
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски« албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

мена на овој број е 1.580 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. I. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

497. 
Врз основа на член 6 од Законот за вршење на мену-

вачки работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 
40/84), Па предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАНАТА ПРОВИЗИЈА 

1. Менувачката провизија што овластените банки им 
ја исплатуваат на овластените менувачи од член 2 на Зако-
нот за вршење на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија, изнесува 4%. 

2. Менувачката провизија што овластените банки му 
ја исплатуваат на Автомото сојузот на Југославија за про-
дадени бензински бонови, изнесува 4%. 

3. Народната банка на Југославија, на овластената 
банка и одобрува средства во износ од 5% на име покритие 
на нејзините трошоци и исплати од точ. 1 и 2 на оваа од-
лука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината ka менувана-
та провизија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4б/87). 

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

Е.п. бр. 195 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

498. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИ-
ЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за привремено регулирање на увозот 
на патнички автомобили од страна на определени физич-
ки лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/87 и 86/87) во 
точка 4 зборовите: „30 јуни 1988 година", се заменуваат со 
зборовите: „31 декември 1988 година". 

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

Е. п. бр. 209 
23 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
i Јанез Земљарич, е. р. 

499. 
Врз основа на член IO став 1 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРА-

ЌАЈ НА АЕРОДРОМОТ „ЛОШИНЕ 
1. За преминување на државната граница се опреде-

лува за сезонски граничен премин за меѓународен возду-
шен сообраќај аеродромот „Лошин*". 

2. Граничниот премин од точка, 1 на ова решение ќе 
работи од 1 јули до 15 септември 1988 година. / 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 210 
23 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

500. 
Врз основа на член 48 од Законот за пуштање на леко-

ви во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Лековите што се употребуваат во ветерината (во на-

тамошниот текст: лекови) се пропишуваат и издаваат спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Лековите можат да ги пропишуваат само дипломира-

ни ветеринари, и тоа само оние лекови што се пуштаат во 
промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во 
промет. 

Лекови во аптеките и во ветеринарските организации 
на здружен труд можат да издаваат само лица што со про-
писите на републиката односно на автономната покраина 

' се овластени за тоа (во натамошниот текст: овластени ли-
ца). 

Член 3 
Лековите се пропишуваат и издаваат на ветеринар-

ски рецепт. Само определени лекови можат да се издаваат 
без рецепт. 

Член 4 
Со еден ветеринарски рецепт може да се пропише 

еден лек или повеќе лекови за едно животно или за повеќе 
животни од ист вид кои му припаѓаат на еден сопственик 
или корисник. 
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Член 5 
Ветеринарскиот рецепт мора да содржи: 
1) називот на ветеринарската организација на 

здружен труд, адресата (местото, улицата и бројот) и бро-
јот на телефонот. Наведените податоци мораат да бидат 
отпечатени или втиснати со печат. 

Ако рецептот се пропишува надвор од ветеринарска-
та организација на здружен труд, на заглавјето на рецеп-
тот мораат да бидат отпечатени или со печат втиснати 
податоците за ветеринарот што го издава рецептот (пре-
зиме, име, адреса и број на телефонот); 

2) местото и датумот на издавањето на ветеринарски-
от рецепт; 

3») кратенката Rp; 
4) називот на лекот односно називите на составните 

делови на магистралниот лек и нивното количество; 
5) фармацевтскиот облик на лекот; 
6) налогот за издавање односно начинот на издавање 

на лекот; 
7) сигнатурата што содржи упатство за употреба на 

лекот и каренцата ако таа постои за тој лек; 
8) факсимилот на презимето и името на ветеринарот 

што го пропишал лекот и неговиот своерачен потпис; 
9) видот, полот и возраста на животните на кои им е 

наменет лекот; 
10) името и презимето и адресата на сопственикот од-

носно на корисникот на животните. 

Член 6 
Стручниот дел на тексот на рецептот се пишува на 

латински јазик. 
Текстот на ветеринарскиот рецепт мора да биде на-

пишан читливо - со мастило, со хемиски молив или со ма-
шина за пишување. 

Член 7 
На едната страна од ветеринарскиот рецепт мора да 

остане слободен простор за означување на цената на ле-
кот и за ознаката што овластеното лице е должно да ја 
стави на,рецептот при изработката односно издавањето 
на лекот. 

Член 8 
Ветеринарскиот рецепт има значење на јавна испра-

ва. 

IL ПРОПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 9 
Називите на лековите што се изработуваат во аптека 

(магистрални лекови или галенски препарати) се испишу-
ваат на ветеринарскиот рецепт, по правило, на латински 
јазик, и тоа според називите од Југословенската фармако-
пеја или стручно прифатените називи во методологијата 
за изработка на лекови (Formulae magistrales). 

Називите на лековите на рецептот можат да се скра-
туваат на начинот што е утврден со Југословенската фар-
макопеја. 

Називите на готовите лекови се испишуваат на ре-
цептот без скратување. 

Член 10 
Упатството за употребата на лекот на ветеринарски-

от рецепт мора да биде целосно. Не е доволно да се стават 
само зборовите: „по наредба", „по упатство" и ел. 

Член 11 
Ако при изработката на лекот неговото количество 

мора да се мери, ветеринарот на ветеринарскиот рецепт 
мора да го означи количеството на лекот изразено во гра-
мови, и тоа со арапски броеви односно со римски броеви 
ако се во прашање капки, пилули, таблети, супозитории, 
ампули, дражен и болуси. 

При пропишување на готов лек кој се наоѓа во проме-
тот во определено пакување, ветеринарот мора на рецеп-
тот со римски броеви да го означи бројот на пакувањата 
што ги пропишува, како и со букви ако пропишува повеќе 
од едно пакување. 

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во проме-
тот во разни облици, големини односно јачини, ветерина-
рот мора ^а го означи на рецептот обликот, големината 
односно јачината на лекот. 

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

Член 12 
Ако поради природата на болеста лекот треба итно 

да се издаде, ветеринарот е должен на ветеринарниот ре-
цепт да стави една од следните ознаки: „tito", „statim" или 
„periculum in mora". 

^Член 13 
Ветеринарот е должен на ветеринарскиот рецепт сво-

ерачно да ја стави ознаката „поп repetatur" ако смета дека 
издавањето на лекот по тој рецепт не треба да се повтори. 

Таа ознака не смее да биде отпечатена на рецептот. 
i 

Член 14 
Лековите што содржат опојни дроги можат да се про-

пишуваат само ако нивната употреба е неопходна и ако се 
пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на 
лекови во промет. 

Член 15 
Како лекови во смисла на член 14 од овој правилник 

се сметаат лековите кои во својот состав содржат една од 
следните супстанции: 

1) алобарбитон; 
2) амфетамин; 
3) амобарбитон; 
4) барбитон; 
5) бралобарбитон; 
6) циклобарбитон; 
7) дифеноксилат; 
8) фемтанил; 
9) фоко дин; 

10) фенобарбитон; 
11) глутетимид; 
12) кодеин; 
13)кокаин; 
14) морфин; 
15) мепробамат; 
16) метадон; 
17) метаквалон; 
18) пентазоцин; 
19) трихексифенидил. 

Член 16 
На еден ветеринарски рецепт може да се пропише са-

мо еден лек кој содржи една од супстанциите од член 15 на 
овој правилник. 

Член 17 
Ако се издава лек кој содржи опојни дроги, ветерина-

рот смее да пропише за еднократно издавање лек кој 
содржи најмногу максимална доза за еднократна употре-
ба. 

Член 18 
На ветеринарски рецепт не смее да се пропишува ни-

ту да се издава: 
1) кокаин ниту лекови направени од кокаин; 
2) амфетамин, метадон и петидин како супстанции. 
Кокаин може да се издава за потребите на ветеринар-

ските организации на здружен труд од член 2 на овој пра-
вилник, само во облик на: 

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

Член 19 
Ветеринарните рецепти на кои се пропишуваат леко-

ви што содржат опојни дроги мораат да се пропишуваат 
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во два примерока, со тоа што на вториот примерок ќе се 
стави ознаката: „копија" и ќе се назначи редниот број од 
книгата на евиденцијата за пропишаните рецепти. 

Рецептот од ста« 1 на овој член важи пет дена од де-
нот на неговото пропишување. 

III. ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 20 
Аптеките и ветеринарните организации издаваат ле-

кови, по правило, врз основа на ветеринарски рецепт. 
Без рецепт можат да се издаваат само готови лекови 

за кои Сојузниот комитет за земјоделство, при давањето 
одобрение за пуштање во промет, ќе определи дека можат 
да се издаваат без рецепт. 

Без рецепт можат да се издаваат и лекови кои во Југо-
словенската фармакопеја не се обележани со знакот еден 
крст (+ ) или со знакот два крста (+ + ). 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, без 
рецепт, со потребно упатство за применување, можат да 
се издаваат: 

1) cresoli solutio saponata во количество од 125 g; 
2) iodi solutio aethanolica во количество од IO g. 

Член 21 
Овластеното лице е должно да го издаде лекот кој е 

пропишан на ветеринарскиот рецепт ако го има и ако ре-
цептот е составен согласно со одредбите од овој правил-
ник. 

