Под отровни материи,
вилник, се подразбираат:
метил-жива, цинк, калај,
други токсични метали и

3
во смисла на овој праолово, кадмиум. жива,
арсен, бакар, лселазо и
неметали.

Член 4
Намиршшите можат да се пуштаат во промет,
ако остатоците на пестицидите што тие ги содржат при пуштањето во промет не ги преминуваат
количините означени во табелата I ~ Дозволени
колони ни на пестициди во намирниците, што е
отпечатена кон овој правилник и е негов составен
дел.
Водата што служи за јавно снабдување на населнисто како вода за пиење или за производство
на намирници наменети за продажба, може да се
употребува за пиење, односно за производство на
намирници наменети за продажба, ако остатоците
на пестицидите не ги преминуваат количините означени во табелата II — Дозволени количини на
пестициди во водата што служи за јавно снабдување
на населението како вода за пиење или за производство на намирници наменети за продажба, што
е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.
Одредбите на став 1 од овој член не се пррше.нуЕаат врз намирниците од растително потекло
додека се наоѓаат во складови на производителските
организации на здружен труд.
Член 5
Зачините, мирудиите, додатоците за храна (адитиви) и слични производи можат да содржат до десетпати поголеми количини, а чаевите до петпати
поголеми количини пестициди од максимално дозволените количини.
К а ј концентрати за супи. полномасно и обрано
млеко во прав, к а ј суво овошје и зеленчук и к а ј
слични дехидрирани намирници што се употребуваат во разредена или реконституирана форма, толеранцијата на пестициди се испитува на формата во која намирниците се употребуваат за исхрана.
К а ј намирниците што содржат под 4% масти
(млеко и производи од млеко, риби и производи од
риби) остатоците на пестициди во тие намирници
раствор ливи во мастите се искажуваат
според
вкупната тежина на производот, а не според содржината на мастите.
Член 6
Намирниците што содржат
остатоци од два
или повеќе пестициди или нивни метаболити со
исто дејствување, можат да се пуштаат во промет
ако збирот на процентите на остатоците на секој
пестицид и на штетниот метаболит во однос на
нивната толеранција не преминува 100%.
Намирниците што содржат остатоци од два или
повеќе пестициди или нивни метаболити со познато
синергистичко дејство на зголемување на токсичноста врз топлокрвни организми, не можат да се
пуштаат ЕО промет, без оглед на количините на
пестициди односно метаболити што ги содржат.
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Член 7
Намирниците во сурова или во полупреработена состојба што содржат остатоци на пестициди
во количини поголеми од дозволените можат да се
пуштаат во промет ако по соодветна обработка
според технолошкиот процес на производството
остатоците на пестицидите во тие намирници не ги
преминуваат количините определени во табелата I.
Намирниците од став 1 на овој член можат да
се пуштаат во промет по соодветна обработка според технолошкиот процес на производството само
ако со лабораториско испитување во овластена орг а н и з а м ^ на здружен труд што ги исполнува условите за испитување на пестициди во намирниците се утврди дека остатоците на пестицидите не ги
преминуваат количините на пестицидите определени во табелата I.
Член а
Намирниците можат да се пуштаат во промет
ако содржината на отровните материи во одделни
намирници не ги преминува количините означени
во табелата 111 — Дозволени количини на материи
во намирниците изразени во т&/к§/1/, што е отпечатена кон овај правилник и е негов составен дел.
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хормони во количини кои со пропишани или со
признати методи можат да се докажат.
Член 10
Млеко и производи од млеко, месо и производ
ди од месо, јајца и производи од јајца, слатководна риби и мед можат да се пуштаат во промет, ако
не содржат остатоци на антибиотици, во количини
кои со пропишани или со признати методи можат
да се докажат.
Член 11
Ако намирниците не одговараат на условите
од чл. 4, 8, 9 и 10 на овој правилник се сметаат како хигиенски неисправни и не смеат да се пуштаат
во промет и да се употребуваат за човечка исхрана,
во промет ниту да се употребуваат за човечка ис-*
храна.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 05-1263/1
7 април 1980 година
Белград
Претседател
.на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална заштита,
Светозар Пеновски, е. р.

Член 9
Намирницкте од животинско потекло можат да
се пуштаат во промет, ако не содржат остатоци на

Табела I
ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ПЕСТИЦИДИ ВО НАМИРНИЦИ

3

2
1
1 АС БЕАТ

ОѕЅ-сНтеШ асеШатШоМоѓоѕѓа!

4
од

2 А1,АН1Х)К

2-ћ1ого-2\ 6'-сНеШ-К-те1окѕ1теШ асе!апШ<!

0,1
0,02

5

зеленчук, жита и
маслени растенија,
други намирници

3 АИШКАКВ
(заедно со а1(Лкаг1>
ѕиЈѓокѕЈЗот и а1сНкагћ ѕиПоп)

2-теЦ1-2-(теШЦо) ргорШсЈепатто т е Ш - к а г ћ а т а !

0,05 шеќерна репа

4 А1-ОКШ

1,2,3,4,10, 10-НекѕаН1ого-1,4,43.5,8,8а-НекѕаНШго-екѕо-1,4-епдо-5,8-<Нте1ап0па11а1ег>

0,05 млеко и производи

од
0,05
0,02
0,01
0,01

од млеко (на содржината на маст)
месо, маст и произ^
води од месо (на содржина на маст)
јајца и производи од
јајца на 1 К& (сметано без лушпа)
жита
преработки од жита
овошје, зеленчук и
ДРУГО

Страна 912 — Број 26

1

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

3

2

Петок, 16 мај 1980

4

5

5 AMETRIN

2-etilamino-4-izopropilamino
-0-metiltio-l,3,5-triazin

0.1

6 AMITRAZ

NN-di-/2,4-ksililiminometil/metilamin

0.1

7 AMITROL

3-amino-l,2,4-triazoI

0.01

8 ATRAZIN

2-hloro-6-etilamino-4-izopropilamino 1,4,5-triazin

0.1 овошје и зеленчук
0.5 пченка
0.02 месо, производи од
месо (на содржината
на масти и јајца)
0.03 млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)

9 AZINFOS
(metil и etil)

0,0-Dimetil-S-(4-okso-3H-l,2,3-benzotriazin-3-il)metilditiofosfat

0.4

овошје и зеленчук

10 AZIPROTRIN

2-azido-4-/izopropilamino/-6-/metiltio/-s-lriazin

0.1

зелки,
мид

11 BENFLURALIN

N-butil-N-etil-2,6-dinitro-4-lrifluorometilanilin

0.05

12 BENOMIL
(заедно со karbedazii и 2-amino
benzimidazol)

Metil 1 (butiIkarbamoil)-2-benzimidazol karbamat

7
2
1

овошје

грашок,

кро-

0.5
0.1

цитруси
овошје и грозје
зеленчук (без краставици)
и
банани
(без лушпа)
жита и краставици
други намирници

1:3 BENTAZON

3-izopropil-/lH/-benzo-2,l,3-tiadiazin-4-ON-2 3 2-dioksid

0.1

жита

14 BENZOILPROP-ETIL

etil-2-/N-benzoil-3,4-dihloroanilin/propionat

0.2

жита

15 BETA-NAFTOKSI

оцетна киселина

0.02 домати

16 BINAPAKRIL

2- (1 -metil-n-propil) -4,6-dini trof enil
3-metilkarbamat

0.3

17 BRQMFENOKSIM

3,5-dibromo-4-hidroksibenzaldehid 2,4-dinitrofenoksim

0.1

жита

18 BROMOFOS

0-(4-brom-2,5-dihlorfenil)-0,0-dimetil tiofosfat

0.5
0.2

овошје
зеленчук
и
намирници

ч

.

други

19 BROMOFOS-ETIL

0-(4-brom-2,5-dihlorfenil)-0,0-dietil tiofosfat

0.5
0.1

овошје
зеленчук и други намирници

20 BROMPROPILAT

izopropil-4,4-dibrombenzilat

5
2
0.2

цитруси
овошје и зеленчук
банани (без лушпа)

21 BUFENKARB

/I/ m-/metilbutal/fenil metilkarbamat
/II/ m-/l-etilpropil/fenil metilkarbamat
во однос 3 : 1

0.05 пченка, шеќерна репа. сончоглед

22 BUPIRIMAT

5-butil-2-etilamino-6-metil-pirimidin-4-il
dimetilsulfamat

0.5

овошје

23 BUTILAT

S-etil di-izobutil tlokarbamat

0.1

пченка

24 CIHEKSATIN
(заедно со органокалајни метаболити
и производи на деградација)

triciklobeksil kalajni hidroksid

V

1.0
50

овошје и грозје
хмељ
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25 CIANAZIN

2-hlor-4-/l -ciano-1 -metiletilamino/
-6-etilamino-l ,3,5-triazin

0.05 пченка, грашок

26 CIKLOAT

S-etil-N-cikloheksil-N-etil (tiokarbamat)

0.1

27 CINEB

Cink-etilen-bis (ditiokarbamat)

(види
ти)

дитиокарбама-

28 CIRAM

Cink-dimetilditiokarbamat

(види
ти)

дитиокарбама-

29 2,4 — D

2,4 dihlorfenoksi оцетна киселина

0.05

30 DALAPON

2,2-dihlorpropionska киселина

0.1

31 DAZOMET

3,5-dimetil-tetrahidro-2H-l,3,5-tiadiazin-2-tion

0.01

32 DD

Dihlorpropan i dihlorpropen

0.001

33 DDT и
Derivati

l,l,l-trihlor-2,2-bis (hlorfenil) etan

1.25 млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)
3.0 месо, маст и производи од месо (на содржината на масти)
0,25 јајца и производи од
јајца на 1 kg (сметано без лушпа)
0.03 жита
0.01 преработки од жита
0.1 овошје, зеленчук и
други намирници

!

шеќерна репа

•

/S/-alfa-ciano-m-fenoksibenzil/lR,3R/-3-/2,2-dibromvinil/-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

0.1

35 DEMEFION
(Demefion-Si
demefion 0)

смеса: 00-dimetil-0-(2-/metiltio/)etil
i 00-dimetil-S- (2-/me til tio/) etil

0.02 овошје,
компир

36 DEMETON
(заедно со demetonsulfoksid и
demetonsulfon)

Смеса:

0.5

34 DEKAMETRIN

0,0-dietil-0- 2 (etiltio) etilen tiofosfat i
0,0-dietil-S- 2 (etiltio) etilen tiofosfat

зеленчук

и

овошје, зеленчук
шеќерна репа
0.2 жита и морков
0.05 други намирници

и

овошје и шеќерна
репа
0.05 други намирници

0.5

37 DFMETON-S-METIL
(заедно со oksidemetonmetil и demeton-S-metilsulfon)

0-0-dimetil-S (2-etiltio) etiltiofosfat

38 DESMEDIFAM

etil-3-fenilkarbamoiloksifenil karbamat

0.2

шеќерна репа

39 DIALIFOS

0.0-dietil S-(2-hlor-l-ftalamidoetil) tiofosfat

0.5
0.1

овошје и грозје
други намирници

0.5
0.1

овошје и зеленчук
други намирници

40 DIAZINON
41 DIELDRIN

-

0-0-dietil-0-2-izopropil-4-metilpirimidil-(6)
tiofosfat
1,2,3,4,10, 10-heksahlor-6,7-epoksi-l,4,4a,5,6,8,8aokta-hidro-eks<o-l,4-endo-5,8-dimetanonaftalen

0.05 млеко и производи
од млеко (на содржината
на масти)
0.1 месо, маст и производи од месо (на содржината на масти)
0.05 јајца и производи од
јајца на 1 kg (сметано без лушпа)
0.02 жита
0.01 преработки од жита
0.01 овошје, зеленчук и
други намирници

1
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42 DIFENAMID

NN-dimetil-2,2-difenilacetamid

1.0
0.1

домати, јаготки
овошје, зеленчук

43 DIFENIL

Difenil

30

цитруси

44 DIFENZOKVAT

l^-dimetil-S^-difenil-lH-pirazolium metilsulfat

0.05 пченица, јачмен

45 DIHLOBENIL

2,6-dihlorbenzonitril

0.2
0.1

компир
овошје и грозје

46 DIHLOFLUANID
(заедно со dimetil
aminosulfanilid)

N- (dihlorofluorometjl) tio N', N'-dimetil-Nfenilsulfamid

10
5

грозте
овошје

47 DIHLORPROP

2-(2,4-dihlorfenoksi) пропионска киселина

0.1 жита
0.05 други намирници

48 DIHLORVOS

Dimetil-2,2-dihlorvinilfosfat

2
0.3
0.1

49 DIKAMBA

3,6-dihloro-2~metoksibenzoeva киселина

жита
преработки од. жита
и зеленчук
други намирници

0.05

50 DIKOFOL

l,l,l-trihlor-2-hloroksi-2,2-bis-(4-hlorfenil) etan

5
2
0.5

51 DIKVAT

9,10-dihidro-8a, 10a diazoniafenantren

0.5 маслени растенија
0.1 компир
0.05 други намирници

52 DIMETOAT

0,0-dimetil-S-(N-metilkarbamoilmetil)-ditiofosIat

1
0.5

чај
овошје и грозје
други намирници

маслинки за i а дење,
овошје, зеленчук
други намирници

53 DINITRAMIN

N,N-clietil-2,4-dinitro-6-trifIuoro-l,3-fenilendiamin

0.05

54 DINOBUTON

2-sec-butil-4,6-dinitrofenol izopropil karbonat

0.5
0.1

овошје и зеленчук
други намирници

55 DINOKAP

2-(metil heptil)-4,6-dinitrofenil krotonat

1

овошје и зеленчук

56 DINOSEB
(DINOЅЕВ и DINOSEBАСЕТАТ)

2-(l-metil, propil) 4,6 dinitrofenol

0.05

57 DIPROPETRIN

2-etiltio-4,6-di /izopropilamino/-l,3,5-triazin

0.1

58 DNBP.DNC

2,4-Dinitro-6-sec. butil-fenol

0.05

59 DNOC

2-metil-4,6-dinitrofenol

0.05

60 DIOKSAKARB

2- (1,3-dioksolan-2il) fenil-N-metilkarbamat

0.05

61 DIOKSATION

S.S-l,4-dioksan-2,3-iliden bis-(0,0-dietil ditiofosfat)

0.2

62 DISULFOTON
(заедно со disulfoton-sulfoksid, disulfoton-sulfon, demeton, demeton-sulfoksid и demeton-suifon)

0,0-Dietil-S 2-(etil-tio) etil ditiofosfat

7
0.1
0.2

63 DITIANON

2,3-dici ano-1,4-ditioantrahinon

1

\

лубеници

хмељ
други намирници
овошје и зеленчук
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61 DITIOKARBAMATI

— dimetilditiokarbamati-(ciram, metam, tiram,
ferbam)
— etilen bis-ditiokarbamati-(cineb, maneb,
mankozeb)
— propilen bis-ditiokarbamati (propineb, metiram, metiram-metil)

2

65 DIURON
(заедно со
hloranilin)

3-/3,4-dihlorofenil/-l,l-dimetilurea

0.1

бб DODIN

dodecil-gvanidin-acetat

1

67 ENDOSULFAN
(заедно со alfa i
beta endosulfan и
endosulfan sulfat)

6,7,8,9,10, 10-heksahlor-l,5,5a,6 9,9a-heksahidro-G,9-metano-2,4,3-benzo(e)-dioksatiepm-3-oksid

0.5
0.2

63 ENDRIN

1,2,3,4,10, l0-Heksahlor-6,7-epoksi — 1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1 4-ekso-5,6-ekso-dimetanonaftalen