Ако аптеката односно ветеринарската организација 
го нема пропишаниот лек, овластеното лице е должно да 
преземе мерки за набавка на тој лек. 

Овластеното лице не смее, без претходна спогодба со 
ветеринарот што го пропишал лекот, да издаде лек со сли-
чен состав. 

Ако аптеката односно ветеринарската организација 
го нема промешаниот лек, овластеното лице може да из-
даде лек со ист состав, кој под друго име се наоѓа во про-
метот, само ако со тоа се согласи сопственикот односно 
корисникот на животното. Секоја замена на лекот мора да 
се назначи на рецептот. 

Член 22 
Овластеното лице не смее да издаде лек според вете-

ринарски рецепт кој не е исправен (не е јасен, упатството 
за употребата на лекот е нецелосно, недостигаат потреб-
ните ознаки, пропишаните состојки се инкомпатибилни, 
кај лек со јако дејство дозата е пречекорена или не е испи-
шана со букви, односно не се ставени извичник и потпис). 

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице е 
должно да го предупреди ветеринарот, што пропишал та-
ков рецепт, на утврдената неисправност, на начин што кај 
сопственикот односно корисникот на животното за кое е 
пропишан рецептот нема да предизвика сомневање во ис-
правноста на работата на ветеринарот или на овластено-
то лице. Ако притоа не може да се спогоди со ветерина-
рот, овластеното лице ќе постапи на следниот начин: 

1) ако рецептот не е јасен, ќе му го врати на погоден 
начин на ветеринарот со потребни објасненија; 

2) ако на рецептот е пропишан лек во кој се пречеко-
рени максималните дози, а ветеринарот не ги ставил про-
пишаните ознаки, ќе издаде лек во средна терапевтска до-
за, а исправките ќе ги означи на рецептот и за тоа допол-
нително ќе го извести ветеринарот што го издал рецептот. 

Член 23 
Ако според ветеринарски рецепт се издава лек со кој 

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

Чле« 24 
Лек според ветеринарски рецепт со ознака на итност 

мора веднаш да се издаде. 

Член 25 
Ако на ветеринарскиот рецепт не е означено количес-

твото и видот на индифирентната супстанција потребна за 
изработка на лекот, овластеното лице е должно на рецеп-

тот да го назначи количеството и видот на супстанцијата 
што ја употребило при изработката на лекот. 

Член 26 
Ако ветеринарот под скратен назив пропише некој 

сложен магистрален лек кој не е предвиден во Југословен-
ската фармакопеја или со стручно прифатените називи во 
методологијата на изработката на лековите (Formulae ma-
gistrat) , овластеното лице е должно при издавањето на 
таков лек да ги испише на рецептот сите составни делови 
на лекот и количествата на тие составни делови. 

Член 27 
Готовите лекови се издаваат, по правило, во ориги-

нално фабричко пакување или од оригинално фабричко 
пакување. 

Ако готов лек не се издава во оригинално пакување, 
при издавањето на таков лек овластенрто лице е должно 
на обвивката Tla ги означи јачината и количеството на ле-
кот и начинот на употребата, како и другите податоци за 
правилна употреба на лекот. 

Член 28 
Ако готов лек поради подолго стоење може да стане 

неисправен, овластеното лице е должно пред издавањето 
на таквиот лек да го отвори неговото пакување и да прове-
ри дали на лекот има видливи промени врз основа на кои 
може оправдано да се посомнева во неговата исправност. 
Ако се посомнева во исправноста на готовиот лек, овлас-
teHOTO лице е должно да го запре неговото издавање и 
веднаш да го достави до организацијата на здружен труд 
овластена за испитување и контрола на лекови. 

Член 29 
Ако при пропишувањето на готов лек кој во проме-

тот се наоѓа во разни облици, големини односно јачини, 
ветеринарот не ги назначи на ветеринарскиот рецепт об-
ликот, големината односно јачината на лекот, овластено-
то лице е должно пред издавањето на таков лек да го пред-
упреди за тоа ветеринарот и даг се обиде со него да се 
спогоди, ако е можно. 

Ако овластеното лице нема можност во случајот од 
став 1 на овој член да се спогоди со ветеринарот, ќе поста-
пи на следниот начин: 

1) ќе го издаде лекот во облик што е најпогоден со ог-
лед на упатството за неговата употреба; 

2) ќе се спогоди со сопственикот односно со корисни-
кот на животното за кое е лекот пропишан за големината 
на пакувањето, ако лекот е пропишан надвор од ветери-
нарската организација; 

3) ќе издаде лек со најмала јачина. 
Во сите случаи од став 2 на овој член овластеното ли-

це на рецептот ќе ги означи обликот, големината односно 
јачината на издадениот лек. 

Член 30 
Пред издавањето на лекот, овластеното лице е 

должно на ветеринарскиот рецепт да ги стави штембилот 
на аптеката односно на ветеринарската организација, да-
тумот на изработката на лекот, бројот под кој е заведен 
рецептот во книгата на рецепти, цената на лекот и својот 
параф. Ако изработениот лек го издава друго овластено 
лице, тоа е должно на рецептот да го стави и својот параф. 

Член 31 
Лековите што се изработуваат во аптека, како и гото-

вите лекови кои при издавањето се вадат од оригинално 
пакување, се издаваат во следната опрема, и тоа: 

1) течности - во шишиња со тесно грло; 
2) течни пудри - во шишиња со широко грло; 
3) масти и пасти - во стаклени тегли или во пластич-

ни шишиња; 
4) неподелени прашоци - во тркалезни картонски ку-

тии ако треба да се земаат повеќе пати односно во хартие-
ни кесиња ако треба да се употребат еднаш; 

5) поделени прашоци и чаеви - во хартиени кесиња; 
6) ампули, супозитории, болуси, глобули, пилули, 

каПсули, таблети и пастили - во картонски кутии; 
7) лекови што се менуваат под дејството на светлина-

т а - во темни садови; 
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8) лекови со јако или мошне јако дејство кои се упот-
ребуваат во капки - во шишенца за капки или во обични 
шишенца со пипета. 

Член 32 
На опремата односно на фабричкото пакување на ле-

кот се става сигнатура на која мораат да бидат отпечатени 
фирмата односно називот, седиштето и адресата на апте-
ката, односно на ветеринарската организација. 

Лековите наменети за внатрешна (перорална, енте-
рална) употреба мораат на опремата да имаат сигнатура 
во бела боја, а лековите наменети за надворешна употреба 
мораат на опремата да имаат сигнатура во црвена боја со 
ознака „за надворешна употреба". 

Овластеното лице е должно на сигнатурата читливо 
да го напише упатството за употребата на лекот, да го на-
значи датумот на издавањето на лекот и бројот под кој ре-
цептот е заведен во книгата на рецепти, како и да го стави 
својот параф 

Ако се издава лек кој содржи отровну материи, ов-
ластеното лице е должно на сигнатурата тоа да го назначи 
со посебна ознака („отров"). 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 33 
Ветеринарските организации кои пропишуваат од-

носно им издаваат лекови на сопствениците односно на 
корисниците на животни, се должни да водат евиденција 
за* набавените и издадените лекови кои содржат опојни 
дроги. Евиденцијата содржи: 

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

2) датумот на пропишувањето и издавањето на ле-
кот; 

3) името и презимето на ветеринарот што го пропи-
шал односно издал лекот; 

4) називот и количеството на издадениот лек; 
5) видот и количеството на опојната дрога; 
6) името и презимето и адресата на сопственикот од-

носно корисникот на животното за кое е издаден лекот. 

Член 34 
Книгата за евиденција од член 33 на овој правилник 

мора да ја завери надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина и мора да се чува три го-
дини од денот на запишувањето на последниот издаден 
лек. 

Член 35 
Ветеринарските организации се должни да водат еви-

денција за лековите издадени на рецепт. 
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) реден број; 
2) име и презиме на ветеринарот што го пропишал 

лекот-
3) вид и количество на издадениот лек; 
4) име и презиме на сопственикот односно на корис-

никот на животното за кое е издаден лекот; 
5) цена на лекот и работна такса; 
6) потпис на овластеното лице. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на пропишу-
вање и издавање на лекови што се употребуваат во ветери-
ната („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/80). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/1 
23 март 1988 година, 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство* 

Сава Вујков, е. р. 

501. 

Врз основа на член 15 став 2 Законот за пуштање на 
лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", ф . 43/86), 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ШТО ПУШТААТ ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ ОДНОСНО 
ШТО ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕ-

КОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА 

I. УСЛОВИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Член 1 
Организациите на здружен труд што произведуваат 

лекови за употреба во ветерината мораат да имаат нај-
малку тројца работници со висока стручна подготовка за 
производство или изработка на одделен облик на лек, од 
кои едниот мора да биде дипломиран ветеринар. 

Работниците под чиј надзор се произведуваат, изра-
ботуваат, контролираат, сместуваат, чуваат и издаваат ле-
кови, мораат да имаат висока стручна подготовка, со по-
ложен стручен испит и најмалку едногодишно работно ис-
куство во производството на лекови. 

Организацијата на здружен труд што произведува би-
олошки препарати мора да има најмалку еден дипломи-
ран ветеринар со завршени постдипломски студии од об-
ласта на миркобиологијата, под чиј надзор се произведу-
ваат биолошки препарати. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од член 1 на овој 

правилник мораат да имаат: 
1) простории за прием на суровини; 
2) склад за сместување на суровини ро издвоен дел -

карантин на суровини; 
3) простории за производство на лекови; 
4) простории за привремено сместување на полупро-

изводи; 
5) простории за испитување и контрола на квалите-

тот на лековите; 
6) складови за сместување и чување на готови лекови 

со издвоен дел - карантин на готови лекови; 
7) посебно обезбедени простории односно простории 

за складирање на: 
- антибиотици; 
- имунобиолошки препарати; 
- запаливи, експлозивни и лесноиспарливи материи; 
- опојни дроги и готови производи што содржат 

опојни дроги; 
- суровини и готови производи што припаѓаат на 

групата отрови; 
8) просторија за испраќање на готови лекови; 
9) санитарни простории со гардероба. 

Член 3 
Просториите од член 2 на овој правилник мораат да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) да се градежно-технички погодни за намената за 

која се определени односно ѕидовите, половите и таваните 
да имаат мазни површини, изработени од погоден матери-
јал што не е подложен на пукање, ронење ниту влага, како 
и да можат брзо и лесно да се чистат, а по потреба, и де-
зинфицираат; 

2) да се осветлени, проветрени, аклиматизирани со 
температура и влага неопходни за производство и за ис-
правна работа на уредите, како и за правилно и безбедно 
сместување и чување на суровини, полупроизводи и гото-
ви лекови; 

3) во поглед на просторот и распоредот на опремата 
и уредите да овозможуваат непречено одвивање на проце-
сот на работата во сите фази, без ризик и без можност за 
замена и мешање на различни лекови и нивни компонен-
ти; 

4) ако процесот на производството се врши во повеќе 
простории - да бидат непосредно поврзани така што про-
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изводството да се врши без какви и да било опасности за 
квалитетот на лекот; 

5) да обезбедуваат транспорт на суровини и лекови; 
6) просториите и зградите градежно да се заштитени 

од можни разлевања на лекот. 

Член 4 
За производство на стерилни лекови мораат да се 

обезбедат посебни простории кои ги исполнуваат следни-
те услови: 

1) да се снабдени со филтриран и стерилен воздух под 
притисок повисок од притисокот во соседните простории; 

2) да обезбедуваат потребен степен на затворање на 
прозорците, вратите и другите отвори и пристапот во тие 
простории да е можен само преку: 

- просторија за соблекување и оставање на нестерил-
на работна облека; 

- просторија за миење и деконтаминација; 
- просторија за облекување на стерилна работна об-

лека и за ставање маска и ракавици. 
Во просториите од став 1 на овој член вратите мора-

ат да се отвораат спрема чистата просторија, а притисо-
кот мора постепено да паѓа кон загадената просторија. 

Во текот на производството на стерилни лекови мора 
да се проверува микробиолошката чистота на воздухот и 
на просториите. 

Член 5 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на препарати од биолошко потекло (ди-
јагностички средства, серуми и вакцини), освен простори-
ите од член 4 на овој правилник, мораат да ги имаат и 
следните простории: 

1) засебни простории за сместување на нетретирани и 
третирани животни, со карантин; 

2) простории со уреди и опрема за уништување на ви-
рулентен бактериолошки вирусолошки материјал и на за-
разени животни; 

3) простории со опрема за имунобиолошка и токси-
колошка контрола на препарати од биолошко потекло. 

Просториите од став I на овој член мораат да ги ис-
полнуваат и условите од чл. 3 и 4 на овој правилник. 

Член 6 
Организациите на здружен труд од член I на %вој 

правилник мораат да имаат соодветна опрема што ги ис-
полнува следните услови: ' 

1) да е погодна за употреба, според техничките карак-
теристики и капацитетот; 

2) да овозможува редовно одржување и чистење; 
3) да обезбедува заштита од секакво загадување во 

процесот на производството; 
4) да обезбедува постојана сигурност во текот на про-

изводството; 
5) во текот на производството да е обележана со ви-

дни ознаки што содржат назив, број на серијата и други 
податоци за лекот. 

Член 7 
Организациите на здружен труд од член 1 на овој 

правилник се должни за секој лек што ќе го произведат да 
изработат и писмена спецификација на опремата што се 
користи во процесот на производството на лекот. 

Еден примерок на спецификацијата од став 1 на овој 
член чува работникот под чиј надзор се произведуваат ле-
ковите и тој примерок им е достапен на органите над-
лежни за вршење надзор. 

Член 8 
Организационата единица односно лабораторијата 

за контрола на квалитетот на лековитите супстанции и на 
готовите лекови при организациите на здружен труд од 
член 1 на овој правилник односно организацијата на 
здружен труд со која е склучен договор за вршење котрола 
мора да биде оспособена, во согласност со Југословенска-
та фармакопеја и со посебни методи, да врши квалитатив-
на и квантитативна контрола на сите лековити супстан-
ции, полупроизводи и готови лекови од производствената 
програма на организацијата на здружен труд. 

Член 9 
Зависно од видот на производот, организационата 

единица односно лабораторијата од член 8 на овој правил-
ник мора да ги има следните простории: 

1) за хемиска односно физичко-хемиска контрола на 
квалитетот на лековите; 

2) за контрола на микробиолошката чистота и за оп-
ределување на микробиолошката активност на лековите; 

3) за контрола, определување и стандардизација на 
биолошката активност на лековите; 

4) за утврдување на пирогеноста, нештетноста и акут-
ната токсичност и за други токсиколошки испитувања, ка-
ко и за фармакодинамски испитувања врз експериментал-
ни животни; 

5) за сместување на третирани и нетретирани живот-
ни, со карантин; 

6) за контрола на фармацевтско-технолошките карак-
теристики на лековите; 

7) за стерилизација и асептичка работа; 
8) за сместување на мостри врз кои се испитува ста-

билноста и се утврдува рокот на траење, како и посебни 
простории за сместување на други материјали, суровини и 
хемиски средства; 

9) санитарни простории, со гардероба. 
Просториите од став 1 на ОВОЈ член мораат да ги ис-

полнуваат и условите од член 3 на овој правилник. 

Член 10 
Организационите единици односно лабораториите за 

контрола на квалитетот на лековитите супстанции и гото-
вите лекови од член 1 на овој правилник мораат да имаат 
опрема погодна за изведување на физичко-хемиска, меха-
ничко-технолошка, микробиолошка и биолошка контрола 
на квалитетот на лековите според методите што ги пропи-
шува Југословенската фармакопеја и според посебни ме-
тоди прифатени во постапката за регистрација на готов 
лек. 

Член 11 
Организациите на здружен труд што произведуваат 

помошни лековити средства мораат да имаат најмалку 
еден дипломиран ветеринар под чиј надзор се произведу-
ваат, изработуваат, контролираат, сместуваат, чуваат и 
издаваат помошни лековити средства. 

Работните луѓе што произведуваат помошни лекови-
ти средства со самостоен личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани (во натамошнит текст: работните лу-
ѓе) мораат за вршењето на таа дејност, покрај исполнува-
њето на условите од соодветните републички односно по-
криански прописи за вршење на стопанска дејност со са-
мостоен личен труд со средства i во сопственост на граѓа-
ни, рреку задруги или самостојно, да имаат најмалку IV 
степен средна стручна подготовка (хемиски, фармацевт-
ски, ветеринарски, технолошки или медицински техничар) 
односно мораат да бидат носители на пронајдоци или на 
техничко унапредување на помошно лековито средство. 

Член 12 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 11 на овој правилник мораат да имаат: 
1) посебно обезбедена просторија за прием на сурови-

ни и нивно складирање; 
2) просторија за производство на помошни лековити 

средства; 
3) склад за сместување и чување на готови помошни, 

лековити средства со одвоена просторија за испраќање; 
4) санитарни простории, со гардероба. 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правил-
ник. 

Член 13 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 11 на овој правилник мораат да имаат соодветна оп-
рема што ги исполнува условите од член 6 на овој правил-
ник, како и спецификација и нормативи предвидени со 
член 7 од овој правилник. 
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Член 14 
Организациите на здружен труд што вршат лабора-

ториско испитување и Контрола на лекови што се пуштаат 
во промет и котрола на лекови во прометот, мораат да ги 
исполнуваат следните услови: 

1) да се специјализирани и овластени за лабораторис-
ко испитување, контрола и посебна конторла на лековите 
што се пуштаат во промет или се наоѓаат во промет; 

2) во поглед на кадрите и техничката опременост да 
можат самостојно да вршат испитување на лековите; 

3) да имаат работници со висока, виша и средна стур-
чна подготовка, меѓу кои еден мора да биде дипломиран 
ветеринар, кои работат врз квалитативно и квантитативно 
физичко-хемиско, фармацевтско-технолошко, биолошко, 
микробиолошо и токсиколошко-фармакодинамско испи-
тување на лековите'што се пуштаат во промет или се нао-
ѓаат во промет. 