69 EPTC

S-etil N,N-dipropiltiokarbamat

0.1

70 ETION

tetraetil SS'-metilen bis (ditiofosfat)

1
цитруеи
0.1 овошје и зеленчук
0.05 други намирници

71 ETOFUMESAT

2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il
metanosulfonat

0.1

72 ETOPROFOS

0-etil-S,S-dipropil ditiofosfat

0.02

73 FENARIMOL

2,4-dihlor-alfa-/pirimidin-5/difeni1metanol

0.2

74 FENHLORFOS

0,0-dimetil-o-/2,4,5-trihlorofenil/tiofosfat

0.5

75 FENITROTION

0,0-dimetil-o(3-metil-4-nitrofenil)-tiofosfat

0.2 домати
0.002 млеко
0.5 производи од млеко
(нз содржината на
масти)
0.03 маст, месо и производи од месо (на содпжината на масти)
0.4 д^уги намирници

3,4-di

76 FENMEDIFAM

овошје, зеленчук И
тутун
0.05 други намирници

овошје и зеленчук
морков и маслени:
растенија
други намирници

0.1

3-/m-tolilkarbamoiloksi/fenilkarbamat

0.001

овошје,
ленчук

грозје,

0,1

jTf^Wnra репа

зе-

77 FENTIN
(acetat i hidroksid)

Trifenil kalajni acetat

1
0.2
0.1

целер
шеќерна репа
морков, компир, маслени растенија, какаоѕец и кафе

78 FENTION
(заедно со fentionsuifoksid и feniton
sulfon)

0,0--dimetil-0-(4-metilmerkapto-3-metil-fenil)-tiofosfat

1
0.1

овошје
други намирници

79 FENVALERAT

alfa-ciano-m-fenoksibenzil-alfa-izopropil-p-hlorfenilacetat

0.5

80 FERBAM

fero dimetilditiokarbamat

81 FLURENOL

9-hidroksifluoren-9-karbonske kiseline

0.05 жита

82 FOKSIM

alfa-cianobenzlldenamino distil fosforotioat

0.05

83 FOLPET

N-(trihlormetiltio) ftalimid

15

(види
ти)

5
2

дитиохарбома-

овошје, грозје и зеленчук
домати,
кпчетавици и кромид
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84 FONOFOS

0-etil S-fenil etil ditiofosfonat

0.1

85 FORAT
(заедно со . foratsulloksid и forat. sulfon)

0-o-dietil-S- (etil tio) metil ditiofosfat

0.01

86 FORMOTION

0,0-dimetil S- N-formil-N-metilkarbamoilmetil)
ditiofosfat

0.3

87 FOSALON

S- (6-hloro-2-oksobenzoksazolin-3-il)-metil
ditiofosfat

2
овошје
0.5 маслени растенија
0.02 други намирници

88 FOSFAMIDON

Dimetil-/l-metil-2-hlor-2-(dietilkarbamoil)-vinil/-fosfat

0.2

89 FOSFOROVODIK

РНз

0.1 жита
0.01 брашно, сушено овошје, зеленчук и чај

90 FOSMET

0.0-dimetil ftalimidometil ditiofosfat

0.1

o,o-dietiI

i

овошје и лиснат зеленчук
0.05 компир, коренест зеленчук и други намирници

91 GLIFOSAT

N,N-bis (fosfonometil) glicin

0.05

92 НСВ

Heksahlorbenzol

0.01 жита
0.05 месо, производи од
месо, млеко, и производи од млеко (на
содржината на масти)
0.005 производи од растителио потекло

93 НСН
(Alfa—Beta-fDelta)

1,2,3,4,5,6-heksah!orocikloheksan

од
0,05
0,3
0,03
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
ОД

94 HCN

HCN (цијановодонична киселина)

95 HEPTAHLOR И
HEPTAHLOREPOKSID

l,2,3.4,5,6,7,8,8-heptahlor-3a, 4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

6

• -

млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)
какао — путер и кикиритки
месо, маст и производи од месо (на содржината на масти)
јајца и производи од
јајца на 1 kg (сметано без лушпа)
жита
преработки од жита
овошје, зеленчук
и
други намирници
пиварски слад
пржено кафе и к а као во зрно пржен
чаеви и зачини
жита. свежо и суво
овошје, сув зеленчук и печурки, з а чини

0,05 млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)
ОД месо, маст и производи од месо (на содржината на масти)
0,05 јајца и производи од
јајца на 1 kg (сметано без лушпа)
0,02 жита
0,01 преработки од жита
0,01 овошје, зеленчук
и
други намирници
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96 HEPTENOFOS

7-hlorobiciklo/3,2,0/-hepta-2-6-dien-6-il dimetil
fosfat

0.1

97 HINOMETIONAT

6-metil-2- okso-l,3-ditiolo(4-5-b) kinoksalin

0.1

98 HLORBROMURON

3-(4-bromo-3-hlorfenil)-l-metoksi-l-metilurea

0.2

99 HLORDAN

1.3,4,5,6,7,8,8-oktahlor-2,3a,3,7,7a-heksahidro-4,/,
-metanoinden

100 HLORFENAMIDIN

N ) N-Di i neti-l-N-(2-metil-hlorfenil)
-hidrohlorid

formamidin-

17

5
l
1
овошје и зеленчук

пченка,
сончоглед,
овошје и компир
i
0.05
f,

j'i

0.5
.

i'

101 HLORFENSON

4-hlorfenil 4-hlorbenzol-sulfonat

0.05 овошје
и зеленчук
други намирници

102 HLORFENVINFOS
(Alfa i Beta)

2-hlor-l(2,4-dihlorfenil)-vinil-dietil fosfat

0.4
0.1

103 HLORIDAZON
(PIRAZON)

морков и целер
зеленчук,
компир,
маслени растенија и
шеќерна репа
4
0.05 други намирници
0.3
0.1

шеќерна репа
други намирници

104 HLORMEFOS

0,0-dietil-S-hlormetil ditiofosfat

0.05

105 HLORMEKVAT

(2-hloroetil) trimetil-amonijum katjon

1
0.1

106 HLOROKSURON

3-/p-(p-hlorfenoksi)-fenil/-l,l-dimetilurea

0.1 овошје и зеленчук
0.05 други намирници

107 HLORPIRIFOS

0,0-dietil 0-3,5,6-trihlor-2~piridil tiofosfat

0.05

108 HLORPIRIFOS-METIL

*

жита
млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)

5
1
0.5
0.1

жита
преработки од жита'
овошје
зеленчук
компир (без лушпа)'

109 HLOIiPROFAM

izopropil 3-hlorfenilkarbamat

0.5

110 HLORPROPILAT

izopropil 4,4-dihlorobenzilat

0.5

111 HLORTALONIL

tetrahlorizoftalonitril

0.05 компир
0.5 домати, репа

112 HLORTOLURON
(заедно со 3-hlor-4-metilanilin)

3-(3-hlor-4-metilfenil)-l,l-dimetilurea

0.1 жита
0.05 други намирници

113 IZOPROTURON,

3-/4-izopropilfenil/-l,l-dimetilurea

0.05 пченица

114 JOKSINIL
(заедно со
oktanoat)

4-hidroksi-3,5-dijodo benzonitril

0.05 жита

115 KAMFEHLOR
(TOKSAFEN)

Хлориран камфен

0.4

116 KAPTAFOk

(N)-tetrahlorol,l,2,2,-etiltiotetra hidroftalamid

3
0.1

joksinil

овошје, зеленчук
други намирници

;
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N-(trihlormetillio)-l,2,3,6,-tetrahidroftalimid

117 KAPTAN

50
15

5
хмељ

0.1

зеленчук, овошје и
грозје
други намирници

2
0.2
0.1

овошје а зеленчук
компир
други намирници

118 KARBARIL

1-naftil-N-metilkarbamat

119 KARBENDAZIM
(заедно со metabolit: 12-amino-benzimidazol)

metil 2-benzimidazolil karbamat

120 KARBOFURAN
(заедно со 3-hidreksarbofuran)

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzoofuranilmetilkarbamat

e.2 зеленчук
0.1 жита и шеќерна репа
0.05 други намирници

121 KARBOKSIN
(заедно со karboksinsulfoksid и karboksinsulfon)

2,3-dihidro-6-metil-5-fenol-karbamoil-l,4-oksatin

0.2

жита

122 K ART АР

1,3-bis- (karbamoiltio) -2- (dimetilamino) -propanhidrohlorid

0.1

компир

123 KELEVAN

etil-l,la,3,3a 3 4,5,5a,6-deka-hloroktahidro-2-hidroksi-l,3,4-meteno-IH-ciklobuta(cd)pentalen-2-levulinat

0.01

124 KVINALFOS

60-dietil 0-kvinoksalin-2-il fosforotioat

0.1

125 KVINTOZEN

pentahlornitrobenzol

0.1 зеленчук
0.02 зелки и салата
0.01 банани (без лушпа) и
други намирници

126 LENACIL

3-cikloheksil-6,7-dihidro-lH-ciklopentapirimidiri-2,4(3H, 5H)-dion

0.1

127 LEPTOFOS

4-bromo-2,5-dihlorofenil metil fenilfosforodionat

0.05

128 LINDAN

gama-l,2,3,4,5 5 6,-heksahlorcikloheksan

0.25 млеко и производи
од млеко (на содржината на масти)
0.25 какао-путер
0.5 месо, маст и производи од месо (на содржината на масти)
0.05 јајца и производи од
јајца на 1 kg (сметано без лушпа)
0.1 жита и
0.05 преработки од жита
1 овошје и други намирници

(види беномил)

•

129 LINURON
(заедно со
hlor-anilin)

J

130 MALATION

3-(3,4-dihlorofenil)-l-metoksi-l-metilurea
3,4-di-

m

0,0-dimetil-S 5 /l,2-bis-(karbetoksi)-etil/ditiofosfat

f

овошје, зеленчук

0.1
i

3
1
0.5

жита,
преработки од жита
други намирници

131 MANEB

mangano (N,N'-etilenbis- (dithiocarbamat)

(види дитиокарбамати

132 MANKOZEB

Kompleks cineba i maneba (содржи 2GV« манган
и 2,5°/« цинк)

(види дихарбамати)
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133 МСРА

(4-hlor- 2-metilfenoksi-oqeTHa киселина

0.05

134 MEKOPROP
(МСРР)

2-(4-hlor-2~metil£enoksi)~nponHOHOKa киселина

0.05

135 МЕТАМ-NATRIJLJM

Natrijum-N,metil-ditiokarbamat

0.01

136 METABENZTIAZURON

l-(2-benzotiazoIil)-l,3-dimetilurea

0.1

137 METALDEHID

1
0.5

5

зелки, салата
други намирници

138 М ЕТ AM IDOFOS

O.S-dimetilamido tiofosfat

0.1

139 METAMITRON

4-amino-4,5~dihidro-3-metil-6-fenil-l,2,4-triazin-5-on

0.1 шеќерна репа

140 METIDATION

0,0-dietil S-(2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-l,3,4-tiadiazol-3-ilmetil)ditiofosfat

0.1

141 METILBROMID

Monobrom metan

142 METOBROMUROtf
(заедно со
4-bromanilm)

3-(4-bromofenil)-l-metoksi-l-metilurea

t-

50 жита и преработки
од жита (сметано на
бром)
20 суво овошје и* цитруси
(сметано на бром)
0.1

143 METOKSURON

3-(3-hlor-4-metoksifenil)-l,l-dimetilurea

0.1

144 METOLAHLOR

2-etil-6-metil-N(l-metil-2-metoksietil)-hloracetanilid.

0.05

145 МЕТОМIL

S-metil-N-/(metilkarbamoil) oksi/tioacetamidat

0.1

146 METRIBUZIN

4-amino-6-terc.-butil-3-metiltio-4,5-dihidro-l,2,4-triazin-5-on

ол

147 MEVINFOS

0-(2-metoksikarbonil-l-metil-vinil)-0,0-dimetil-fosfat

0.1

148 MOLINAT

S-etil-N,N-heksametilen tiokarbamat

0.1

149 MONOKROTOFOS

0,0-dimetil-(3-hidroksi-N-metil-ciskrotoamid)

150 MONOLINURON
(заедно со
4-hloraniJin)

3-(4-hlorofenil)-l-metoksi-l-metilurea

0.1

151 NALED

Dimetil-l,2-dibromo-2,2-dihloretilfosfat

0.1

152 NAPROPAMID

N,N-dietil-2-(l-naftiloksi) propionamid

0.1

153 NEBURON

l-butil-3-(3,4-dihlorfenil)-l-metilurea

0.1

154 NITROFEN

2,4-dihlorfenil-4-nitrofenil-etar

0.01

155 NITROTAL-IZOPROPIL

di-izopropil 5-nitroizoftalna киселина

156 OKSAMIL

N, N-dimetil-alfa-metilkarbamoil-oksiimino-alfa-(metiltio) acetamid

fosfat

Жита, морков

компир и домати

ориз

0.05

1

овошје

0.1

домати
(види
til)

Demeton-S-me-

157 OKSIDEMETON-METIL

0,0-dimetil S-2-(etilsulfinil) etil tiofosfat

158 OMETOAT

0,0-dimetil S-(metilkarbamoilmetil) tiofosfat

0.5 зеленчук и овошје
0.05 шеќерна репа и други намирници

159 PARAKVAT

l,r-dimetil-4,4 , -bipiridilijum dihlorid

0.05
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160 PARATION

0,0-dietil O-(p-nitrofenil)

tiofosfat

161 PARATION-METIL

0,0-dimetjl O-(p-nitrofenil) tiofosfat

162 PEBULAT

S-propilbutiletil tiokarbamat

163 PENOKSALIN

N-(t-etilpropil)-3,4-dimetil-2,6-dinitrobenzenamin

0.1

164 PENTAHLORFENOL

pentahlorfenol

0.01

165 PIPERONIL-BUTOKS1D

5 J 2-(2-butoksi-etoksi)-etoksimetil-6-propil-l,3-benzo-dioksil

20 жита
8 преработки од жита
овошје, зеленчук

166 PIRETRIN

Firetrin I i Piretrin II (cinerin I i cinerin II)

3
1

167 PIRIMIFOS-METIL

0,0-dimetil-0-(2-dietilamino-4-pirimidin-6)

168 PIRIMIKARB

2-dimetilamino-5.6-dimetil-4-pirimidildimetil-karbamat

0.5
0.1

0.1

tiofosfat

izopropil fenil karabamat

170 PROMETRIN

4,6-bis-izopropilamino-2-metiItio-l,3,5-lriazin

171 PROPAHLOR

жита
преработки од жита
овошје, зеленчук

1 овошје и зеленчук
0.05 компир и други намирници
0.2
0.1

169 PROF AM

зеленчук и овошје
други намирници

овошје, зеленчук
грозје
компир и жито

и

(зиди хлорлрофам)
0.1

0.5

зеленчук и овошје
други намирници

2'-hIoro-N-izopropiIacet-aniIid

0.2

зеленчук, пченка

172 PROPANIL

N-r3-4-dihlorfenol)-propionamid

0.5

ориз

173 PROPARGIT

2-(4-terc.butilfenoksi) cikloheksil-2-propinilsulfit

30 хмељ
5 цитруси и чај
2 •овошје и зеленчук
0.5 краставици и шеќерна репа
0.1 компир и пченка

174 PROPIZAM1D

3,5-dihIcr-N-(l,l-dimetilpropinil) benzamid

0.2

175 PROPOKSUR

2-izopropoksifenil-N-metil-carbamal

0.1

176 PROTOAT

0.0-dietil S-(N-izopropilkarbamoil-metil) ditiofosfat

0.05 овошје и зеленчук

177 SIMAZIN

2-hlor-4,6-bise1ilamino-l,3,5, triazin

0.5 пченка
0 05 други намирници

салата

178 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ВРЗ
БАЗА НА НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА БАКАР
(сметано како бакар)

15 овошје зеленчук
хмељ (сушен)
10 други намирници

179 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ВРЗ
БАЗА НА НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
(сметано на сулфур)

50 зеленчук (со исклучок на коренест зеленчук) и овошје

180 2Д5-Т

(2,4,5-trihlorfenoksi)-o4eTHa киселина

0.01 шумски печурки
други намирници

181 ТСА

Natrijum trihloracetat

0.05 шеќерна репа .