Член 15 
Организациите на здружен труд од член 14 на овој 

правилник мораат да имаат простории: 
1) за физичко-хемиско испитување и контрола на ле-

ковите; 
2) за испитување и контрола на микробиолошката 

чистота и микробиолошката активност на лековите; 
.3) за испитување на акутната токсичност и на пироге-

носта и за други токсиколошки испитувања, како и за фар-
макодинамски испитувања врз експериментални животни; 

4) за испитување, контрола и орпеделување на стан-
дардизацијата на биолошката активност на лековите; 

5) за сместување на третирани и нетретирани живот-
ни, со карантин; 

6) за испитување на фармацевтско-технолошките ка-
рактеристики на лековите; 

7) за стерилизација и асептична работа; 
8) за сместување и чување на мостри врз кои се испи-

тува стабилноста и се утврдува рокот на траењето на ле-
ковите (склад), како и складови за сместување на реагенси 
и на друга опрема; 

9) санитарни простории, со гардероби. 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат и условите од член 3 на оовј правилник. 

Член 16 
Организациите на здружен труд од член 14 на овој 

правилник мораат да имаат орпема со која можат да се из-
вршат сите квалитативни и квантитативни физичко-хеми-
ски, механичко-технолошки, биолошки, микробиолошки и 
токсиколошко-фармакодинамски испитувања на лекови 
што ги пропишува Југословенската фармакопеја, а кои се 
вршат според методите за испитување и контрола на леко-
вите пропишани за постапката за регистрација на лекови. 

Член 17 
Организациите на здружен труд што вршат клинички 

испитувања на лекови заради нивно пуштање во промет 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да се специјализирани ветеринарски организации 
на здуржен труд овластени за клиничко испитување на ле-
кови заради нивно пуштање во промет; 

2) во поглед на кадрите и техничката опременост да 
можат самостојно да вршат клиничко испитување на леко-
ви, за кое мислење дава стручна комисија; 

3) да имаат работници со висока, виша и средна стур-
чна подготовка, меѓу кои еден мора да биде дипломиран 
ветеринар со завршени постдипломски студии, кои рабо-
тат на клиничкото испитување на лековите заради нивно 
пуштање во промет; 

4) да ги имаат следните простории: 
- биохемиска лабораторија; 
- микробиолошка лабораторија; 
- вирусолошка лабораторија; 
- паразитолошка лабораторија; 
- просторија за сместување на лабораториски живот-

ни; 
- склад за сместување и чување на мостри на лекови 

што се испитуваат; 
- санитарни простории, со гардероби. 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат и условите од член 3 на овој правилник. 

Член 18 
Организациите на здружен труд од член 17 на овој 

правилник мораат да имаат опрема која овозможува ком-
плетен клинички преглед на жиотни заради утврдување на 
дијагнозата и опрема за биохемиски, бактериолошки, ви-
русолошки и паразитолошки испитувања. 

II. УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТ 

Член 19 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со увоз на лекови мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) да имаат работници со висока стручна подготовка, 
меѓу кои мора да биде најмалку еден дипломиран ветери-
нар со положен стручен испит, под чие раководење и над-
зор се примаат, сместуваат, чуваат и издаваат лекови; 

2) да имаат простории за прием на лекови и просто-
рии за сместување на лекови со соодветен температурен 
режим и со посебен дел - карантин за лекови чиј квантита-
тивен и квалитативен состав се проверува пред пуштање-
то во промет. 

Просториите од став 1 точка 2 на овој член мораат да 
ги исполнуваат и условите од член 3 на овој правилник. 

Член 20 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на лекови на големо и ветеринарските органи-
зации на здружен труд што имаат организирана служба за 
ракување со лекови мораат да имаат работници со ветери-
нарски или фармацевтски факултет и со положен стручен 
испит под чиј надзор се примаат, сместуваат, чуваат и из-
даваат лекови. 

Член 21 
Организациите на здружен труд од чели 20 на овој 

правилник мораат да ги имаат следните простории: 
1) просторија за прием на лекови и друг материјал; 
2) посебна просторија или ограден простор за сместу-

вање на лекови што се под кванитативна и квалитативна 
контрола; 

3) просторија или простор за чување на лекови на 
температура од 10°С до 20°С; 

fe4) просторија или простор за чување и сместување на 
лекови на температура од + 5°С до 15°С; 

5) простории или простор за сместување и чување на 
лекови на температура до + 5°С; 

6) посебно обезбедени простории или простори за 
складирање на концентрирани киселини и бази и запали-
ви, експлозивни и лесно испарливи препарати; 

7) склад за санитетски материјал и за ветеринарска 
опрема; 

8) простории за испраќање на лекови, со дел за амба-
лажен материјал; 

9) простории или простор за контрола на лекови; 
10) санитарни простории со гардероби. 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правил-
ник. 

Член 22 
Организациите на здружен труд од член 20 на овој 

правилник мораат да имаат опрема и прибор што обезбе-
дуваат правилно сместување и чување на лековите, како и 
опрема и прибор за размерување и пакување на лековите 
во согласност со Југословенската фармакопеја и со посеб-
ните методи што се применуваат во постапката за регис-
трација на лекови. 

Член 23 * 
Ветеринарските организации на здружен труд што се 

занимаваат со промет на лекови на мало мораат да имаат 
работници со ветеринарски или фармацевтски факултет и 
со положен стручен испит. 

Член 24 
Надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина може да одобри на други работни opra-
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низации да им се продаваат лекови, за кои со решение за 
одобрение за пуштање во промет е определено издавање 
на лекови без рецепт, само ако на подрачјето на општина-
та не постои ветеринарска организација на здружен труд. 

Организациите на здружен труд на кои по исклучок 
им е одобрен промет на лекови кои се издаваат без рецепт 
и на помошни лековити средства мораат да имаат работ-
ници со профил на ветеринарски или фармацевтски техни-
чар, со положен стручен испит. 

Член 25 
Организациите на здружен труд од чл. 23 и 24 на овој 

правилник мораат да имаат: 
1) просторија за сместување на лекови; 
2) одвоен простор во просторијата за лекови за други 

средства; у 
3) посебна просторија за чување на отрови која мора 

да им одговара на пропишаните услови, како и посебен 
простор за чување на леснозапалив и друг материјал. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-
полнуваат и соодветните услови од член 3 на овој правил-
ник. 

За чување на определени препарати што бараат посе-
бен температурен режим мораат да постојат уреди кои 
овозможуваат одржување на пропишаните температури. 

Член 26 
Организациите на здружен труд од чл. 23 и 24 на овој 

правилник мораат да имаат уреди, опрема и средства за 
одржување на општата и личната хигиена, како и средства 
за давање прва помош и отстранување на отрови (декон-
таминација). 

Член 27 
Организациите на здружен труд од член 23 на овој 

правилник се должни да имаат на залихи соодветни видо-
ви и количества лекови кои одговараат на просечна 
14-дневна потрошувачка. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за поблиските услови 
што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен 
труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат 
испитување и контрола на лекови што се употребуваат во 
ветерината. („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82). 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/2 
23 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

502. 
Врз основа на член 21 став 6 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Уверението за здравствената состојба на животните 

(во натамошниот текст: уверението) за копитарите, чапун-
карите, пернатата живина, питомите зајаци и рибите од 
одгледувалишта, пчелите, дивечот, кучињата и мачките се 
издава на образецот што е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. * 

Обрасците на уверението мораат да бидат поврзани 
во блокови од по 5о оригинали, а копиите на уверението, 
што остануваат во блокот, служат како евиденција за из-
дадените уверенија најмалку три години од денот на изда-
вањето на последното уверение во блокот. 

Блокот на уверенијата можат да го печатат овласте-
ните организации на здружен труд во републиката однос-
но автономната покраина, кои вршат дистрибуција само 
врз основа на налог од општинската ветеринарска инспек-
ција. За набавените односно издадените блокови на увере-
нија се води евиденција. 

Член 2 
Образецот на уверението се пополнува читливо, со 

хемиски молив или со мастило. 
Лицето овластено за издавање на уверение мора да 

го потпише своерачно. 
Кон своерачниот потпис на лицето овластено за из-

давање на уверението мора да биде читливо испишано со 
печатени букви, или со штембил втиснато името на овлас-
теното лице, а потписот мора да биде заверен со печат на 
надлежниот орган односно на ветеринарската организаци-
ја на здружен труд што го издава уверението. 

Член 3 
Уверение може да се издаде за секое животно посебно 

(поединечно уверение) или за повеќе животни, ако се од 
ист вид и му припаѓаат на ист сопственик односно 
држател (групно уверение). 

Доенчињата од копитари, говеда и биволи, кучиња и 
мачки можат да се запишат во поединечни уверенија на 
мајката. 

Поединечни и групни уверенија за копитари и чапун-
кари се издаваат само ако животните се означени така што 
да може да се утврди на кој сопственик односно корисник 
му припаѓаат, при што се користат следните ознаки: за ко-
питари - жиг на вратот, бутот, копитото, длакорез или де-
тален опис на природните ознаки; за свињите - ушна мар-
кица со броеви, или тетовир-броеви на внатрешната стра-
на од ушната школка или на бутот; за говеда и овци -
ушни маркици со броеви. 