и

и
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182 ТСМТВ

2-(tiocianometiltio) benzotiazol

0.1

183 TSRBACIL

3-tert-butil-5-hlor-6-metiluracil

0.1

овошје и
(без кора)

184 TERBUTILAZIN

2-(terc.-butilamino)-4-hloro-6-(etilamino)-l,3,5-triazin

0.1

овошје, грозје

185 TERBUTRIN

4-etilammo-2-metiltio-6-terc.-butilamino-l,3,5-triazin

0.1

жита

186 TETRADIFON

4-hlorfenil-2,4,5-trihlorfenil sulfon

187 TETRAHLOR-VINFOS

0,0-dimetil 0-l-(2,4,5-trihlorfeniI) "vinil fosfat

188 TETRASUL

4-hlorfenil-2,4,5-trihlorfenil sul fid

189 TIABENDAZOL

2-(4-tiazolil)-benzimidazol

6
0.4

190 TIOFANAT-METIL

l,2-bis-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)-benzol

7
3
1
0.2

цитруси
грозје
f
овошје и зеленчук
банани и шеќерна!
репа
0.1 жита и шеќерна реч
па
I
0.5 краставици
!'

191 TIOMETON

0,0-dimetil S-2~(tioetil) etil ditiofosfat

0.5 овошје и зеленчук
0.05 компир, морков И
шеќерна репа

192 TIRAM

Tetrametiltiuramdisulfid

193 TRIADIMEFON

l-/4-hlorfenoksi/-3,3-dimetil-l/l,2,4-triazol-l-i
l/butanon-2-on

0.1

194 TRIAZOFOS

0,0-disei il 0-/1 -fenil-1,2,4-triazol-3-il/tionofosfat

0.2

195 TRIDEMORF

2,6-dimetil-4-tridecilmorfolin

0.1

жита

196 TRIFLURALIN

2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-trifluorometil anilin

2
1
0.5
0.1

карфиол
морков
цвекло, зелка и кел»
други намирници

197 TRIFORIN

l,4-di-/2,2,2-trihlor-l-formamid-etil/-piperazin

1.0
0.5
0.2

овошје
домати, краставици
жита

198 TRIHLORFON

0,0-dimetil-(2,2,2-trihlor-l-hidroksietil)-fosfonat

0.5
0.1

199 VAMIDOTION
(заедно со vamidotionsulfoksid и
vamidotion-sulfon)

0,0-dimetil S-/2(l-metil-karbamoil-etiltio)
etil/ tiofosfat

0.5

200 VERNOLAT

S-propil dipropiltiokarbamat

0.1

201 VINKLOZOLIN

3-/3,5-dihlorfenil/-5-metil-5-vinil-l,3-oksazolidin-2,4-dion

1

цитруси

ц

овошје и зеленчук

ј
!

2
0.5
0.1

овошје и грозје
i
зеленчук
цвекло, зелка и пчЅ*
ка
.i
0.05 овошје и грозје
ј
цитруси
банани (без кора)

Ј
}{
. 1 тк Л

(Види дитиокарбамати)
овошје, грозје,
ница

пче-

-М
спанаќ, салата
овошје, зеленчук ж и та, млеко и производи од млеко и месо рј
производи од месо(на
содржината на масти)
0.05| шеќерна репа

5

грозје, јаготки и зеленчук

Забелешка: Максимално дозволените количини на одделни пестициди, (толеранции) покрај кои не
е назначен видот на животната намирница, се однесуваат на сите видови животни намирници.
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Табела II

ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ПЕСТИЦИДИ ВО ВОДА ШТО СЛУЖИ ЗА ЈАВНО СНАБДУВАЊЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО КАКО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАМИРНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА
ПРОДАЖБА
Реден
број

Тривијален
(генерички)
назив

1

2

Дозволена количина изразена во mg на 1 литар
вода

Хемиски назив

4

3

1 ALDRIN

1,2,3,4,10, 10-h€ksahloro-L4.4a,5,8,8a-heksahidro-ekso-l,4-endc-5,8,-dimetanonaftalen

0,002

2 ATRAZIN

2-hlcro~6-et]4amino-4-izopropilarnino-l,4,5-tnaz3n

0.005

3 DDT и деривати

l,l,l-trihlor-2,2-bis (hlorfenil) etan

0.02

4 DIAZINON

0-0~dietil-0-I-2-izopropil-4-metilpinmidil-(6)-fosforotioat

0.01

5 DIELDRIN

1.2,3,4,10, 10-heksahlor~6,7-epoksi-l?4,4a,5,6,8,8a-oktahidro-l,4,5,8-clirnetanonaf1alen-(endo-ekso-izomer)
difenil

0.002

6 DIKVAT

0-10-dihidro-8a, 10a, diazoniafenantren

0.01

7 DIMETOAT

0,0-dimetil-(N-metilkarbamoil-meti]) fosforoditiat

0.01

8 DITIOKARBAMATI

—. dimetilditiokarbamati
(ciram, metam, tdram,
ferbam)
— etilen bis-ditiokarbamati (cineb, maneb,
mankczeb)
— propilen bis-ditiokarbamati (propdneb, metiram,
metirarn-metil)

0.01

2,4 dihlorfenoksi оцетна киселина

0.01

10 ENDOSULFAN

6,7,8,9,10, 10-heksahlor-l ,5:5a,6,7,9a-heksahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepin-3-oksid

0.005

11 ENDRIN

1,2 3.4,10, 10-heksahlor-6.7 epoksi-l,4,4a.5,6,7,8,8a-oktahidro-1.4-ekso-5,6-ekso-cUmetanonaftalin

0.001

12 FENITROTTON

O.O-dlmetil-OO-metil^.-nitrofeniD-mono tiosulfat

0.001

13 KAMFEHLOR
(TOKSAFEN)

Hloriran kamfen

0.005

14 HCB

heksahlorbenzol

0.002

1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan

0.005

16 HEPTAHLOR
I EPOKSID

1,4.5,6,7 8. 8-heptahlor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

0.002

17 KARBARIL

l-naftil-N-metilkarbamat

0.01

18 LINDAN

gama-1,2,3,4.5,6 heksahlorcikloheksan

0.01

19 MALATION

0,0-dimetil-S l,2-bis-(karbetoksi)-etil-ditiofosfat

0.01

20 PARATION

0,0-dietil-0- (nitrof enil) -tiofosfat

0.005

21 2,4,5-T

(2,4,5-trihlorfenoksi) оцетна киселина

0.001

22 TRIHLORFEN

0.0-dimetil-(2,2,2-trihlor-l-hidroksietil)-fosfonat

0.005

9 2,4-D

15 HCH

'
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Табела III

ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ОТРОВНИ МАТЕРИИ ВО НАМИРНИЦИТЕ ИЗРАЗЕНИ ВО mg/kg (1)
Реден
број
1

олово
Вид намирница
3

2
Чај
Чоколада
Чоколада без шеќер
Декстроза анхидрична
Декстроза монохидрантна
Декстроза прав

1
1
2
2
2
2

7 Фосфати, полифосфати и
нивни мешаници

10

1
2
3
4
5
6

8 Фруктоза прав
9 Јаболчна киселина

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Лактоза
Ликери
Лимонска киселина
Лој (за јадење)
Кафе
Какао погача
Какао зрно
Путер
Маргарин
Маст свинска топена

кадмиум
4

жива

5

метил цинк калај арсен бакар жележива
зо
6

8

7

9

10
1
0,5
1
1
1
1

11

15
30
2
2
2
флуор —
ас бариум
— 20 вкупно тешки
метали 40

2

1

10

3

1
0,5
1
од
1

2
вкупно
(како Р'о) 20
малеинска
киселина
0,05;
Сумарна
киселина 1.
1
30

30

ОД

1,5

од
од
од

25
30
0,5
0,4
0,4

1,5
1,5

1
1

20
10

20 Пектински препарати:
1) во прав
2) во течност

2
2

21 Производи од месо:
1) конзерви и производи
од дроб

2

ОД

100

100

0,5

10

2) други производи од месо

2

0,1

100

50

0„5

10

0,5

5

15

0,3

5

13

2) во амбалажа
вид

од

0,3

5

0,3

5

250

друг

3) трократен концентрат
на домати

12

5

1
0,5
5
од
1
1
1
ОД
од
од

22 Производи од зеленчук:
1) производи од зеленчук
во лимена амбалажа

други
загаду^
вања

2

23 Производи од риба:
1) производи во лимена
2 и 5* ОД и 1*
анбалажа

0,5 и 1*

0,5 и 0,8* 100

2) производи во анбала2 и 5* ОД и 1* 0,5 и 1*
ж а од друг вид

0,5 и 0,8* 100

200

*) Риби што подлого живеат (туна, сабљарка и ел.), ракови школки и ел.

1

20

2 и 4*

30

30

2 и 4*

за

30
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1
24 Производи од овошје:
1) џем
*
2) компот
,3) мармалад
4) нектар од к а ј сни, праски или круши (во лимена анбалажа)
5) пекмез
6) сирење овошно
7) слатко
8) сушено овошјево праЕ

1
1
1

250

0,3
1
1
1
1

11

0,5
0,5
0,5

5
5
5

0,2
0,5
0,5
0,5
0,5

5
20
5
5
10

15

10

10

12

9) овошен сок — види
сок од овошје
25 Ракија — природна и жестоки алкохолни пиј аники (виски, џин, рум.
бренди, вотка)
26

Сируп:
1) гликозен

2

2) безводен гликозен

2

27 Сол кујнска

2•

28 Сок од овошје:
1) сок од разни видови
овошје во лимена амлажа
2) сок од разни видови
овошје во друга амбабалажа

0,3

29

Шеќер:
1) бел рафиниран
2) во прав
3) кафаев

0,5

0,5

5
5
0,2

5

250

0,2

5

15

0,3

0,2

5

15

2
2
2

1
1

2
2

1

10

0,1
0,1
0,5

од
од
0,5

ОД
0,4

30 Масла и масти од растително потекло:
1) масла: (арашидово,
пченкарно, од репа, од
сусам, од синап, од соја, од сончоглед и др.):
а) ^ р а ф и н и р а н о
б) рафинирано
2) какао путер

0,4

5
1,5
2

31 Жестоки алкохолни пијачки — види ракии природни
32 Жита и мелнички
изводи

про0,4

40

1,2

Забелешка: Непополпетите колони при одделни отровни материи значи дека за нив не е определен
норматив.
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тен во промет спротивно на одредбите од Законот
за пуштање на лекови во промет.

431«
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за
пуштање на лекови во промет („Службен лист на
СФРЈ", бр. 58/76), СОЈУЗНИОТ комитет за труд,
здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

2, Оргаиизаците на здружен труд, к а ј кои 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 осум
дена од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен лист на СФРЈ".

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ
HEPTANON КАПКИ ОД 10 ml, СЕРИИ БР. 799109
И 820029, ПРОИЗВОДИ НА СОУР „ПЛИВА", ФАРМАЦЕУТСКА, ХЕМИЈСКА, ПРЕХРАМБЕНА И
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА — ЗАГРЕБ

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

1, Се повлекува од промет лекот Heptanon капки од 10 ml, серии бр. 799109 и 820029, производ на
СОУР „ПЛИВА", ф а р м а ц е у т е ^ , кемијска, прехрамб е н и козметичка индустрија — Загреб што е пуш-

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеновски, е. р.

Бр. У-05-1490/1
21 април 1980 година
Белград

432.
Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ",
бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДНОСНО ОБНОВЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА
Во периодот од 1 октомври до 31 декември 1979 година е дадено односно обновено одобрение
за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден
број

Назив на ,
лекот

Форма и па- Начин на издавање
кување
на односно употреба на
лекот
лекот

Производител
ка лекот

Може да се издава „Фармаков 4 — Фабрисамо на лекарски ре- ка лекова — Призрен
цепт

Број и датум на
решението за пуштање во промет на
лекот

05-5835/1
од 19. X 1979.

1 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети
10 x 0,1 g

2 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)
3 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети
10 x 0,3 g
таблети
10 x 0,1 g

4 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)
5 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
10 x 0,3 g
таблети,
10 x ОД g

6 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
20 x 0,1 g

05-6357/1
од 17. X 1979.

7 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
250 x ОД g

05-6358 '1
од 17. X 1979.

8 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
500 x ОД g

05-6359/1
од 17. X 1979.

9 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
1000 х ОД g

05-6360/1
од 17. X 1979.

„Галеника" — Фармац е у т е ^ - х е м и јека индустрија — Белград —
Земун

„Inex-Hemofarm" —
Хемијско-фармацеутска индустрија —
Вршац

05-6337/1
од 14. XI 1979.
05-5836/1
ОД 18. X 1979.

05-6336/1
ОД 14. XI 1979.
05-6356/1
од 2. X 1979.
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Може да се издава „Inex-Hemofarm" само на лекарски ре- Хомијско-фармацеутока индустрија
цепт
Вршац

Петок, 16 мај 1980

05-6361/1
од 17. X 1979.

10 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
10 х 0,3 g

11 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

табпети,
250 x 0,3 g

05-6362/1
од 17. X 1979.

12 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети
500 x 0.3 g

05-6363/1
од 17. X 1979.

13 AMINOPYRIN
(Aminophenazonum)

таблети,
1000 x 0,3 g

05-6364/1
од 17. X 197&

14 AMINOPYRINUM
(Aminophenazonum)

таблети
10 x ОД g

15 AMINOPYRINUM
(Aminophenazonum)

таблети,
20 x 0,1 g

05-5333/1
од 19. X 1979.

16 AMINOPYRINUM
(Aminophenazonum)

таблети,
500 x ОД g

ОД 19. X 1979.

17 AMINOPYRINUM
(Aminophenazonum)

таблети
500 х 0.3 g

18 AMINOPYRINUM
(Aminophenazonum)

таблети
500 x 0,3 g

19 ALKODIN

сируп
125 g

„Алкалоид" — Хемиска, фармацевтска и
козметичка индустрија —- Скопје

20 BENIL
(Naphazolini nitras)

раствор
0,5%o 10 ml

„Крка" — Фармацев т и ^ , кемија, козметика, здравилишче ин
гостинство — Ново
Место

21 BENIL
(Naphazolini nitras)

раствор
1%о 10 ml

22 BENIL

желе, 20 g

„Крка" — Фармацев т и ^ , кемија, козметика, здравилишче ин
гостинство — Ново
Место

05-5332/1
ОД 19. X 1979.

05-5834/1
) .

05-6554/1
од 5. XTI 1979:
05-6555/1
ОД 5. XII 1979.
- 05-5837/1
ОД 2. X 1979.

05-5838/1
од 9. XI 1979.

05-6352/1
ОД 22. XI 1979.

05-6355/1
ОД 14. XI 1979.

23 CALDDEVIT

таблети,
> 20 табл.

„Алкалоид" — Хемиска, фармацевтска и
козметичка индустрија — Скопје

05-5839/1
ОД 22. X 1979.