Член 4 
Во текот на годината во која уверението е издадено, 

се издава ново уверение: 
1) ако врз основа на групно уверение се издаваат 

групни уверенија за помал број животни и поединечни 
уверенија, односно ако врз основа на поединечни уверени-
ја се издава групно уверение; 

2) ако на уверението нема место за натамошно про-
должување на неговото важење или ако уверението е тол-
ку оштетено што да станало неупотребливо; 

3) ако настанала промена во сопственоста односно во 
правото на користење на животните - на новиот сопстве-
ник односно држател на животните, пред повторното 
пуштање на животните во промет. 

Од групното уверение можат да се отпишат само 
животни што се отуѓени (подарок, продажба и ел.), закла-
ни, пцовисани, убиени или исчезнати. 

При издавање на уверение врз основа на поранешно 
издадено уверение, рокот на важењето на уверението се 
продолжува од денот на издавањето на новото уверение. 

Член 5 
Дупликат на уверение се издава ако уверението исчез-

нало (загубено, уништено и ел.). 
Врз дупликатот на уверението се става со црвени бук-

ви ознаката „Дупликат". 
Член 6 

Уверението важи IO дена, а за пчелини заедници -
три месеци од денот на издавањето односно од денот на 
продолжувањето на неговото важење. 

Важењето на уверението може да се продолжува нај-
долго за една година од денот на издавањето. 

За издадените уверенија врз основа на порано приба-
вените уверенија и за продолжување на важењето на уве-
рението се води евиденција на начинот што го пропишал 
надлежниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина. 
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Член 7 
Важењето на уверението се продолжува на грбот на 

уверението читливо, со печатни букви или со штембил ка-
де што се запишуваат: податоци од евиденцијата што ја 
води ветеринарната организација на дружен труд, како и 
при издавањето на уверението, клаузулата: „Се про-
должува важењето на уверението", датумот, називот на 
општината и местото на издавањето, службениот печат на 
надлежниот орган односно на ветеринарската организаци-
ја, потпис на лицето овластено за издавање на уверение и 
његов печатен факсимил. 

Ако животните се испраќаат на колење, сопственикот 
односно корисникот на животните, над заверката со која 
се продолжува важењето на уверението, потпишува изјава 
дека животните во последните три недели не се лекувани, 
ниту хранети со храна во која имало лекови. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за образецот на увере-
ние за здравствената состојба на животните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/78). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/3 
23 март 1988 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

Сава Вујков, е. р. 

(Место за штембил на органот надлежен за 
издавање уверение за здравствената состојба на 

животните) 

ОБРАЗЕЦ: Уверение за здравствената состојба на 
животните 

(формат 190 x 220 mm) 

ПОДАТОЦИ 
ШТО ГИ ДАВА СОПСТВЕНИКОТ ОДНОСНО КОРИСНИКОТ НА ЖИВОТНОТО 

Презиме, име и адреса на сопственикот однос- Број на лич-
но на корисникот на животното: ната карта 

Адреса на сопственикот односно на корисникот 
на животното: 

Место на престој на животното: 

Податоци за животното: парчиња (со бројки вид пол боја старост 
и букви) 

Особен знаци на животните: (за риби и пчели; 
податоци за амбалажата) 

Ознаки за копитарите и чапункарите (жиг, број 
на ушната маркица и др.) 

Поранешно уверение за истите животни (број, 
датум, назив на општината и место на издава-
њето) 

ЗАБЕЛЕШКА: Сопственикот односно држателот на животните изјавува дека животните што се испраќаат на колење во 
текот на последите три надели не се лекувани, ниту хранети со храна во која имало лекови. 

Податоците ги дал сопственикот односно дражите-
лот на животните 

( п о т п и с ) 

ПОДАТОЦИ ОД ВЕТЕРИНАРСКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Извршено вакцинирање (датум и вид на зараз-
ната болест) 

Извршено дијагностичко испитување (вид на 
испитувањето, резултат, датум) 
Податоци за лекувањето на животните на кои 
се однесува уверението 

(Ги пополнува лицето овластено за издавање на 
уверение врз основа на потврдата од ветеринарска-
та служба односно врз основа на евиденцијата од 

ветеринарската ОЗТ) 
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Врз основа на член 21 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86) се издава 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ 

Со ова уверение се потврдува дека во местото на потеклото на наведените животни во време на издавањето на 
оваа уверение не пдстоела ниту била утврдена заразна болест што можат да ја пренесат животните од тој вид и поради 
која надлежниот орган наредил забрана или ограничување на движењето на животните од тој вид. 

Ова уверение важи 10 (десет) дена, а за роевите пчели - три месеци од денот на издавањето односно од денот 
на продолжувањето на важењето, а може да се продолжува најдолго за една година од денот на издавањето. 

Серија и број на блокот на уверението: 

Број на уверението: Потпис на лицето овластено за издавање на 
Датум: уверение, 
Општина: 
Место: М. П. " 

(Име и презиме со печатени букви или печатен 
факсимил) 

503. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 

НА ИНФЕКТИВНАТА АНЕМИЈА КАЈ КОЊИТЕ 

Член 1 
Заради сузбивање и искоренување на инфективната 

анемија кај коњите се применуваат мерките предвидени со 
овој правилник. 

Член 2 
Коњите се сметаат за заболени од инфективна анеми-

ја ако серолошкиот преглед на извадоците на нивната крв 
со гелпреципитински тест (Coggins-test) даде позитивна 
реакција. 

Член 3 
Ако кај коњот се утврди позитивна реакција, на лева-

та страна од вратот мора се втиснуваат буквите ИАК со 
жежок жиг. Големината на втиснатите букви изнесува 8 
еш. 

Член 4 
Како коњи сомнителни на инфективна анемија се 

сметаат оние коњи кои во последните три месеци биле во 
директен или индиректен допир со копитари заразени од 
таа болест. 

Коњите сомнителни на заболување мораат да се под-
ложат на дијагностичко испитување од член 2 на овој пра-
вилник, така што прегледот на извадоците на нивната крв 
да се врши најмногу трипати. Третиот преглед се врши по 
истекот на четири месеци од допирот со заболени копита-
ри, ако при претходните прегледи не е утврдена позитив-
на реакција. 

Сомнителните коњи ќе се сметаат незаразени ако по 
истекот на четити месеци од допирот со заболени копита-
ри резултатот од прегледот биде негативен. 

Член 5 
Пред спроведувањето на постапката за утврдување 

на инфективна анемија кај коњите, се определува времето 
и подрачјето на кое ќе се спроведе таа постапка. 

Член 6 
Заради утврдување на инфективна анемија кај коњи-

те се врши преглед на крвта на сите коњи најмалку еднаш 
во пет години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, пре-
глед на крвта на коњите мора да се врши во следните слу-
чаи: 

1) еднаш годишно - во приплодни ергели, во ергели 
на Југословенската народна армија, во спортски ергели, 
во пастуварници, шумски и други работилишта, како и во 
сите запати каде што има повеќе од 10 коњи; 

2) на секои шест месеци - во заводите кои држат ко-
питари заради производство на биолошки препарати; 

3) на 90 дена пред денот на доведувањето на коњите 
на хиподроми, саеми, изложби, смотри, спортски натпре-
вари и оплодување во други ергели. 

Ако држателот на ЖИВСЈТНИ продава или на друг на-
чин отуѓува коњи, потврдата за извршениот преглед на 
инфективна анемија не смее да биде постара од 30 дена. 

Член 7 
Заради сузбивање на инфективна анемија кај коњите, 

коњите кај кои е утврдена позитивна реакција при испиту-
вањето на извадоците на нивната крв мораат: 

1) веднаш да се убијат и нештетно да се отстранат, 
ако клиничката слика на нивната инфективна анемија е из-
разена; 

2) да се отстранат со колење, ако не се изразени клич-
ките знаци на заболувањето. 

Член 8 
До преземањето на мерките од член 7 на овој правил-

ник, коњите мораат да се изолираат од запатот. 

Член 9 
Колење на заразените коњи без изразени клинички 

знаци на заболувањето се дозволува само во кланиците 
што ќе ги определи надлежниот ветеринарски инспектор. 

Член 10 
Во стаите во кои е утврдена инфективна анемија кај 

коњите мора да се изврши дезинсекција, а просториите и 
приборот мораат да се дезинфицираат со соодветен дезин-
фициенс. 

Член И 
Се смета дека инфективната анемија кај коњите пре-

станала кога од убивањето, колењето или пцовисувањето 
на последниот заболен коњ и завршната дезинфекција ќе 
поминат најмалку четири месеци, а сите други коњи од од-
носниот запат во тој рок ќе бидат серолошки негативни. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за мерките за спречува-
ње, отстранување и искоренување на инвентивната анеми-
ја кај копитарите („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/80). i 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/4 
23 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

504. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 

НА ЕНЗООТСКАТА ЛЕУКОЗА КАЈ ГОВЕДАТА 

Член 1 
Заради сузбивање и искоренување на ензоотска леу-

коза кај говедата (Leucosis enzootica bovis) се применуваат 
мерките предвидени со овој правилник. 