24 CHINIDINUM

таблети,
20 x 0,2 g

05-5840/1
од 22, X 1979.

25 CHININI
CHLORIDUM

дражен
10 x 0.3 g

ОД 11. XI 1979.

26 CHININI
CHLORIDUM

дражег!.
500 x 0,3 g

ОД 21. XI 1979.

27 CILOPRIN

капки за
уво 6 g раствор

„Кока" — Фармацевтска, кемија, козметика, здравилигпче ин
гостинство — Ново
Место

28 COFFAMIN

таблети
10 табл.

„ Ф а р м а к о в — Фабрика лекова — Призрен

29 COFFAMIN
30 DRAMAMINE
(Dimenhydrinatum)

05-5841/1
05-6540/1

05-5844/1
ОД 22. X 1979.

05-5845/1

таблети
250 табл.
таблети
10 х 50 mg

05-5843/1
од 2. XI 1979.

ОД 22. X 1979.

, Галеника" — Фармацеутоко-хеммјска индустрија— Белград —
Земун

05-5755/1
ОД 23. X 1979.

СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ

Петок, 16 мај 1980

1

3

2

31 DRAMAMINE
(Dimenhydrinatum)

таблети,
20 x 50 mg

32 DIPLIVAN

капки
10 ml

33 DOLCFEN

4

Број 26 — Страна 927

5

Може да се издава са- „Галеника" — Фармамо со лекарски ре- цеугско-хемијска индустрија — Белград —
цент
Земун

6
05-5756/1
ОД 23. X 1979.

«

„Плива" — Творница
ф а р м а ц е у т а их и кем и ј с к и производа —
Загреб

05 -5846/1
од 22. X 1979.

таблети
10 табл.

ft

„Галеника" — Фар?лацеутско-хемијска индустрија — Белград —
Зеглун

05-6421/1
од 23. X 1979.

34 DOLOFEN

таблети
500 табл.

п

35 EULAXIN
(Acetphenolisatum)

таблети
40 х 5 mg

9t

„Плива" — Творница
фармацеутеких и кемп јек их производа —
Загреб

0501-1311/1
ОД 18. X 1979.

36 GALIPYRIN

таблети
20 табл.

»»

„Галеника" — Фармацеутско-хемијска индустрија — Белград —
Земун

05-5720/1
ОД 19, X 1979.

37 HELMITIN
(Piperazinum)

сируп
6G ml

»>

„Крка" — Фармацев т и ^ , кемија, козметика, здравилишче ин
гостинство — Ново
Место

05-5750/1
ОД 22. X 1979.

38 HEMALGOL

таблети
10 табл.

ti

„Inex-Hemofarm" —
Хемиско-фармацеутска индустрија —
Вршац

05-5752/1
од 23. X 1979.

39 HEMALGOt,

таблети
250 табл.

ft

40 IMIDTN
(Naphazolin!
chloridum)

капки за
нос 0,5%о,
10 ml

If

41 IMIDIN
(Naphazolini
chloridum)

капки за
нос По,
10 ml

42 JODPEPTON

дражен,
30 х 30 mg

43 KALICOR
(Piracetamum)

Може ,да се издава
инфекции
10 х 5 ml по само на лекарски рецент од специјалист на
1000 mg
соодветна гранка ва
медицината

44 KALICOR
(Piracetamum)

капели .
30 х 400 mg

»

45 KALICOR
(Piracetamum)

капели
60 х 400 mg

м

46 KNAVON
(Ketoprofenum)

капели.
25 х 50 mg

47 KNAVON
(Ketoprofenum)

капели
50 х 50 mg

05-5757/1
ОД 23, X 1979.

»

05-5753/1
од 23. X 1979.

„ Ф а р м а к о в — Фабрика лекова — Призрен

05-6802/1
од 22, X 1979.
05-5749/1
од 22. X 1979.

»

..Галеника" — Фармацеуте^-хемиска индустрија — Белград —
Земун

05-5748/1
од 16 X 1979.

„Лек" — Товарна фарма це готских ин кемичних изделков — Љубљана

05-3691/1
од 30. X 1979.

05-2689/1
ОД 30 X 1979.
»

Може да се издава „Подравка" — К о само со лекарски ре- п р и в и ц а , ООУР БЕЛУЛИ — Творница
цепт
лијекова — Лудбрег
ХУ
»»

05-6156/1
ОД 30. X 1979.
05-952/1
ОД 31. X 1979.

05-951/1
ОД 31. X 1979.
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4
48 KNAVON
(Ketoprofenum)

капели,
100 x 50 mg

49 KLINORIL
(Sulindacum)

таблети,
20 x 100 mg

50 KOFAN

инстант
таблети,
20 табл.

51 KOFAN

инстант
таблети,
1000 табл.

52 LEKOPAIN
инјекции,
(Himopapain i papain) 1 х 14 и, ј..

Може да се издава „Подравка" — К о само со лекарски ре- привница, ООУР БЕцепт
ЛУПО — Творница
лијекова — Лудбрег
п

05-950/1
од 31. X 1979.

„Лек" — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана

05-3720/1
од 31. X 1979.

Може да се издава и „Босналиј ек"
Фарбез лекарски рецедт мацеутска,
хемијска
и санитетска индустрија, Радна организација — Сараево

05-5597/1
од 19. X 1979.

05-5598/1
ОД 19. X 1979.

Може да се употребуваат само во соодветни
здравствени
организации на здружен труд

„Лек" — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана

05-7103/1
од 14. Х И 1979.

53 LEKOPAIN
инјекци
(Himopapain i papain) 10 x 14 и. j.

05-7104/1
од 14. XII 1979.

54 LEKOPAIN
инјекции
(Himopapain i papain) 1 x 35 и. j.

05-7101/1
од 14. XII 1979.

55 LEKOPAIN
(инјекции
(Himopapain i papain) 10 x 35 и. j.

05-7102/1
Од 14. ХИ 1979.

56 LEKOPAIN
инјекции
(Himopapain i papain) 1 х 70 и. ј.

05-3690/1
од 14. ХИ 1979.

57 LEKOPAIN
инјекции
(Himopapain i papain) 10 х 70 и. f.

ОД 14. XII 1979.

58 MULTIVITAMIN

05-7100/1

дражен,
50 драж.

Може да се издава „Крка" — Фармацесамо со лекарски ре- втика, кемија, козмецепт
тика, здравилишче ин
гостинство — Ново
Место

59 NAFAZOL
(Naphazolini
chloridum)

раствор,
0,5%о, 10 ml

Може да се издава „Inex-Hemofarm" —
само со лекарски ре- Хемијско-фармацецепт
утска индустрија —
Вршац

60 NAFAZOL
(Naphazolini
chloridum)

раствор
1%#, 10 ml

'61 NOSCAPIN
(Noscapinum)

дражен,
15 х 30 mg

05-5743/1
ОД 23. X 1979.

05-5741/1
ОД 23. X 1979.

05-5742/1
ОД 23. X 1979.

„Алкалоид" — Хемиско фармацевтска и
козметичка индустрија — Скопје

r

05-6351/1
ОД И . XI 1979.

'62 NOSCAPIN
(Noscapinum)

сируп,
125 g

63 NOVODRIN

сируп,
100 ml

„Крка" — Фармацев т и ^ , кемија, козметика, здравилишче ин
гостинство — Ново
Место

05-5739/1
од 23. X 1979.

64 OIK A MID
(Piracelamum)

инјекции,
Може да се издава Плива" — Творница
10 х 5 ml по само на рецепт на фармацеутских и к е лекар специјалист на мијских производа —
1 Ш
соодветна гранка на Загреб
медицината

05-6353/1
од 30. X 1979,

05-5740/1
ОД 23. X 1979.
м

'

Петок, 16 мај 1980
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65 OIKAMID
(Piracetamum)

инјекции,
50 x 5 ml
no 1 g

66 OIKAMID
(Piracetamum)

капели,
60 x 400 mg

67 PENTETRAZOL
(Pentetrazolum)

капки,
10 ml

68 PHENALGIN

таблети,
10 табл.

69 PHENALGIN

таблети,
500 табл.

70 PHENALGOL

таблети,
10 табл.

05-5735/1
ОД 16. X 1979.

71 PHENALGOL

таблети
500 табл.

05-5734/1
од 16. X 1979.

72 PIPERAZIN

гранули,
100 g

„Галеника" — Фармацеутско-хемијска хшду стрија — Белград —
Земун

05-5733/1
од 16. X 1979.

73 PLIVTI AD

капки 10 ml

,,Плива" — Творница
ф а р м а ц е у т а их и кемијских производа —
Загреб

05-5732/1
од 22. X 1979.

74 PLIVIT D
(Calciferol um)

капки 10 ml

75 PROCULIN

капки за
очи, 10 ml

76 PROSTIN Ег
(Dinoprostonum)

таблети,
10 х 0,5 mg

Може да се употребува само во соодветни
стационарни
здравствени установи што ќе ги определи надлежниот републички
односно
покраински орган за
здравство

77 VITAMIN A + D

Може да се издава само со рецепт од лекар
специјалист на соодветна гранка на медицината

„Плива" — Творница
фармацеутских и кеминских производа —
Загреб

05-6422/1
ОД 30, X 1979.

05-6354/1
ОД 30. X 1979.
Може да се издава „Inex-Hemofarm" —
само со лекарски ре- Хемијско-фармацецепт
утска индустрија —
Вршац
99

05-6539/1
од 3. XII 1979.

„Лек" — Товарна фарм а ц е в т с к а ин кемичних изделков — Љубљана

05-5737/1
од 19, X 1979.

Може да се издава „Лек" — Товарна фарсамо со лекарски ре- мацевтских ин комичних изделков — Љубцепт
љана

05-6801/1
од 7. XII 1979.

05-5723/1
ОД 18. X 1979.
„Алкалоид" — Хемиска, фармацевтска и
козметичка индустрија — Скопје

05-5731/1
ОД 22. X 1979.

„Upjohn" — Craveli,
Енглеска.
Застапник
„Техносервис" — Предузеле за спољнотрговински и унутрашњи
промет — Белград

05-36/1
од 31. X 1979.

капели.
200 капе.

Може да се издава „Алкалоид" — Хемисамо на лекарски ре- ска, фармацевтска и
козметичка индустрицепт
ја — Скопје

05-5725/1
ОД 18. X 1979.

78 VITAMIN A+Ds

воден раствор, 15 ml

Може да се издава „Галеника" — Фармасамо на лекарски ре- цеутско-хемиска индустрија — Белград —
цепт
Земун

05 5724/1
од 18. X 1979.

79 VITAMIN AD

маслен раствор, 10 ml

„Tnex-Hemofarm" —
Хемиско-фармацеутска индустрија —
Вршац

05-5726/1
од 18. X 1979.
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80 VITAMIN AD

маслен рас- Може да се издава сатвор 100 ml мо со лекарски рецепт

81 VERTIGOSAN

дражен
30 драж.

Петок, 16 мај 1980

„Тпех Hemofarm" —
Хемиско-фармацеутска индустрија — Вршац
„Галеника" — Фармацеутско-хемиска индустрија — Белград —
Земун

05-5727/1
од 17. X 1979.

05-5728/1
од 17. X 1979.

Бр. 05 1254/1
4 април 1980 година
Белград
Претседател
Сојузниот комитет
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеновски, е. р.
на
за

433.
Врз основа на член 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр
58/76, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И НА ФОРМИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ
Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО
ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА
Во периодот од 1 октомври до 31 декември 1979 година е укинато одобрението за пуштање во
промет на следните готови лекови:

Ред,
бр,

Назив на лекот Форма и пакување на лекот

1 ALFIMID

2 ALFIMID
3 AMOXIL
4 APONAL

5 APONAL
6 APONAk
7 APOKAL FORTE
8 BEKLORAM
9 BEKLORAM
10 CRISTAFOLIN

Таблети
20 x 10 mg

таблети
100 х 250 mg
сува смеса, за
подготовка на
сирупи 100 ml
инјекции,
5 х 2 ml по
25 mg
дражен
50 х 5 mg
дражен
50 х 10 mg
таблети
250 х 50 mg
капели
12 капе.
ка ги; пи
100 капе.
solulio, 15 ml

Производител
на лекот

„Плива" — Фармацеу т е ^ , кемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб

Број и датум на
одобрението
за
пуштање во промет на лекот

Број и датум на
решението за уки«
нување на одобрението за пуштање
во промет на лекот

09-5008/2-59
од 29. IV 91С0.

ОД 8. X 1979.

09-5008/3-59
ОД 29. IV I960.

ОД 8. X 1979.

314/1
од 1. XI 1974.

ОД 8. X 1979.

05-5498/1

05-5499/1
05-5496/1

6-480/1

05-5502/1

ОД 9. V 1973.

ОД 8. X 1979.

08-34/2-71
од 16. VI 1972.
08-33/2-71
ОД 16. VI 1972.
478/2
ОД 5. V 1973.
15 515-210/1
од 8. VI 1964,
15 515-210/2
ОД 8. VI 1964.
09 4493/1
од 25. XII 1959.

05- 5501/1
ОД 8. X 1979.

Об-5486/1
од 8. X 1979.
Об- 5500/1
од 8. X 1979.
Об-5490/1
од 8, X 1979.
Об-5491/1
од 8. X 1979.
05 5487/1
од 8. X 1979.

Петок, 16 мај

1

1980
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2

таблети
5( v 0 5 mg

„Плива" — фармацеу т е ^ , кемп јека, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб

12 FLOXAPEN

капели
100 x 250 mg

п

13 GAM А 16

инјекции
1 x 2 ml

ft

14 GAMA 16

инјекции i. m.
1 x 10 ml

15 GLIVENOL

11 DEXAMETHASON
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5

6

05 2930/3

05-5489/1

ОД 5. XI 1968.

ОД 8. X 1979.

1420/2
од 30. XII 1974.

05-5497/1
од 8. X 1979.

6-8516/1-72

05-5494/1

ОД 6, II 1973.

ОД 8. X 1979.

tt

6-8517/1-72
од 6, И 1973.

ОД 8. X 1979.

капели
20 x 400 mg.

ft

05-1612/1-68
од 28. III 1969.

ОД 8. X 1979.

16 GLIVENOL

капели
100 x 400 mg

п

05-1612/2 68
од 28. III 1969.

ОД 8. X 1979.

17 IZOSARIN

таблети,
30 x 25 mg

п

18 LADIOMIL 10

таблети
30 x 10 mg

и

19 LANICOR

таблети,
50 x 0,25 mg

п

20 МЕХАЅЕ

дражен,
50 драж

п

21 PEPSAN

таблети,
20 табл.

и

зрнца, 70 g

W

*22 PLIBEX

i. m.
•и

23 PLIVIT » В т

ампули
10 x 1 ml по
100 mg

24 PLIVIT » В т

ампули
10 x 2 ml
по 250 mg

и

25 PLIVIT »Вј«

таблети.
500 X 50 mg

п

таблети,
250 x 25 mg

11

таблети

ft

26 PLIVIT »В««
27 TRASICOR
28 ULTRACORTEN H
29 ULTRACORTEN H

30 VALERIN

|

ампули
5 x 10 mg

»

ампули
1 x 25 mg и
амп. растворувач

и

капки, 15 ml

п

05-5484/1
05-5485/1

16-546/1-63

05-5492/1

ОД 27. III 1964.

ОД 8. X 1979.

05-2-4325/1

05-5493/1
од 8. X 1979.

ОД 11. XII 1975.

08-3544/2
ОД 20. VII 1971.

05-5503/1
од 8. X 1979.