Член 2 
Како заболени од ензоотска леукоза се сметаат гове-

дата кај кои: 
1) со серолошко испитување (agar-gel имунодифузио-

на проба) или со ELISA-тест ќе се утврди позитивна реак-
ција; 

2) при колење во органите или ткивата ќе се утврдат 
морфолошки и патохистолошки промени карактеристич-
ни за ензоотска леукоза. 

Член 3 
Како сомнителни на ензоотска леукоза се сметаат го-

ведата: 
1) што покажуваат клинички манифестни промени 

(оток на лимфните јазли и др.) карактеристични за ензоот-
ската леукоза; 

2) кај кои не се установени туморозни промени на 
кожата, лимфните јазли и органите, а серолошкото испи-
тување дава сомнителна реакција; 

3) што потекнуваат од запати во кои е утврдена ензо-
отска леукоза или сомневање н^ ензоотска леукоза; 

4) кај кои, при колење или .пцовисување, се утврдени 
карактеристични туморозни промени, а не е извршено па-
тохистолошко испитување; 

5) кај кои при хематолошко испитување е утврдена 
леукоцитоза со изразита лимфоцитоза (65%). 

Член 4 
На дијагностичко испитување на ензоотска леукоза се 

подложуваат говедата што наполниле шест месеци од 
животот. 

Дијагностичко испитување на приплодните говеда во 
општествена сопственост се врши еднаш годишно. 

Дијагностичко испитување на приплодните говеда 
што се наоѓаат кај индивидуални држатели се врши нај-
малку еднаш во пет години. 

Член 5 
Говедата што се изложуваат на саеми, смотри и из-

ложби или се увезуваат од други земји, подлежат на за-
должително испитување на ензоотска леукоза. 

Член 6 
Петнаесет дена пред телењето и 15 дена по телењето, 

како и 30 дена по примената на алергени и вакцини, гове-
дата не можат да се подложуваат на испитување на ензо-
отска леукоза. 

Член 7 
Кога ќе се утврди ензоотска леукоза кај говедата или 

, сомневање на ензоотска леукоза кај говедата, во заразени-

от двор или во дворот сомнителен на зараза, ќе се наредат 
следните мерки: 

1) издвојување на заболените говеда и на говедата 
сомнителни на заболување; 

2) попис и означување на заболените говеда и на гове-
дата сомнителни на заболување. Грлата со позитивна се-
ролошка реакција се обележуваат со буквата L со големи-
на 8 cm што се втиснува со жежок жиг; 

3) забрана на дотерување на здрави говеда меѓу забо-
лените говеда и говедата сомнителни на заболување; 

4) забрана на пуштање во промет на заболените гове-
да и на говедата сомнителни на заболување, освен за коле-
ње; 

5) индивидуален третман на говедата при лекувањето 
и преземање на други стручни зафати во согласност со 
принципите на асепса и антисепса. 

Во уверението за здравствената состојба што ги при-
дружува говедата упатени на колење, кај кои е утврдена 
ензоотска леукоза, се запишува ознаката: „Ензоотска леу-
коза кај говедата". 

Член 8 
Во дворот во кој е утврдена ензоотска леукоза или 

сомневање на ензоотска леукоза, незаразените говеда се 
обележуваат со ушни маркици или со тетовирање и се ис-
питуваат со серолошки метод, во интервали од три месе-
ци, се додека не се добијат два последовни негативни ре-
зултата кај сите говеда. 

Член 9 
Ензоотската леукоза кај говедата се смета за преста-

ната во дворот по отстранувањето на сите говеда заболе-
ни од ензоотска леукоза и по завршната дезинфекција, и 
ако при спроведувањето на две последовни серолошки ди-
јагностички испитувања, со интервал од три месеци, кај 
преостанатите говеда на тој запат не е установена пози-
тивна реакција. 

Член 10 
За преземените мерки од овој правилник, до органот 

надлежен за работи на ветеринарството во републиката 
односно во автономната покраина се доставуваат следни-
те податоци: називот на општината и местото во кое е ут-
врдена ензоотска леукоза кај говедата, името на држате-
лот на говедата, ознака на говедата што се подложуваат 
на испитување на ензоотска леукоза и резултатот од тоа 
испитување. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува, да важи Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на леукемијата кај говедата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/81). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2243/5 
8 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

505. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 

НА БЕСНИЛОТО КАЈ ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Заради сузбивање и искоренување на беснилото кај 

животните се применуваат мерките предвидени со овој 
правилник. 
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Член 2 
Заради сузбивање на беснилото кај животните за-

должителен е попис, означување и заштитна вакцинација 
на кучињата против беснило еднаш годишно. На заштит-
на вакцинација подлежат сите кучиња постари од четири 
месеци. 

Член 3 
По приемот на извествувањето за појава на знаци 

според кои може да се посомнева дека животното е заболе-
' но од беснило, тоа животно клинички се испитува заради 

утврдување на оправданоста на сомневањето на беснило. 
Надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина веднаш обезбедува лабораториска ди-
јагностика во специјалистичка организација на здружен 
труд ако ветеринарната служба клинички го потврди сом-
невањето на беснило. 

На испитување од став 1 на овој член мора да се под-
ложи и секое животно што можело да биде заразено од 
болно животно. 

Член 4 
Клинички здрави кучиња и мачки што им нанесле по-

вреда на луѓе се ставаат под контрола за време од 10 дена. 
За тоа време ќе се извршат три клинички прегледи, и тоа: 
на првиот, петтиот и десеттиот ден. 

Член 5 
Ако се утврди оправдано сомневање на беснило, гла-

вата или мозокот на животното се испраќа на лаборато-
риско испитување. 

Животното се смета за заболено ако со лабораторис-
ко испитување со примена на методот на флуоресцентна 
микроскопија или со испитување на Негриеви тела или со 
биолошка проба на бели глувци, се утврди беснило. 

Биолошка проба на бели глувци се врши во следните 
случаи: 

1) кога човекот дошол во допир со животно за кое се 
сомнева дека е заболено од беснило, а микроскопскиот на-
од (со метода на флуоресцентна микроскопија или со ис-
питување на Негриеви тела) на испитаниот материјал од 
тоа животно дава негативен или сомнителен резултат; 

2) при првото утврдување на беснило кај еден вид 
животни на територијата на општината; 

3) по потреба и во други случаи. 

Член 6 
Кога ќе се утврди беснило и додека трае опасноста од 

беснило, во заразеното и загрозеното подрачје ќе се наре-
дат следните мерки: 

1) затворање на животните за кои се сомнева дека се 
заболени од беснило; 

2) затворање на кучињата помлади од четири месеци; 
3) држење на кучињата и мачките под контрола, така 

што кучињата мораат да бидат маркирани односно озна-
чени и држани со оглав и со кошница; 

4) забрана на прометот на кучиња и мачки; 
5) проверка на постапките што ги презел држателот 

на животното и утврдување на евентуалниот допир на за-
разеното животно со други животни или со луѓе на кои 
може да се пренесе беснилото; 

6) заштитна вакцинација на кучињата, а, по потреба, 
и на другите на беснило подложни животни; 

7) уништување на невакцинираните кучиња и мачки, 
како и на кучињата и мачките скитници; 

8) убивање на лисици, на други диви месојадци и ви-
замаси стаорци; 

9) убивање на животните заболени од беснило и на 
животните што се каснати од болно животно; 

10) убивање на животните што биле во допир со 
животно заболено од беснило, односно со животно за кое 
се сомнева дека е заболено од беснило, или вакцинација на 
тие животни (освен на невакцинираните кучиња) и нивно 
држење во карантин за време од три месеци. Животните 
за кои постои основано сомневање дека се заразени, за-
должително се вакцинираат со соодветна вакцина; 

11) убивање на животните за кои се сомнева дека се 
заболени од беснило, а го промениле однесувањето свој-
ствено на тој вид животни; 

12) забрана на изнесувањето на животински произво-
ди и животински суровини, како и на предмети преку кои 
беснилото може да се пренесе од заразен двор и други мес-
та; 

13) забрана на симнувањето кожа од мрши на кучи-
ња, мачки, лисици, волци и други крзнари. 

Член 7 
По исклучок од одредбата на член 6 точка 3 од овој 

правилник, надвор од населените места можат слободно 
да се движат: кучињата чувари на стада на пасишта покрај 
стадото, службените кучиња на Југословенската народна 
армија и милицијата, кучињата на спасувачки екипи и ку-
чињата водичи на слепи лица, ако по спроведената вакци-
нација изминало времето за создавање на имунитет. 

Кучињата можат да се користат во лов ако се двапа-
ти годишно заштитно вакцинирани против беснило, ако 
се означени и ако по последната заштитна вакцинација из-
минало времето за создавање на имунитет. 