05-105/1

05-5505/1

ОД 7. III 1968.

ОД 8. X 1979.

1983/45
ОД 22. III 1956.

ОД 4. X 1979.

05-5477/1

09-4371/1

05-5483/1

ОД 28. XII 1959.

ОД 8. X 1979.

1090
од 16. VII 1955.

ОД 4. X 1979.

05-5475/1

15-515-234/1

05-5476/1

ОД 25. V 1964.

ОД 4. X 1979.

1089/1

05-5482/1

ОД 16. VII 1955.

ОД 8. X 1979.

1303
ОД 15. X 1954.

ОД 4. X 1979.

6-1746/2
ОД 23. X 1973.

200 x 20 m g

05-5495/1

05-5473/1
05-5478/1
ОД 4. X 1979.

08-3517/1

05-5481/1

ОД 17. VI 1971.

ОД 8. X 1979.

08-3518/1

05-5479/1

ОД 17, VI 1971.

ОД 4. X 1979.
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05-5480/1
од 8. X 1979.

ОД 22, V 1956.

Бр. 05-1255
А април 1980 година
Белград
Претседател
Сит умниот комитет
за труд. здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеновски, е. р.

на
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Член 6

434.
Врз основа на член 40 од Законот за мерните
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр.
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЧАСОВНИЦИ
СО КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВРЕМЕТО ДОЗВОЛЕНО ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА
Член 1

Границата на дозволена грешка на часовниците за паркирање на возила се определува врз основа на средната вредност, и тоа;
1) за механички часовници за паркирање на
возила — врз основа на најмалку пет резултати на
мерења, а под услов механичкиот федер да се наоѓа во состојба на 1/3 од својата максимална навиеност, односно, во состојба на својата максимална
т.авпеиост;
2) за електронски часовници за паркирање —
врз основа на најмалку 25 резултати на соодветни
мерења. *

Член 7
Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мехаГраниците на дозволената грешка за периодот
ничките и електронските часовници со кои се определува времето дозволено за паркирање на вози- на времето на паркирање за часовниците за паркила заради наплатување надомест за паркирање (во рање на возила се определува со автоматски уреди
натамошниот текст: часовници за паркирање на во-, за испитување на тие часовници.
По исклучок од одредбата на став 1 од овој
вила).
член, границата на дозволената грешка од тој став
Член 2
може да се определува со електронски или механички секундомери, чија стабилност на одот е 10—*
Времето дозволено за паркирање на возила се и подобра.
определува со покажувањето на сказалка или со
Грешката на фреквенцијата на основниот осбројчена индикација, а може да се определува со
интервалот помеѓу спуштањето и подигањето на цилатор на кварцниот часовник се определува со
бај рачето. Тој интервал може да биде отпечатен електронски фреквенцметри — бројачи, чија ставрз хартиена лента (картичка) или определен на билност на фреквенцијата мора да биде подобра од
1 • 10-7.
друг погоден начин.
Уредот за испитување на часовниците за паркирање на возила е кварцен часовник со дигитален
отпечатува ч, што може да ги* регистрира моментите
на вклучувањето и исклучувањето, односно моментите на спуштањето и подигањето на бај рачето на
часовникот за паркирање на возила. Стабилноста
на фреквенцијата на основниот осцилатор на кварцниот часовник мора да биде подобра од 1 • 10—6.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 2756/1
24 март 1980 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, е. р.

1. Услови под кои се врши испитувањето
Член 3
Испитувањето на часовникот за паркирање на
возила се врши во затворени простории (лаборатории). Часовникот за паркирање на возила се испитува без куќиштето на часовникот.
Механичкиот часовник за паркирање на возило
се испитува во соодветни состојби на навиеноста на
федерот (член 6), а електронскиот часовник за паркирање на возила мора да биде приклучен на соодветен извор за напојување.
Механичкиот часовник за паркирање на возила, при испитувањето, мора да биде во вертикална
работна пололсба со дозволено отстапување од ±1°.
2. Граници на дозволени грешки
Член 4
Границите на дозволените грешки при испитувањето на механичките часовници за паркирање на
возила се:

435.
Врз основа на точка 2а на Одлуката за измена
и дополнение на Одлуката за формирање на цените
на одделни производи и услуги според условите на
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/75), во
врска со член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72
и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Запонот
за основите'на системот на цените и за општествена
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр.
1/80), претставниците на производителите склучуваат

СПОГОДБА

1) За мерен интервал на време помал од четири часа — од 0ft/» до + 3°/о;
2) За мерен интервал на време поголем од четири часа — од 0°/о до + 1®/».

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО И НА ДРУГИ НЕМЕТАЛИ; ЗА АЛАТИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ — РАЧНИ И МАШИНСКИ; РАЧНИ МЕРНИ И КОНТРОЛНИ АЛАТИ, РАЧНИ КОВАНИ И
ПНЕВМАТСКИ АЛАТИ И ЗА АЛАТИ ЗА СТЕГАЊЕ И ПРИБОР ЗА МАШИНИ

Член 5
Стабилноста на фреквенцијата на основниот осцилатор на електронскиот часовник мора да биде
подобра од 1 • 10

1. Претставниците на производителите, на 5 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за
промена на затечените цени за алати за обработка
на дрво и други неметали; за алати за обработка на
метали — рачни и машински; рачни мерни и кон-

Петок, 16 мај 1980

СЛУЖБЕН Ј?ИСТ НА СФРЈ

тролни алати; рачни ковани и пневматски алати и
за алати за стегање и прибор за машини, со тоа што
производите лек ите организации на здружен труд да
можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12,5%.
Во цените од став 1 на оваа точка учеството за
покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, 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 условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 2803 од 25 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: 18 производители, потписници на спогодбата.

436.
... Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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 општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРНИ, ДИЗЕЛМОТОРНИ, ГАСНИ И РАЧНИ ВИЉУШКАРИ И ЗА МОТОРНИ КОЛИЧКИ,
НИВНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 27 јуни 1979 година
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електромоторни, дизелмоторни, гасни
и рачни вилушкари и за моторни колички, нивни
уреди и резервни делови, така што производители т е организации на здружен труд да можат своите
затечени продажни цени, при постојните услови на
продажбата, да ги зголемат до 12,5%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решението бр. 5197 од 25 април
1980 година,
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: „Индос" —
Љубљана, „Литострој" — Љубљана, „Примат" —
Марибор, „Челик" — Крижевци и „Победа" —
Нови Сад.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16
купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.
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437.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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
општествената контрола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕР И Ж Н И МОТОРНИ ПИЛИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ
1. Претставниците на потрошувачите и претставниците на производителите, на 11 февруари
1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на верижни моторни пили
и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат,
своите затечени малопродажни цени за наведените
производи, при постојните услови на продажбата,
да ги зголемат до 10°/о.
Во малопродажните цени од став 1 на оваа
точка, учеството за покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани'
во апсолутни износи 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 условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 1147 од 10 мај 1980
година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ";
Претставници на производителите: „Томос" —
Копар, „Славко Родиќ" — Бугојно и „Кордун"
— Карловац.
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Интертренд" — Љубљана, „Уникомерц" — Загреб
и „Пољоопскрба" — Загреб.

438.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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 општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СЕРУМИ И ВАКЦИНИ ЗА ХУМАНА УПОТРЕБА
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 22 јануари 1980
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за серуми и вакцини за хумана
употреба, со тоа што производителските организации
на здружен труд да можат своите затечени продажни
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цени, при постојните услови на продажбата, согласно
на Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на,
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 11%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
• 3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решението бр. 1239 од 39 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот па објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: РТмунолошки
завод — Загреб, Институт за имунобиологију и
вирусологију Торлак — Белград и Пастеров Завод — Нови Сад.
Претставници на купувачите-потрошувачи: Савез заједница здравственог осигурања Југос л а в ^ е — Белград и Савез заједница здравствених радних организација Ју гос л авије —
Белград.

439.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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 општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНЦЕНТРИРАНА АЗОТНА КИСЕЛИНА 98%
1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на 8 јануари 1980 година
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за концентрирана азотна киселина 98%,
со тоа што производителските организации на здружен труд да можат 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 зголемат така што највисоката продажна цена да изнесува 4.500 дин/t.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решението бр. 1356 од 30 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставник на производителите: „Азот" —
Горажде.
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ" — Лучани, „Прва искра" —
Барич, УНИС, РО, СПС, ООУР „Нитровит" —
Витез.
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440.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ",
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од
Законот за осЕШвите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БОИ
И ЛАКОВИ
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрушувапите, на 13 јуни 1979 година,
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бои и лакови, со тоа што производ и т е л и т е организации на здружен труд да можат
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 зголемат, и тоа за:
1) фирнајси
до 10%
2) маслени бои
до 9%
3) бродски, дисперзиони и минерални
бои, лакови врз база на синтетски смоли,
емај ли врз база на синтетски смоли и
други премачкувачки средства
до 12%
4) разредувачи
до 20%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 4Ѕ75 од 30 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: 27 производители, потписници на Спогодбата.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 46
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

441.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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
општествената контрола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА
ЦЕЛ-ВЛАКНА
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 24 јануари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на
затечените цени за цел-влакна, со тоа што производ и т е л и т е организации на здружен труд да можат
своите затечени продажни цени, при постојните
ус тови на продажбата, согласно со Одлуката за
максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр.
67/79), да ги зголемат до 13Vo.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
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продаваат, односно купуваат по цените и под у л о вите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 1014 од 7- мај 1980
Година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: „Вискоза" —
Лозница и „Инцел" — Бања Лука.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19
купувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата.

442.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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 општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр, 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА

ПРОМЕНА

НА ЗАТЕЧЕНИТЕ
ЦЕЛОФАН

ЦЕНИ

ЗА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 4 декември 1979
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за целофан, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат
своите затечени продажни цени, при постојните услови н& продажбата, согласно со Одлуката 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 условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решението бр. 7949 од 7 мај 1980
година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: „Вискоза" —
Лозница и „Инцел" — Бања Лука.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 31
кунувач-иотрошувач, потписник на спогодбата.
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод па цени со решението бр. 1271 од. 30 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: 5 производители, потписници на спогодбата.
Претставници на купувачпте-потрошувачи: 10
купувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата.

444.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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
општествената контрола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА
НАТРОН-ХАРТИЈА
1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на дан 4 јануари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на
затечените цени за натрон-хартија, со тоа што пропроизводителските организации на здружен труд да
можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 19%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 460 од 30 април
1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставник на производителите: ,,Натрон" —
Маглај.
Претставници на куиувачите-потрошувачи: 13
купувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата.

443.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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 општествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФИЛТЕР-СТАПЧИЊА ЗА ЦИГАРИ
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 јануари 1980
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за филтер-стапчиња за цигари,
со тоа што производителските организации на здружен трутд да можат своите затечени продажни пени,
при поетот пите услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

445.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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
општествената контрола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА ЧЛ 3ATF4KWTE ЦЕНИ ЗА
НАТРОН-ВРЕ&И
1, Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 4 jaHvaun 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за п ^ п ^ н а ча
затечените цени за натпон-вр^си со т^а што производител ските организации на здружен труд да
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можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат до 19Vo.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба дѕ&е согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 461 од 30 април 1980
година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: „Натрон" —
Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Комуна"
— Скопје и „Литопапир" — Чачак.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 208
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

446.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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
општествената контрола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА
КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 декември 1979
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени на крафт-лајнер хартија, со тоа
што производителските организации на здружен
труд да можат своите затечени продажни цени, при
постојните услови на продажбата, да ги зголемат
до 19V«. .
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени со решението бр. 8253 од 30 април
1980 година,
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: „Симо Димић" — Плешки и „Натрон" — Маглај.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

447.

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за сулфурна киселина, со тоа
што протгзводителските организации на здружен
труд да можат своите затечени продажни цени, при
постојните услови на продажбата, согласно на Одлуката за максимирање на учеството за покритие
на трошоците на прометот („Службен лист на
СФРЈ", 67/79), да ги зголемат така што највисоките
продажни цени за следните сулфурни киселини да
изнесуваат, и тоа за:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

техничка 66° Ве (93°/<>)
техничка 60° Ве (75%)
акумулатори 66° Ве (93°/о)
акумулатори 28 до 32° Ве (32,6 до 38%>)
олеум 60° (113,5°/о)
олеум 20° (104,5"/о)

СПОГОДБА

Дин/t
905
690
1.720
1.280
1.615
1.310

2. Ако сулфурната киселина се точи во балони,
на цената од точка 1 на оваа спогодба се засметува
и износот на трошоците на точењето во балони од
ЗОО динари за 1 тона.
3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 1762 од 7 мај 1980
година.
5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18
купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

ОДЛИКУВАЊА
У К А З
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:
Од СР Б о с н а

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 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"ттргтррнлта кп^тпола на цените („Службен лист
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производите чпте и претставниците на потрошувачите склучуваат
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и

Херцеговина

— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЅВЕЗДА

СРЕБРЕНА

Салихагић Сулејмена Хамза;
— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за напредокот на земјата

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА
СУЛФУРНА КИСЕЛИНА
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
t. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 фивруари 1980

Кучук Мехмеда Хазим;

Петок, 16 мај 1980
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— за залагање и успеси постигнати во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Гргић Иве Перица, Салчиновић Тифана Вахид;
Од СР Ц р н а

Гора

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
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Радована Драгиша, Јовановић Васа MfiTap, Калач
Кадриве Хп кија. Кастратовић Петра Вучић Кастратовић Петра Павле, Лекић Гавра Василије Милићевић Мила Радомир. Нурковић Мисина Куртан,
Пешвић Радула Милутин, Радошевић Ника Жељко, Смоловић Божа Драгић, Сокић Ивана Радоје,
Шћекић Радивоја Ратко. Вукићевић Петра Радосав. Вуксановић Лука Војислав;
— за залагање во социјалистичката изградба на
земјата
,СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ' СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Бабовић Јосифа Радован, Мошков Шпире Стјепан;

Ћећановић Милована Рајко. Курпејовић Емина Денија, Ојданић Владимира Велимир, Поповић
Павла Данило:
— за залагање и успеси постигнати во работата

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Делевић Драга Милан, Драгаш Јакова Крсто,
Ивановић Вукомана Спасоје, Махмутовић Ћина ра
Мехмеда Невзада, Рашовић
Јована Саво, Табаш
Данила Драго, Вуковић Јова Миладин:

Бакоч-Шерко Стевана Естера, Ћировић Милорада Радун, Ћосовић Милисава Радоје, Гаровић-Мујовић Јована Милена, Хаџиалијагић Смаја
Џелал. Ибрахимовић Јонуза Шемсо, Карловић
Омера Исмет, Мугоша Бошка Војислав, Пејовић-Шканпта Крста Амалија, Перовић Влада Раде,
Рмуш Ота Љубисав, Савић-Маринић Крста Јелка,
Сејфонић-Кечевић Хакије Самија, Сутовић Тахира Руждија, Весковић Јакова Илија;

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

Од С А П

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
БРЕН ВЕНЕЦ

СО

СРЕ-

во

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Чавић Новице Милован, Фетаховић Мустафе
Махмут. Кнежевић Дила Светозар, Милачић Миљана Арсеније:

Косово

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЗРАЦИ

СРЕБРЕНИ

— за заслуги на полето на јавната дејност со
кој^ се придонесува кон општиот напредок на земјата

Махмути Емин Рагип, Малишић Јанићије Јован, Патрногић Милана Ратомир, Врбица Милана
Миодраг Трмколи Хајдара Авди;

СО ОРДЕН НА

чг- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

БРОНЗЕН

Вулевић Ђукана Страшимир;
— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЅВЕЗДА

СРЕБРЕНА

Цуцуревић
Мета;

Бранко

Томислав,

СО

Кући

СРЕИбиша

v

Барјактаревић Милоша Војислав, Бојовић Милосава Љубинка Болевић Милорада Благоје. Ђаковић Петра МИЛУТИН, Ђерковић Милића Спасоје, Ђоровић Благоја Новица, Јанковић Сима Милорад, Јојић Томице Будимир, Ковачевић Милутина
Милован, Лепосавић Новице Мираш, Манџукић
Ђула Бећо, Мурић Шећера Шемсо, Шаботић Меда
Хилмо, Вулић Богића Новка;
— за заслуги и успеси постигнати во
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО'
БРЕН ВЕНЕЦ

работата

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Демири Хаима Рути, Гардашевић Гаврила
Ђорђије, Марсенић Милоша Драгољуб, Рамадани
Рамадана Сулејман, Салти Халила Халид;
— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Даутовић Халка Тафил, Ђерковић Миладина
Андрија, Фатић Вукадина Димитрије, Јанковић

Ђорђевић Милоша Марко, Гаши Хасана Шефки, Имери Ћазима Дидаре, Исљами Рамуша Назми,
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Марковић Милана Бранислав, Меденица Илије
Момчило, Митровић Андрије Вера, Николић Александра Леонид, Славковић Радислава Миомир:
— за заслуги и успеси

постигнати во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Абрамовић-Милићевић Божа Веселинка, Ваша Реџепа Шериф, Ђерћеку Нимона Бурхан,
Круша Назима Ни1ази. Мухаџири Рамадана Ибрахим. МурсетБи Јонуза Скендер. К е т М е ^ о х ћ а Баћ!1а Ха<1г1, Секулић Видоје Томислав;
Од САП

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЗРАЦИ

СРЕБРЕНИ

Арсенијевић
Тодора
Светозар,
Милошевић
Бранка Божидар, Бечић Столна Владимир;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
БРЕН ВЕНЕЦ

СО

Ћурић Јоше Милош. Недељковић
Стеван; Видовић Јована Карло;

СРЕ-

Јеладина

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Ес Сабо Иштвана Михаљ, Марић Крста Гојко,
Вранић Рафаила Раде;
— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува кон општиот напредок на земјата
НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

дић Вукосава Миливој, Михић Ђоке Живан, Милановић Ђуре Слободан, Миленковић Драгољуба
Бранко, Небригић Јове Миленко. Обрадовић Вује Мираш, Панић Томе Ђорђе, Пап Гашпара Мате,
Пољаков-Максић Милана Милица, Радосављевић
Васе Богдан, Рожа Плеша инж. Ђула, Симовић
Анексе Живота, Сокола Петера Јанош, Стојаков
Максе Благоје, Тасовац Божидара Радован, Тобак
Јаноша Верона, Тодоров Борислава Тихомир, Ђ у рића нин Игњата Драгомир. Вујацков Бранислава
Јован, Живановић Ђоке Бранислав, Жизојиновић
Чедомира Драгутин;
— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Војводина

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

СО ОРДЕН

Петок," 1(3 мај 1980

СО

БРОНЗЕН

Албуљ Живана Дивна, Ђурић Лазара Станко,
Николић Лепосава Боривоје, Петковић Марка Сава,
Влаовић Саќе Тоша;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЅВЕЗДА

СРЕБРЕНА

Бачевац
Димитрић
Александар,
Ђурђевић
(ГР ^-тл пз ро "КЧ^ман Хр пас Јожгчћа Ј о ж е ф Јона
ЈИ • - г> г, 9 То"/>ттт Т^г>ч»г7Т'^ ЈТ г > о
Глигорија .Жарко, Љубинковић Мирка Сава, Ман-

АнтанасиЈевић Новака Драгољуб. Аранђеловић
Тихомира Рајко, Баришић-Сучевић Стевана Даница, Веланов Теодора Анђелка;
Бичкеи Таматиа ГаГ«ор, Богуновић Триве Јово,
Бркић Боривоја Ненад, Бпотпћанп-Андре1 Јосифа
Јелена. Б^пањ Иштвана Иштван. Нетењи Андрије
Андрија. Чичковић Дмитра Јован. ЧУЗДИ Андраша
Ференц. Лаки Исена Незми Ђурић Милана Пептан,
Фехер Михаља Андраш. Филиповић Сретка Миладин, Флеис Михаља Андраш Тартиќ Петера И^^г),
Грбић Миле Милорад. Тулић Ивана Шиме, Хус
Имрета Имре. Хусак Ференца Андраш. Игњатовић
Милорада Живорад. Јанковић Живе Пожилав ^ а л ва«, Андраша Ј а н о т Кантар Тован* Милош С т а нић И Бранко. Ков^отчћ Станка Топтан. Кораћ
Ми пе Мире Ковачеви* Радована Негомир. Ковачевић Ђорђа Мирко. Котталић СТРРЗ*^ Д р а г о м е ,
Кппотз Миле Или1а. Ланпоттт Ненада Томислав ^екић Милото МИРКО Лекић Б о г о е ^ ч Томислав Мајор Лајоша Јанош, МАРКОВИК Титана Радољуб,
Меселпи^а Николе Ђ^паћ. Михаиловић-Растопи
Марка Тг^тттртга. тугт/г^*;попић
Миоппат М*!ленковић
Лутана Б и т а к а . Нешић Драгутина
Жарко. Никовић Лоће Живан;
Пасуљ Љуба Десанка Радевић Максима Милоје. Ралит>о*евић Василије Драгиша. Радона* Саев
Милан. Ребић Јована МИЛУТИН. Сидор Ђуре
Станишић-Торбе Николе Мирјана Стоиловски Веселина Митар, ПТигтпш Ђеросима Драгутин Шуша
Николе Миленко. Тресач Миле Слободан Урошевић Радомира Зоран. Величковић Русима Милун,
Витуитка Петера Петер. В у ј и н о в и ћ Ивана Слободан. Вукичевић Светислава Радомир, Зивлак Милана Саво:
— за залагање во социјалистичката изградба на
земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Адам Иштвана Иштван, Авдаловић Васе Обрен,
Ва уков Димитрије Владимир. Ђукић Милана Богољуб, Гаврановић Петра Ђерђ, Исаковић Константина Душан, Јовановић Бранка Илија. Јовановиќ
Добрион вп Ми пиво је. Кенешки Ђуре Александар,
Кираљ Винце Иштван, Кончар Миле Софија Мате
Ђерђа Ласло. Неде лаковић-Нешковић Миливоја Данина. ПгишНлић Алексе Анђелко. Радосав љевиЌ
Марка Вотин. Санто Шандора Магпотша. Забо«!
Иштвана Ласло, Жебељан-Јовановић МијаЈла Р а дина:

Петок, 16 мај 1980

СЛУЖБЕН Ј?ИСТ НА СФРЈ

за залагање и успеси постигнати во работата
СО МЕДАЛ I1A ТРУДОТ
Арсениев Бориса Алексеј,
Чакић-Живковић
Уроша Зорка, Чала Ђерђе Ференц, Дер-Влаовић
Петра Ружа, Докић Рајка Славко, Драгићевић-Пилерски Пере Верица, Ђукић Станка Недељко, Талац Кароља Иштван, Голубовић Стојана Јагош,
Гомбош Јаноша Јожеф, Хајдер Обрада Лука. Хорват Јолѕефа Јожеф, Илић Недељка Новак. Илић
Војислава Радован, Јаковић Милорада Александар,
Јакшић Воје Миле, Јалшић Јосипа Степан, Јанота
Јосипа Владо, Јањић Васе Неђо, Јездимировић Радивоја Живадин, Јован«тић Максима Стојан. Керавица Живана Јовица, Керекеш Ђерђа Ђерђ Лакић
Крстана Ђурађ, Лалић Елајка Гаврило, Лелик Иштвана Јене. Лишић Милана Ђорђе, Лугоња Станка
Рајко, Љевар Ђурђа Милан, Мандић Јосипа Михајло Марјановић Ђуре Милан, Менда Јаноша Иштван, Митин Милосава Драгољуб, Митић Божина
Стеван, Мрдак Новице Ната, Опачић Васе Драгољуб. Петлић Јована Ђукан;
Перовић Вукоја Љубомир, Петров Александра
Михајло, Поповић-Могић Петра Софија, Ранђеловић Добросава Стамен, Рашевић Миодрага Јован,
Рилак Никите Милан, Савић Николе Зоран, Седлар Милана Петар, Симић Павла Немања, Срдановић Алексе Драгоје, Стаматовић-Крстић Јована
Станка, Станар-Вукобрат Драгана Јованка, Шегрт
Марка Здравко. Тодић Лазара Милош. Видаковић
Веца Стеван, Вукманов-Шимоков Ивана Иван, Заб о т Обрана Имре, Жутић Николе Стево.
Бр. 98
17 септември 1979 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 Од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува
Од СР

Хрватска
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УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:
О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
— по повод на педесетогодишнината на работата, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен личен имот, со
што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
. ЗРАЦИ
Добровољно
Дубица;

ватрогасне

друштво — Босанска

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во унапредувањето на
музичкото творештво и за придонес во ширењето
на музичката култура
Удружење композитора СР Босне и Херцеговине — Сарајево;
— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во негувањето на музичката уметност и ширењето на музичката култура
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Симфонијски оркестар Мостар;
— за заслуги и успеси во развивањето на планинарството и скијачкиот спорт, како и во негувањето на традициите на Народноослободителната
борба
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Планинарско-смучарско друштво ПТТ „Пријатељ природе" — Сарајево;
— по повод на триесетгодишнината на постоењето. а за заслуги во организирањето и ширењето
на филателистичките друштва и за насочување на
нивните активности во духот на патриотизмот и
зближување со народите на други земји
Савез филателистичких удружења Босне и Херц е г о в и х — Сарајево;

— по повод на седумдесетогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во популаризирањето
на југословенското стопанско производство и неговите достигања, како и за придонес кон ширењето
на меѓународната размена на трудот

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хаџић Ђулаге Ахмет, Осмић Омера Мухарем;

Загребачки велесајам — Загреб.
Бр. 104.
17 септември 1979 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, е. р.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА

— за особени заслуги во создавањето и »шиењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Родић Раде Драган;
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—

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата ѕ
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Лакић Ђуре Чедо, Сирћо Решада Ахмед;
— за особени заслуги на полето на јрената дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО ОРДЕН

НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

СРЕБРЕН

Бабић Пере Петар, Боснић-Адамовић Раде Драгица, Бубић Алије Мустафа, Четник Петра Бошко,
Мићановић Милошевић Глигора Смиља, Шкорић
Илије Петар, Вуковић Луке Васо;
Од

СР

Црна

Гора

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Спортско друштво „Горштак" — Колашин;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА
Чогурић Божа

Вараждинска индустрија свиле, конфекције и
кишобрана — Вараждин;
— по повод на педесетогодишнината од смртта на
Гуро Ѓаковиќ, а за особени заслуги во основното
образование и воспитување на младите генерации
во духот на слобода реките идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и
културата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Основна школа „Ђуро Ђаковић" — Загреб;
— по повод на стогодишнината на постоењето,
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значења за стопанскиот напредак на земјата
Радна организација „Водовод и канализација"
— Шибеник;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во
развивањето на физичката култура и спортот и за
придонес кон ширењето на прогресивни^ идеи

Тадиша;

— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Ду летић Крста Рако;
Од СР
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Хрватска

— по повод на седумдесетгодишнината на • постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати
во работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата
СОУР „Далмација цемент" РО Творница цемента „10 коловоз" — Мајдан, Сплит;
— по повод на триесетгодишнината од излегувањето, а за особени успеси во работата во развивањето на градежништвото, со што е направен значаен придонес на социјалистичката изградба на
земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
„Грађевинар" — часопис Савеза грађевинских
инжењера и техничара СР Хрватске — Загреб;
— по повод на дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во здравствената заштита на населението и за значаен придонес кон развојот на стоматол оги јата и усовршување на стручни кадри
ОУР Стоматолошка поликлиника „Милан Милановић" — Загреб;
— по повод на седумдесет и петгодишнината на
постоењето а за особени заслуги на унапредувањето
на берберско-фризерскиот занает и за развивање на
задружната свест на своето членство
Удруга бријачких и власуљарских обртника —
Загреб;

— по повод на педесеттидишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во
развивањето на спортот и физичката култура, како
и за придонес кон ширењето на напредните идеи
на братството и единството помеѓу нашите народи и
народности

— за долгогодишна работа и заслуги во развивањето на хуманитарни активности и ширењето на
здравствената култура на граѓаните

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

Радничко спортско друштво „Металац" — Загреб;

Општинска организација Црвеног крста — Кра>нина;

— по повод на стогодишкината на
а за особени заслуги во здравствената
населението и за значаен придонес кон
здравствената служба и медицинските

постоењето,
заштита на
развојот на
кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Психијатри јека болница Врапче — Загреб;

— по повод на
њето, а за заслуги
њето на добитокот
болести, како и за
ринарската служба

триесетгодишнината на постоеи успеси постигнати во лекуваи во отстранување на заразни
придонес кон развојот на ветево својот к р а ј

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ ,
Ветеринарска станица — Жупања;

— по повод на педесетгодишнината на поетов4вето. а за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата

— по повод на се ду мдесетго дишни ната на живот и долгогодишната револуционерна работа, а за
извонредни заслуги во организирањето и изградба«?
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та на социјалистичкото самоуправно општество, и
за особен придонес од значење за општиот развиток
и јакнењето на независноста на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија
СО ОРДЕН

ЈУНАК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ
ТРУД

Божичевић Ђуре Иван — Бели;
— за долгогодишна револуционерна работа и
за особени заслуги во јакнењето на свеска на нашите
граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес на развојот на социјалистичкото самоуправно општество
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА
Клеут Миле Петар;
— по повод на седумдесет и петгодишнината на
животот, а за долгогодишна револуционерна работа
и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на
земјата, како и за придонес на разивањето на социјалистичкото самоуправно општество
Радобоље Динка Јозо;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО
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ровскиј Хермана др Зденко, Мећава Теодора Стеван;
Павлиша Јосипа Мијо, Пилић Фране Винко, Рогина
Антуна др Владо, Седлар Мирка Милан, Шкет Марије Аугуст, Замбарлин Јере Андрија, Жупановић
Ивана Никица;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со КОЈ а се придонесува *кон општиот напредок
на земјата
v
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Бакулић Славка др Вјенцеслав, Божић Марка
Андрија, Деспот Мате Мирко, Ђуричковић Душана
Видо, Етеровић Јуре Иво, Фадић Андрије Мате,
Фулгози Анте Борис, Јаић Миле Никола, Јокић Стевана Милка, Ковачевић Ловре Фране, К о ж и ћ - К у ф рин Ивана Љубица, Крњаић Јандрије Илија, Маринковић Срећка Ида, Матијаш Мате Јеролим, Мећава Петра Мирко, Мијушковић Милана Новак,
Мудринић Петра Јово, Муњиза Лазара Велимир,
Минић Крнић Пашка Тона, Пајкић Милана Жарко,
Раос-Судар Марка Јака, Секулић Михајла Никола,
Сердаревић Боже Лука, Станчић Вицка Стјепан,
Шакић Илије Дамјан, Шегвић Анте Фране, Таталовић Филипа Никола. Торбица Петра Андрија, Тркуља Лазе Симо, Вискић Антона Милорад, Војковић Вицка Анте, Вујановић Лазе Петар, Ж а ј а Јосипа Вицко;