Член 8 
По исклучок од одредбата на член 6 точка 13 од овој 

правилник, симнувањето на кожа од мрши на кучиња, 
мачки, лисици, волци и други крзнари е дозволено под 
следните услови: 

1) лицето што ја симнува кожата од мршите на тие 
животни да е заштитно вакцинирано против беснило, да 
нема повреди на главата и рацете и да е обучено за врше-
ње на таа работа; 

2) лицето во времето на симнувањето на кожата од 
мршите да има заштитна облека, обувки, ракавици, маска 
и да располага со соодветен прибор за земање на матери-
јал за лабораториски преглед: скалпел, ножици, нож, дле-
то, чекан, пила, шишиња за земање, пакување и испраќање 
на материјалот и средства за дезинфекција; 

3) вреќата со кожата да се чува во посебна просторија 
до добивањето на резултатот од испитувањето од член 5 
став 2 на овој правилник. Ако е резултатот позитивен, од-
носно животното болно, вреќата заедно со кожата се 
уништува, а ако е резултатот негативен односно животно-
то здраво, се дозволува пуштање на кожата во промет. 

Член 9 
Кога ќе се утврди беснило кај дивечот, може да се за-

брани ловење на тој дивеч на определено време. 

Член 10 
При преземањето на мерки за заштитна вакцинација, 

истовремено се определува и видот на животни што ќе се 
вакцинираат, времето на вакцинацијата и видот на вакци-
ната. 

Член 11 
Дезинфекција на просториите во кои се наоѓа заболе-

иото животно и на приборот што бил во допир со заболе-
ното животно се врши секојдневно со определено средство 
за дезинфекција до убивањето на животното, по што се 
врши завршна дезинфекција. 

Член 12 
За кучиња и мачки што се излагаат на изложби дора 

пред излагањето, да се располага со потврда за заштитна 
вакцинација. 

Член 13 
Се смета дека беснилото престанало ако се извршени 

сите наредени мерки, ако е извршена завршна дезинфекци-
ја и ако оттогаш поминале три месеци, за кое време не е 
установен ниеден случај на беснило кај животните. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на беснилото кај животните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/80). 
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Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на- објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2243/6 
23 февруари 1988 година 
Б е л г Р а д Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Сава Вујков, е. р. 

506. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 

НА БЕДРЕНИЦАТА КАЈ ЖИВОТНИТЕ 
Член 1 

Заради сузбивање и искоренување на бедреницата кај 
животните се применуваат мерките предвидени со овој 
правилник. 

Член 2 
Подрачје на бедреницата, во смисла на овој правил-

ник, е подрачјето во кое последните 20 години е установе-
на бедреница. 

Географските граници на подрачјето на бедреницата 
ги определува органот надлежен за работи на ветеринар-
ската инспекција во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 3 
Кога ќе се утврди поединачен случај на бедреница, ќе 

се забрани пуштање на животните од заразениот двор за 
време додека трае заразата односно додека трае опаснос-
та од зараза. 

Кога ќе се утврди бедреница во повеќе од три случаи 
и со поголем број жаришта, зависно од епизотиолошката 
ситуација, ветеринарскиот инспектор ќе забрани издавање 
на уверенија за здравствената состојба за подложни 
животни и ќе го ограничи нивното движење на територија-
та на населеното место 14 дена од денот на последниот 
случај на пцовисување или прездравување на животно за-
болено од бедреница и последната завршена дезинфекци-
ја. 

Член 4 
Животните што боледуваат од бедреница и животни-

те за кои се сомнева дека се заразени од бедреница, не сме-
ат да се колат. 

Забранета е употребата, искористувањето и отуѓува-
њето на заразени животни и на животни сомнителни на за-
раза, како и продажбата на млеко и млечни производи од 
тие животни. 

Член 5 
Мршите на животните пцовисани од бедреница, како 

и месото и деловите на закланите животни кај кои ќе се ут-
врди бедреница по колењето, мораат да се чуваат да не до-
јдат во допир со луѓе и животни и мораат да се направат 
безопасни заедно со кожата, внатрешните органи и отпа-
доците. 

Труповите на животните за кои се сомнева дека биле 
заболени од бедреница се превезуваат исклучиво со сред-
ства и во садови од кои не можат да испаѓат отпадоци и 
делови во цврста или течна состојба. 

Член 6 
Лекување, серумизација и вакцинација на заразени 

животни и вакцинација на животни за кои се сомнева дека 
се заразени, може да врши само дипломиран ветеринар. 

Во заразениот простор и во просторот за кој се сом-
нева дека е заразен се преземаат следните мерки: 

1) активна заштита на говедата, биволите, овците, ко-
зите и копитарите во согласност со упатството на произ-
водителот на вакцината против бедреница; 

2) забрана на секцирање на мрши од животни пцови-
сани од бедреница, како и на мрши од животни за кои по-
стои сомневање дека пцовисале од бедреница, ако не се 
обезбедени услови за спречување на ширењето на зараза-
та; 

3) заострена дезинфекција на местото на кое пцовиса-
ло животно заболено од бедреница или сомнително на 
бедреница. Ако животното пцовисало на земјиштето, по-
вршинскиот слој за земјата мора да се симне во длабочина 
до 30 еш и нештетно да се отстрани со закопување; 

4) секцирање на мрши и земање на материјал од 
мрши на животни пцовисани од бедреница или сомнител-
ни на бедреница се врши само во присуство на ветеринар. 
Лица со повреди на рацете не смеат да вршат секцирање и 
земање на материјал за лабораториски прегледи. 

Член 7 
Дијагностика на бедреницата се врши: 
1) со патоморфолошки преглед на мршите од пцови-

сани животни; 
2) со лабораториски преглед (бактериолошки и серо-

лошке. 
При секој утврден случај на бедреница брганот над-

лежен за работи на ветеринарската инспекција во општи-
ната е должен да го испита изворот на заразата и да презе-
ме мерки за спречување на натомошно ширење на зараза-
та, а подрачјето на бедреницата се воведува во епизоотио-
лошката книга на општината. 

Член 8 
Во местата во кои лабораториски ќе се утврди бедре-

ницата, а изворот на заразата не може да се утврди и да се 
направи безопасен за натамошно ширење на заразата, ор-
ганот надлежен за работи на ветеринарската инспекција 
во општината ќе го утврди подрачјето и ќе нареди вакци-
нација на говедата, овците и коњите против бедреница. 

На задолжителна вакцинација против бедреница под-
лежат говедата, биволите, овците, козите и копитарите 
што користат храна од подрачјето на бедреницата. 

Член 9 
Органот надлежен за работи на ветеринарската ин-

спекција во републиката односно во автономната покраи-
на го утврдува обемот и времето на вакцинацијата и ви-
дот на животните што ќе се вакцинираат против бедрени-
ца. 

Член 10 
Кога ќе оздрави последното заболено животно, и по 

безопасно отстранување на мршите, суровините и отпадо-
ците од заразените животни или од животните сомнител-
ни на зараза, мора да се изврши чистење и засилена за-
вршна дезинфекција на просториите, кланиците и дворо-
вите во кои биле сместени тие животни со соодветен де-
зинфициенс. 

Шталското ѓубре и сметот затечени во просториите 
од став 1 на овој член мораат безопасно да се уништат. 

Во просториите, кланиците и дворовите заразени со 
бедреница мора да се изврши прописна дезинфекција на 
орудијата и опремата што биле во допир со болни или 
сомнителни животни односно со нивните мрши или со де-
лови од мршите. 

Член И 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на бедреницата кај животните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/80). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/7 
23 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 
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507. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА ЊУКАСТЛ-БОЛЕСТА КАЈ ПЕРНАТАТА ЖИВИНА 

Член 1 
Заради сузбивање и искоренување на њукастл-болес-

та кај перната живина, се применуваат мерките предвиде-
ни со овој правилник. 

Член 2 
Под јато перната живина во фарми се подразбира, во 

смисла на овој правилник, група перната живина што се 
наоѓа во еден бојект или во повеќе објекти што се ограде-
ни. 

Под јато перната живина во екстензивни услови се 
подразбира, во смисла на овој правилник, сета перната 
живина во поголем број дворови или во цела населба. 

Член 3 
Како забодена од њукастл-болеста кај перната живи-

на се смета пернатата живина кај која со клинички пре-
глед, со патоанатомски наод и со лабораториско испиту-
вање ќе се докаже дека боледува од њукастл-болест кај 
перната живина, а со лабораториска постапка, директно 
(со изолација на вирусот) или индиректно (со серодошко 
испитување), ќе се утврди причинителот на таа болест. 

i 
Член 4 

Ако се утврди њукастл-болест кај перната живина, во 
заразените објекти, дворови и населени места ќе се наре-
дат следните мерки: 

1) затворање на заразените објекти, дворови и насел-
би; 

2) забрана на прометот со перната живина, месо и 
производи од перната живина, со јајца и пердуви од зара-
зените објекти, дворови и населени места; 

3) убивање на пернатата живина забодена од њукас-
тл-болест во објектот или дворот и нештетно отстранува-
ње на мршите на пцовисана и убиена перната живина; 

4) забрана на колење на пернатата живина од заразен 
објект и заразен двор; 

5) забрана на одржување на пазари, саеми, изложби и 
други јавни смотри во заразените места; 

6) уништување или стерилизација на храната намене-
та за исхрана на пернатата живина затекната во заразен 
објект; 

7) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на зара-
зените објекти и на непосредната околина; 

8) пакување на шталско ѓубре од заразените објекти и 
забрана на користење на такво шталско ѓубре најмалку 
еден месец од денот на завршувањето на пакувањето; 

9) забрана на работата на инкубаторите во населени 
места во општествено и индивидуално производство на 
еднодневни пилиња, ако тие инкубатори служат за непос-
редно пуштање на еднодневни пилиња во промет. 