ЗЛАТЕН

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

Дрндић Едо Љубо, Кранжелић Стјепана Иван;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

ОРДЕН

НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА
Аничић Ивана Мијо, Блажевић Ивана Желимир,
Богданић Томе Вицко, Добрила Јурај Анте, Драганка
Дује Здравко, Дворник Петра Мирко, Јаковчев Мирослава Миле, Калопер Мате Гашпар Костић Анте
Петар, Марјановић Јосе Матија. Медић Ђуре Илија,
Михаљевић Матије Владо. Милковић Мате ПРПО,
Nonvoiller Fgidija dr Ervin, Новак Ивана Иван, Павичић Стјепана Динко, Петковић Антона Никола,
Сингер Јосипа Јакша. Станша Марко Катица. Тендер Јосипа Антун, Весановић Дује Анте, Видошевић Марка Динко;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Чудина Томе Стјепан, Дугошевић Андрије Јован,
Картелија-Јанковић Адама Марија, Павичић Маријана Иван, Павлинић-Чивић Адама Агата, Пешић
Ивана Милан;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Јурас Марка Јере;
— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ
Дулчић Анте Иво;
— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дулчић Анте Иво, Катић Доброслава Алемка,
Марјановић-Зинаић Јове Милева, Павичић Миховила Антун, Павичић Кузме Марица, Пелајић Ивана
Живко, Петрић Вицка Андрија;

Арачи Ивана Иван, Бркић Јована Ненад, Јукић
Ивана Анђелко, Куштреба Петра Владимир, Микачић Марина Мира;

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА!
ЅВЕЗДА

Ћатовић Хагсије др Мустафа, Чупак Звонимира
др Крешимир, Караџоле Марјана Анте, Клаштерка
Фрање Вељко, Нежмахен Терезије Стјепан, Њеми-

Дра гун Саве Душан, Николић Јосипа Јошко, Пировић Анте Федор, Прка Јосипа Јосип;
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— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

— »по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето на кооперативните
односи и за придонес на унапредувањето на земјоделското производство на село

Аџи-Митрески Петров Љупчо, Анчев Ефтима
Тихомир, Андреевски Димитра др Александар, Банџо-Иванова Милана др Катерина, Брезовски Ристе
Славко, Чипан Александра Борис, Ђурчиноц Ђорђи
др Милан, Јанура Георге др Петро, Јекић Николе
др Милан, Кафтанџиев Христе др Димитар, Кировски Димев др Панче, Ковачевски Димитрија Здравко, Лозински Виктора Лав, Михајлов Трајка др
Круме, Николовски Стефана др Ђорђи, Павловски
Димче Мирко, Серафимов Христо др Љупчо, Смилевски Уроша Смиле, Стаменков Доне др Владо,
Стефановски Стрезо Михајло, Стојановски др Јован,
Стојановски Алексе др Никола, Штерјовски Тзорђи
Симо, Тодоровски Ангела др Страхил, Тофовић Стевана др Петар, Видоески Радомира др Божидар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

Земљорадничка задруга „Галеб" »— Тркање, Копане;

СО ОРДЕН

\

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Дедић Ахмета Фаик, Говић Крсте Славко, Јелић
Бранка Глишо, Јорда*-Тржок Николе Вера, Марушић Андрије Иван;
Од С Р

Македонија

— по повод на шеесетогодишнината на животот
и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во организирањето и изградбата
на социјалистичкото самоуправно општество и особен придонес од значење за општиот развиток и
јакнење на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СО ОРДЕН

ЈУНАК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ
ТРУД

Темеловски Јована

ОРДЕН

НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

ЗЛАТЕН

Богојев Меле др КсенТе, Ћосев Панде Стојан,
Групче Ђорђи др Асен, Пејов Ламбро Наум, Полена ковић Николе др Харалампие, Темену гов Миле
Мито;
— за особени и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА
Акимовски Ђорђи др Радован, Габер Јордана др
Стеван. Таревски Тодора Александар, Мицев Михаила др Никола, Милевска Ристе др Десанка, Пешовски Јордана Илија, Печијарц Крсте др Ор лан,
Поп Антоски Илије Славко, Пухан Милана др Иво;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
ТЕН ВЕНЕЦ
Ташковски Јована

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

СРЕБРЕН

Белогаски Георги Љубомир, Бурзевска Панта
Добрица, Донева Асена др Васка, Џаџу Димитрија
Гога, Хроват Анто Милан;
О д СР С л о в е н и ј а
— по повод на седумдесет и петгодишнината на
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Борко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредак
на земјата
СО

НА

СО ЗЛА-

Драган;

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Индустрија намештаја „Стол" — Камник;
— за покажана храброст и исклучително залагање во извршувањето на доверената задача
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ
Посада међу народ ног брода „Постојна" — Општа
пловидба — Пиран;
— по повод на дваесет и петгодишнината на
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
„Ковинопластика" индустрија металних и пластичних производа — Лож;
— по повод на триесеттедишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на фармацијата и за значаен придонес кон подигнувањето на стручни кадри
Словеначко фармацеутско друштво — Љубљана;
— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата
„Текстил" ООУР „Ткачница Вижмарје" — Љубљана;
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— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во ширењето на техничките знаења и за придонес кон унапредувањето на стопанството
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— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напреден
на земјата
СО

ОРДЕН

НА

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Друштво народне технике „Емо" — Цеље;
— по повод на шеесетго дишни ната на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во развивањето
на спортот и физичката култура во својата средина
Друштво за физичко васпитање „Партизан" —
Студенци, Марибор;
— по повод на тресетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на планинарство^ и за негување на традициите на Народноослободителната борба

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

СРЕБРЕН

Бабин Андреја Андреј, Дебељак Антона Цирил,
Јеленц А леша Алеш, Јерич Михаела Михаел, Ковач
Терезије Штефан, Лонгар Ивана Иван, Недог Мартина Јоже, Петрич Франца др Франц, Равбар Јоже
Стане, Розман Ивана Стане,НЈепетавц Јанеза Милан, Томичевић Вукосава Радосав, Тртник Франца
Милан, Урбанчич Карла Богдан, Зидникар Антона
Антон;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Планинарско друштво — Горњи град, Мозирје;
Башкович Ивана Милан, Јерес Ернеста др Јоже;
—. по повод на шеестгодишнината на животот,
а за долгогодишна револуционерна работа и за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата,
како и за придонес кон развојот на социјалистичкото самоуправно општесто
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА
/

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите паради и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Грегорач Игнаца Франц;

Ши лих Антона Нико;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

— за покажана лична храброст и исклучително
залагање во извршувањето на поверените задачи
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

СО

ОРДЕН

НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

ЗЛАТЕН

Јакин Ивана Иван, Сотлар Алојза Франц;

Руперт Франца

Бенедикт;

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА

Гршич Јанеза Јанез, Осоле Франца Марјан, Пухар Ивана Богомир;

Бровч Антона Андреј, Церар Франца Франц, Распари-Лабура Шпире Мајда, Коша* Карела др
Миро;

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

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите
народи и народности

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Бизјак Јосипа Антон;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУД СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Апих-Рајнер Анчка, Авчин Франца др Мариј,
Дурјава-Рудолф Августа Тоника. Грегорач Иги а ца
Франц, Јован Рудолфа Љубо, Корошец Алојзија
Ладко, Ковач-Дермастиа Јосипа Лидија, Кравос
Владимира Зорка, Мурко Матије др Иво, Печеник
Матије Матија, Рајштер Јоже Јоже, Сухи Карла
Драго, Шифрер Егидиј Саво, Шифтар Јоже др Иван,
Vazzaz Лудвика Јелица, Жугел Звонимира Франц;

Ђукановић Илије Михаило, Јаворшек-Фабијан
Матев жа Резка;
— за заслуги и успеси постигнати во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА'
ЅВЕЗДА
Сливар Карла Вида;
О д СР С р б и ј а
— по повод на стогодишнината на постоењето, а
за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на фармацијата и за значаен придонес во издигнувањето на стручни кадри
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
;

Фармацеуте^ друштво СР Србије — Београд;

Петок, 16 мај 1980

бата за слобода и независност на нан (ата земја, к а ко и за значаен придонес кон нејзината политика
на мирот и пријателската соработка со други држави

— за долгогодишна работа и особени заслуги во
организирањето и ширењето на здравствената култура на граѓаните и во развивањето на хуманитарните активности

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА

Општинска организација Црвеног крста — Крагујевац;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

— по повод на стоичетириесетгодишни ната од
постоењето а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во
духот на слободарските идеи и патриотизмот, како
и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Милатовић Ђорђа
Драгомира Милка;

Милорад,

Минић-ЈанковиК

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Читаковић Луке Сретен, Гајић Светолика Живорад, Јеремић Привислава Милијан, Петровић Уроша
Љубомир, Радојевић Животе Милован;

Основна школа „Ђура Јакшић" — Сумраковац;
— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати
во работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значења за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА

Центар за истраживање и пројектовање — Београд;

Бабић Милана Мирко, Божић Милорада Добривоје, Ђукановић Десимира Гроздан, Јевтић Милоша
Александар. Милошевић-Брилинчевић Александра
др Босиљка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
заштита, воспитувањето и образованието на најмладите, како и за придонес кон унапредувањето на
предучилишното воспитување

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

Дечји вртић „Др Сима Милошевић" — Земун;
— по повод на триесетгодишнината на постоењето. а за заслуги и успеси постигнати во работата од
значење за стопанскиот напредок на земјата
Метално предузеће „Метал" — Београд;
— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Бертолино Николе др Милорад, Милосављевић-Максимовић Милована Александра, Стаменовић
* Чедомира Јеленко;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ј
Т

„Телефонкабл" — Београд;

— за долгогодишна работа и заслуги во организирањето и ширењето на здравствената култура на
граѓаните и во развивањето на хуманитарните активности
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Г?
Општинска организација Црвеног крста — Неготин;
— за долгогодишна револуционерна работа и за
исклучителни заслуги во Народноослободителната
борба, како и за значаен придонес на изградбата на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СО ОРДЕН

НА НАРОДНОТО

ОСЛОБОДУВАЊЕ

Милосављевић Чедомира Милосав;
'
— за долгогодишна револуционерна работа и
и-звонрепни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во бор-

Аљанчић Зденка др Слободан. Јевтић Стевана
Никодије. Јовановић- Ковачевић Живојина Радмила, Каровић Милана Риста, Љубичић Миливоја Ж и ворад, Миловић Саве Блажо Младеновић Тодора др
Драгомир, Пешић Топлице Бранко. Радотичић-Васиљевић Радомира Наталија. Спасојевић-Талић Тихомира Радмила, Станковић Ивана Живомир, Вукобратовић Петра Милан;
— за особени заслуги на полето на јавна дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Чвокић Стевана Шпиро. Димитријевић Вићентија Живорад. Јанковић Божидара Јездимир, Јанковић
Живорада Сретен, .Јеремић Мине Видојко. Максимовић Милорада Десимир Маринковић-Јанковић
Михајла Зорка, Милетић Живорада Радмила, Милошевић Момчила Љубиша. Никитовић Јевте Милан,
Ножица Бошка Васили је, Петровић Аксентие а Б о рислав. Петровић Исаила Живко. Радошевић-Чанковић Мила Миља, Симић-Кузмановић Ранка Драгиња;

СЛУЖБЕН Ј?ИСТ НА СФРЈ
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— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Ибра ни Исмајл Тахир, Салиу Гафур Куртеш;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ
Димитри јевић Вићентија

Живорад;

О д САП В о ј в о д и н а

О д САП К о с о в о
— за особени заслуги во омасовување^ и развивањето на фудбалскиот спорт, како и за придонес
кон ширењето на братството и единството помеѓу
младината

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во
работата на заштитата, рехабилитација и образованието на лица со оштетен вид
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Фудбалски клуб „Трепча" — Косовска Митровица;
— за заслуги и постигнати успеси во развивањето на спортот и физичката култура во својата
средина
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Друштво за телесно васпитање „Партизан" —
Косовска Митровица;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО

ОРДЕН

НА

.. Гаши Ибиша

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

Савез слепих Војводине — Нови Сад;
— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати
БО работата од значење за стопанскиот напредок на
земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Грађевинско »роизводно
Орешковић" — Апатин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА
Бахри Орући, Бакали Бајрама Авди, Гаши Ајдина Неби, Гаши Мурсеља Рецеп, Звицер Јована Михаило;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

„Марко

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата
на социјал!io-здравствената заштита и негувањето
на стари и пензионирани лица
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

ЗЛАТЕН

Ука;

предузеће

Дом за старе и пензионере — Нови Бечеј;
— по повод на стогодишнината на школством
во Ђурђин, а за заслуги на основното образование
и воспитување на младите генерации во духот на
слобода реките идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата
Основна школа „Владимир Назор" — Ђурђин;
— по повод на шеесет годишнината на животот, и
долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во организирањето и изградбата на
социјалистичкото самоуправно општество и за особен придонес од значење- за општиот развиток и
јакнење на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СО

ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ
ТРУД
Дороњски Николе Стеван;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Новобрдали Ха кан Бејто, Селими Јусуфа Б а ј рам, Васић Јефте Данило;
— за особени заслуги и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

— за особени заслуги на полето на бавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ .
Поповић Давида Душан;
— за особени заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

Мустафа Мустафа Хашим, Зуна Зенун Ћамил;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

— за особени заслуги на полето на р е н а т а дејност со која се придонесува кон општиот напредок
ва земјата

Божић Јована Мирко,. Крунић Душана Етико,
Србован Јована Јон, Станковић Николе Богољуб;
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— за особени заслуги ,и успеси постигнати во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Бу цу Тодора Петар, Краљ Бојана Душан, Кртенић Вељка Павле, Марков Марка Урош, Стојшић
Лазара Ђорђе, Тркуља Мане Дане, Веселинов Стевана Славко, Весковић Миливоја Васа;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Антонић Павла Перо, Балинт Имре Имре, Бига
Дане Милка, Црквењаков Лазара Радивој, Кецман
Пантелије Мара, Крстоношић Милутина Зорка, Лукач Ђуре Дане, Петковић-Георгијевић Младена Јованка, Попов Лазе Благоје, Пуцаревић Косте Ж и в ко, Симић Петра Илија, Стајић Живојина Срета,
Шајић Паје Александар, Шредер Шандора Јанош,
Томић Милинка Владимир, Трифуњагић Милорада
Радивој,
Бр, 105
20 септември 1979 година
Белила д
на

Претседател
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р«

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република
Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:
О д СР С р б и ј а
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Броћић Милана проф др сп Младен, Буњевић
Јова Мирко, Дивјак Милоша Сока, Хајдин Емануела
Георгије Ивковић Војислава Милорад, Кнежевић-Пријић Миле Зора, Ковачевић-Кецман Симе Стоја,
Марковић Остоје Милица, Николић Драгутина Данило. Обра повић-Костић Јована Јаворка. Павићевић
Милоша др Бранислав, Преочанин Саве Милан, Радосављевић Михајла Живорад, Стојановић Миле
Ралоска Тодоровић Боривоја Јован, Тошовић Филипа Боривоје 3 дујић Саве Владимир, Живковић
Трипка Чедомир;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на прв летното и единството меѓу нашите народи и народности
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Боројевић Јована Љубица, Гашпар Лазе Боја,
Грујичић Симе Даница, Јелинчић Ловре Иван, Јовановић Љубомира Лазар, Клипа Радована Миле, Кондић Ђуре Илија, Косовац-Матовић Дамњана Душица, Ковачевић Које Триво, Милошевић Миле Раде,
Мишковић-Калањ Мартина Катица, Мушић Животе
Јованка, Николајевић-Рађеновић Мане Ђурђија, Николић Димитрија Александар, Николић Петра Душан, Панић Сретена Ђурица, Петровић Нике Марко,
Радивојевић Душана Лазар, Рајчевић-Поткоњак
Дмитра Босиљка Репац-Вуковић Васе Милка, Станишић-Кустудић Андрије Боса, Шево Јована Душан,
Татић-Мајкиќ Светозара Вукосава, Вучковић Милана Владимир;
— за особени заслуги и постигнати успеси
работата од значење за напредокот на земјата

во

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Анђелић Бошка Милорад Анђелковић Љубомира Јеврем, Бајић Јовка Радојко, Букарица Милана
Душан, Чинкловић Фрање Никола. Б р а т к о в и ћ Ђуре
Душан, Ђукић Новице Трифун, Илић Николе Драгутин, Илић-Дајовић Ђорђа Милица, Илинчић Р а доша Лазар, Ивановић-Ђурић Милорада Живка,
Јанковић Божидара Љубомир, Јовановић Миладина
Душан. Јовановић Добросава Зоран, Јовичић Косте
Живан, Јовић-Станић Јована Марија, Королија Душана Владимир, Костић Александра Добрила. Костић Драгослава др Јован. Максић Стамена Милан,
Манзаловић Миодрага Бранислав. Михаиловић др
Крунислав. Николић-Симић Михаила Радмила, Новковић Чедомира Боривоје. Павловић Радомира Станоје, Поповић Вукашина Емил, Поповић Живорада
Миодраг-Деба, Поповић Иванка Живан. Ракић Светозара Јеврем. Симић Тимотија Милован. Сладић
Саве Александар, Стаменовић Саве Божидар, Стам е н о в и ћ Аврама Стојадин, Станковић Драгољуба
Ратко;
Стојановић-Шећеров Петра Мирослава, Стојановић Гаврила Војислав. Шипчић Ристе Милован,
Штрукељ Јосипа Јосип, Томић проф. др Милан, Веселиновић Јована Миленко, Видановић Вујице Александар, Вучковић Миливоја Божидар;
— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

БРОНЗЕН

Антић Милоја Милутин. Антоновић Илије Стеван, Чича Јове Мирко, Делић Живке Новак, Ђурић
Милоша Милан, Ерцег Јове Божо, Грубић Васе Васа,
Илић Милисава Александар, Јањић Сима Бошко,
Јовановић Драгомира Владимир, Комљеновић Николе Младен, Михајловић Милорада Живојин. Миљуш
Јована Милан, Мирчетић Николе Никола, Мудринић
Триве Ђуро, Николајевић Илије Мирко, Пантелић
Миљка Вукомир, Петковић Милана Милентије, Петешев ић Младена Живојин, Петровић Илије Душан,
Рапаић Илије Милан, Стојановић Наска Душан, Стојановић Војислава Велимир, Шаранац Ђорђа Синиша. ИТевковић-Перишић Љубомира Марија, Тодосијевић Миодрага Светислав, Трифуновић Новака Миломир, Туркмановић Салиха Илијаз-Јазо, Велиновић
Спасе Станисав, Вучић Симе Жарко, Златановић
Младена Благоје;
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— за заслуги и постигнати успеси во работата
Од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
ЅВЕЗДА

СО СРЕБРЕНА

Ајзенбајзер-Подунавац Илије Драгица, Биљетина-Мандић Ђуре Славка, Бјелановић Радивоја
Здравко, Божанић Миле Лука, Цетина-Рибић Миле
Зора, Цвитковац Марка Драгиња, Ћирић Николе
Милутин. Ћук-Продановић Стевана Милка, Дамњановић Драгутина Љубиша, Главоњић Добрисава Веселин, Ивковић Михајла Вукадин, Јакшић-Радовић
Обрена Живка, Јанковић Милоја Милорад, Јевтић-Батиновић Јура Марија, Јоцић Драгутина Дамњан,
Јовић Боре Станиша. Котлаш Ђуре Никола, Крнета
Николе Дане, Крстић Александра Ратомир, Лазовић
Вељка Милан, Ломић Милорада Миодраг, Ломић
Ивана Радован, Манојловић Миле Бранко, Мијовић-Месаравић Боже Олга;
Милосављевић Светозара Вукосава, Миљковић
Стевана Илија Миљковић Стојана Смиља, Мрђан
Шпире Алекса. Наловић-Бабић Михаила Миља, Несторовић Михаила Адам, Николић Чедомира Радивоје, Перишић Милисава Живота, Петрић Милоша
Војимир, Петровић Чедомира Миодраг, Пилавџић
Меха Мустафа Радусин Ђуре Илија, Рајић Милорада Будимир, Рајковић-Урошевић Петра Десанка,
Рајковић Александра Вукадин, Рељић-Васиљевић
Станисава Ружа, Савић Луке Дара, Секуловић Сава
Миодраг, Скелић ^ Љубомира Аксенти је, Стоичков-Симић Светозара Станица, Стојановић Светозара
Гордана, Шћекић Мира Вукашин, Штрбац Јована
Илија, Топузовић Ђуре Мара, Велиновић Милана
Димчо, Војчић-Обрадовић Драгољуба Милена, Војновић Горче Станко, Вујасиновић Милоша Мирко,
Вујиновић ГЛиливоја Ђорђе, Вукић Раде Живота,
Вукмановић Ива Милован, Зец-Балабан Драгутина
Ана;
— за заслуга и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Алексић Живојина Драгољуб, Алексијевић Жив^
ка Момчило, Аливодић Ахмета Шериф, Анђеловић
Маринка Радојко, Аритоновић-Богдановић Николе
Радмила, Арсић-Богдановић Властимира Радмила,
Бадрић Бошка Славка, Баковић Миле Рајко, Белошевац Живана Новак, Берисавац Тихомира Миливоје, Бојовић Перише Миодраг, Борски Драгана Василије, Бошковић Павла Светозар. Булатовић Јовице Данило. Цакић Владимира Јаблан, Црвчанин-Матејић Душана Милица. Цветковић Јање Милија,
Цвијовић Симе Јосип. Дашић Ђорђија Митар, Делић-Зујаловић Милована Славка, Девић Филипа Јован, Димитријевић Драгомира Димитрије, Димитријевић Пантелије Милан, Димитријевић Тихомира Војимир, Димовска-Пачемска Васил Лепосава, Дожић
Зарије Драган, Ђорђевић Војислава Ђорђе, Ђукановић Миленка Рајко, Ђунђерски Лазара Душан, Џурџелија-Семиз Николе Љубица, Филиповић Живојина Добривоје, Филиповић Бранислава Милош, Гавриловић Радована Миливоје, Гојковић Милутина
Милан, Голубовић Милисава Милко, Гостић Чеде
Душан;
Ибишбеговић Мустафе Мухамед, Игњатовић Драгослава Миодраг, Илић-Жакула Стевана Душанка,
Иванчић-Ерцег Мате Зора, Јандрић Василија Недељка, Јанковић-Јовић Мила Зорка, Јеремић Мијаи-
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ла Милован, Јоксимовић
повић Јанка Симо, Јошић Св ето ^ Ч Ц В Р М к а рацић Драгољуба Жарко, Кинђић Стевана Мирослав,
Кнежевић Николе Петар, Костић Илије Теодор, Костић Атанаса Здравко, Крстић Војислава Тихомир,
Лазаревић Благоја Мирослав, Лазаревић Радисава
Радивоје. Марковић Милана Љубиша, Марковић-Ранитовић Божидара Радмила. Марковић-Каранфиловић Милана Загорка.. Марковић Драгослава Ж и војин, Масиец Грге Иван, Матијашевић Драгојла
Неофит, Мићић Петра Драга, Милановић Драгољуба
Драгиша. Милета-Станојевић Витомира Вера, Милетић Дмитра Борисав, Миливојевић Богомира Рајко,
Миливојевић Драгољуба Живота, Милојевић Милића Димитрије, Милосављевић Раденка Милица. Милосављевић Петронија Миодраг, Милошевић Миле
Будимир, Милошевић Влајка Радосав, Милованчевић Тихомира Милисав. Миловановић-Тишма Андрије Анђелија, Милутиновић Милосава Војислав,
Митровић Милана Новка;
Николић Гаврила Милош, Николић Љубомира
Милутин, Обрадовић Богољуба Миодраг, Огњановић
Бранислава Миодраг, Павловић Миленка Миломир,
Перић Живојина Војин, Перишић Видосава Радмила, Перишић Радомира Живомир, Петрић-Стојановић Милана Наталија, Петровић Животе Милорад,
Петровић Радомира Петар, Петровић Светомира Светислав, Поповић-Чичић Добривоја Перуника, Поповић Боже Врлета, Радомировић Радоша Живота,
Радовановић Јелесија Драгољуб, Радовановић-Игњатовић Ранка Ковиљка, Радовановић Тихомира Радомир, Радовић-Курдулија Петра Невенка, Радуловић
Владе Милан, Ристић Јордана Душан, Росић Станка
Радисав, Савић Живка Негован, Савић Живојина
Радослав, Сегић Милана Ђорђе, Симић Топлице Ж и војин, Смиљанић Радојице Милош, Станојевић Ж и вадина Антанас, Стефановић-Коларевић Милојка
Зора, Стефановић Стоше Живојин, Стељић Живојина Милан, Стевановић Михајла Стеван, Стојановић
Илије Милица, Стојановић Богомира Предраг, Стојановић Тихомира Жарко, Стојићевић-Бајовић Стевана Милица, Стошић Стој илка Стојадин, Шапоњић
Раденка Живко;
Шешлија Тодора Милорад, Швабић Живомира
Радован, Тачковић-Станковић Милана Ружица, Тадић Николе Мирослав, Тапушковић Радула Стеван,
Тарбук Петра Станко, Тешић Живка Живота, Тимотијевић Тадије Милан. Тимотијевић Живојина Слободан, Тишма Радивоја Милорад, Тодоровић Ђоке
Димитрије, Тодоровић Радосава Живота, Тошић
Драгутина Љубомир, Турбук Анброза Радослав, Васић Живка Томислав, Вељковић-Дамјановић Андрије Марија, Вељовић Јевђа Иван, Веселиновић Љубисава Душан, Вићентијевић-Николић Ранка Миленија, Видмар-Милошевић Симе Иванка, Видојковић
Јована Зарије, Видовић Јована Петар, Врањковић
Илије Љубомир, Вучетић-Миливојев Васе Вера Вујичић Животе Рајко, Вукајлов Лазе Бранко, Вукајловић Михајла Витомир, Вуловић Властимира Михаило, Вурдеља-Грубер Дмитра Драгана, Живковић-Держич Ивана Богомила;
— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за
успеси во подигањето на военостручните знаења и
борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
МЕЧЕВИ

СО

СРЕБРЕНИ

Ђокић Трифуна Милисав, Сушић Јована
симир;

Де-
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во социјалистичката изградба на

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Грбић Радисава Предраг, Јокић Јандрије Бранко, Крстић Станојка Петрун, Мандић-Торбица Стевана Сава, Марковић Александра Раде, Милићевић
Сава Раде, Морина Махмута Гани, Нецић Јована
Миодраг, Николић Јевте Драгомир, Перић Павла
Груја, Станојевић Михајла Васа;
— за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Аритоновић Крста Властимир, Арсић-Арсенијевић Милорада Десанка, Арсић Јована Драгослав,
Бајрнћ Мустафе Фахро, Табела Хасана Ибро, Јовановић Радомира Драгослав, Јовић Јосифа Драгољуб,
Крешић Лазара Славица, Лозанчић Небојше Ђурђина, Марић-Јешић Живана Милева, Милетић Саве
Слободан, Милић Радосава Драгиша, Павловић Живка Миодраг. Поповић-Драгутиновић Светозара Недосава, Прекцћ Радула Миленко, Савић Влада Стојан,
Симић Радована Радојка, Синдик-Јочић Радована
Надежда, Стефановић Милана Душан, Стевановић
Милојко Милија. Стојановић Милоја Миодраг, Шарац Марка Александра, Шевић Живојина Добросав,
Швабић-Пантелић Михаила Босиљка, Томашевић
Милана Андрија, Васић Драгутина Василије, Живановић-Ружић Ивана Смиља;
— за заслуги и постигнати успеси
на општонародната одбрана

во работата

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Машић Владимира Сретен, Плазинић Михајла
Милован, Поповић Златомира Милорад, Радошевић
Мила Недељко.
Бр. 108
20 септември 1979 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:
Страва
424. Одлука за измени и дополненија на деловникот за работа на претседателството
на Соци] а листичка Федеративна Република Југославија — — — — — — 901
425. Уредба за стручното образование на работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации — — 901
426. Наредба за измени на Наредбата за исправите што организациите на здружен
труд и други домашни правни лица мораат да ги поднесат заради девизна контрола до народните банки на републики-
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Страна
те и до народните банки на автономните
покраини и за роковите за поднесување
на тие исправи — — — — — — — 908
427. Решение за забрана на внесувањето и
растурањето на списанието „L'Express" 909
428. Решение за забрана на внесувањето и
растурањето на списанието „Paris Match" 909
429. Правилник за мерките за спречување,
отстранување и искоренување на инфективната анемија кај копитарите — 909
430. Правилник за количините на пестициди
и други отровни материи, хормони и антибиотици кои можат да се наоѓаат во
животните намирници — — — — — 910
431. Решение за повлекување од промет на
лекот HEPTANON капки од 10 ml, серии
бр, 799109
и 820029, производи на СОУР
„Плива1*, фармацевтска, кемијска, прехрамбена и козметичка индустрија —
Загреб — — — — — — — — — 925
432. Список на готови лекови за чие пуштање
во промет е дадено односно обновено одобрение во периодот од 1 октомври до 31
декември 1979 година — — — — — 925
433. Список на готовите лекови и на формите
или пакувањата на готовите лекови за
кои е донесено решение за укинување на
одобрението за пуштање во промет во
периодот од 1 октомври до 31 декември
1979 година
— — — — — — — 930
434. Правилник за метролошките услови за
часовници со кои се определува времето
дозволено за паркирање на возила — 932
435. Спогодба за промена на затечените цени
за алати за обработка на дрво и на други неметали: за алати за обработка на
метали-рачни и машински: рачни мерни
и контролни алати, рачни ковани и пневматски алати и за алатки за стегање и
прибор за машини — — — — — — 932
436. Спогодба за промена на затечените цени
за електромоторни, дизел-моторни, гасни
и рачни виљушкари за моторни колички,
нивни уреди и резервни делови — — — 933
437. Спогодба за промена на затечените цени
за верижни моторни пили и нивни резервни делови — — — — — — — 933
438. Спогодба за промена на затечените цени
за серуми и вакцини за хумана употреба 933
439. Спогодба за промена на затечените цени
за концентрирана азотна киселина 98°/о 934
440. Спогодба за промена на затечените цени
за бои и лакови — — — — — — 934
441. Спогодба за промена на затечените цени
за цел-влакна — — — — — — — 934
442. Спогодба за промена на затечените цени
за целофан — — — — — — — — 935
443. Спогодба за промена на затечените цени
за филтер-стапчиња за цигари — — — 935
444. Спогодба за промена на затечените цени
за натрон-хартија — — — — — — 935
445. Спогодба за промена на затечените цени
за натрон-вреќи
— — — — — — 935
446. Спогодба за промена на затечените цени
за крафт-лајнер хартија
— — — — 936
447. Спогодба за промена на затечените цени v
за сулфурна киселина — — — — — , 936
Одликувања — — — — — — — — — 936

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош. 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«