Член 5 
Сите јата на перната живина во општествена сопстве-

ност и во кооперативно производство и репродукционите 
јата мораат да бидат имуни против њукастл-болеста кај 
перната живина. 

Лабораториска проверка на имунитетот се врши со 
тест на инхибиција - хемаглутинација пред и по превен-
тивната вакцина и е задолжителна за сите јата на перната 
живина. 

Бројот или процентот на серумот на крвта што го оп-
ределува надлежниот ветеринарски инспектор, лаборато-
риски се испитува врз основа на претходно прибавено 
мислење од специјалистичка организација на здружен 
труд. 

Член 6 
Во јатата на перната живина кај индивидуалните 

држатели во екстензивни услови на одгледување, за-
должително е одржување на имунитетот против њукаСтл-
*болест кај перната живина со заштитна вакцина* која во 
тие јата се врши најмалку двапати годишно. 

Член 7 
Њукастл-болеста кај перната живина се смета дека 

престанала во заразеното јато односно заразениот про-
стор кога од последното пцовисување или убивање на пер-
натата живина во тоа јато или двор ќе изминат најмалку 
30 дена, под услов да се спроведени и сите други наредени 
мерки. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на атипичната чума (New-castel) кај пер-
натата живина („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/84). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2243/8 
22 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

508. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатреш-
ни работи, директорот на СОЈУЗНИОТ завод за стандардиза-
ција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА СТАБИЛНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧНИ 

АТМОСФЕРСКИ ГАСОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои мо-

раат да бидат исполнети кај корисниците при поставува-
њето на стабилните садови под притисок за течни атмос-
ферски гасови, со волумен поголем од 500 1 и техничките 
мерки за заштита од пожар. 

Член 2 
Под стабилни садови под притисок, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат садовите за сместување 
на течни атмосферски гасови (во натамошниот текст: 
ТАГ), и тоа на: кислород, азот и аргон, кои ги исполнува-
ат условите утврдени во стандардот JUS М.Е2.515. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) достапен пат е патот кој служи за достап на авто-

мобил-цистерна заради преточување на ТАГ од автомоби-
лот-цистерна во сад за ТАГ; 

2) приклучок за полнење е приклучното место на са-
дот за ТАГ за приклучување на метално свитливо црево 
заради преточување на ТАГ; 

3) станица на садот за ТАГ е заградениот простор во 
кој на темелот, покрај садот за ТАГ, се поставува другата 
опрема, во зависност од технолошката намена; 

4) преточувалиште е местото каде што се врши пре-
точување од автомобилот - цистерна во садот за ТАГ со 
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делот на достапниот пат на кој се поставува автомоби-
лот-цистерна; 

5) зграда на станицата е самостоен непрооден гра-
дежен објект кој исклучиво се користи за сместување на 
опремата за ТАГ; 

6) посебна просторија во зградата е одвоен простор 
како дел од зградата или дел приклучен кон друга зграда 
кој исклучиво се користи за сместување на ТАГ; 

7) отворен простор е местото за поставување на са-
дот за ТАГ надвор од зградата; 

8) подземен склад е објект за целосно вкопани садови 
за запаливи и горливи течности, чие ниво на плаштот се 
наоѓа најмалку 60 cm под нивото на теренот. 

Полувкопани или делумно вкопани садови се трети-
раат како надземни складови за запаливи и горливи теч-
ности. 

Термините и дефинициите за садовите под притисок 
за ТАГ се утврдени во стандардот JUS М.Е2.515. 

И. ПОСТАВУВАЊЕ 

Член 4 
Садовите за ТАГ, по правило, се поставуваат надзем-

но, на места кои лесно им се достапни на автомобилите-
-цистерни за полнење и опслужување. 

Садовите за ТАГ се поставуваат: 
1) на отворен простор; 
2) во зграда која е посебен градежен објект; 
3) во зграда (хала и ел.) која има посебна просторија. 
Садовите за ТАГ не смеат да бидат поставени над ни 

под простории кои служат за престој на луѓе, на кат, на 
покрив, над визбени простории, на прооди и скалишта и 
во ходници, вдлабнатини и слични местан 

Член 5 
Садот за ТАГ на отворен простор се поставува на те-

мел од незапалив материјал. 
На темелот, покрај садовите за ТАГ, може, во завис-

ност од намената, да се постави и другата опрема (на при-
мер: испарувачи, пумпи, садови за гасна фаза, слојни цево-
води со арматура и ел.), под услов темелот да мора да 
биде издигнат од околниот терен најмалку 20 cm. 

Одводот на кондензираната водена пареа и на атмос-
ферската вода од темелот не смее да се врзува директно со 
канали (цевки) за канализационата мрежа. 

Околу ̂ станицата за ТАГ се поставува метална жиче-
на ограда со минимална височина од 2,5 m. Ако садот за 
ТАГ се поставува во рамките на станица со повеќе садови 
за ТАГ и на други објекти за гасни инсталации, оградата 
во тој случај може да се постави како заедничка ограда 
околу сите објекти. 

Станицата за ТАГ мора да има две врати: 
- врата за опслужување на садовите; 
- врата за случај на опасност. 
Вратата за случај на опасност не смее да биде на ис-

тата страна каде што е вратата за опслужување на садови-
те. 

Сите врати мораат да се отвораат спрема надвор. 
Темелот на станицата за ТАГ мора да се гради непос-

редно покрај работ на достапниот пат. 
Просторот околу темелот со широчина од најмалку 1 

m, освен страната кон достапниот пат, мора да биде наси-
лан со чакал, дробен камен или со сличен материјал. 

Меѓусебното растојание помеѓу садовите за ТАГ смее 
да изнесува најмалку 0,8 m. 

Член 6 
Условите кои треба да бидат исполнети при поставу-

вањето на садовите за течен кислород на отворен простор 
се: 

1) темелите на станицата за течен кислород и прето-
чувалиштето мораат да бидат изградени од материјал кој 
не е запалив во контакт со кислородот, а најдобро од бе-
тон, и не смеат да содржат материи од органско потекло 
(масла, масти и ел.), како ни горливи материи; 

2) просторот помеѓу допирните рабови на бетонските 
плочи не смее да се залева со асфалт ниту да се пополнува 
со дрвени парчиња, туку мора да се засилува со песок, ча-
кал и ел.; 

3) темелот на станицата за течен кислород да се изве-
дува на терен повисок од темелот (почвата) на кој се по-
ставени запаливи или горливи течности; 

4) ако темелот на станицата за течен кислород е по-
ставен на терен понизок од теренот на кој има запаливи 
или горливи течности, околу садот за ТАГ се поставува за-
штитен ѕид. 

5) на растојание најмалку 5 m од садот за течен кис-
лород не смее да има материјали од органско потекло, ка-
ко што се асфалт, масла, масти, треви, плевел и други рас-
тенија. 

Член 7 
Садовите за ТАГ можат да се поставуваат во зграда 

која е посебен градежен објект, како и во зграда (хала и 
ел.) која има посебна просторија. 

Ѕидовите на објектот мораат да бидат отпорни спре-
ма пожар во траење од 2 h. 

Покривната конструкција на објектот мора да биде 
лесна и изработена од негорлив градежен материјал. Ма-
сата на покривната конструкција не смее да биде поголе-
ма од 50 kg/m2. Врската помеѓу покривот и ѕидовите мора 
да биде таква што во случај на експлозија покривот да би-
де лесно отфрлен. 

Ако садот за ТАГ се поставува во посебна просторија 
на зграда, граничниот ѕид на просторијата за ТАГ со дру-
гите простории мора да биде пожарен. Пожарниот ѕид мо-
ра да биде отпорен спрема пожар во траење од 2 h. Ако ѕи-
дот на објектот е пожарен ѕид, тој мора да го надвиши 
покривот на зградата за 30 cm - ако покривот е од негор-
лив материјал односно за 70 cm - ако покривот е од гор-
лив материјал. 

Пожарниот ѕид, по правило, не смее да има отвори, а 
ако отворите не можат да се избегнат, можат да заземат 
најмногу 25% од површината на пожарниот ѕид. Сите от-
вори во пожарниот ѕид мораат да бидат затворени со вра-
ти, прозорци и поклопки, со отпорност спрема пожар од 
најмалку 2 h, со автоматско затворање или со механизам 
кој ќе ги држи постојано затворени. 

Просторијата во која се сместени садовите за, ТАГ 
мора да има две врати: една за опслужување на садовите, 
а друга за случај на опасност, со тоа што тие врати не сме-
ат да бидат на ист ѕид. 

Вратата за случај на опасност мора да биде затворе-
на, а во случај на опасност мора лесно да се отвора од 
внатрешната страна. 

Вратите и прозорците мораат да се отвораат нанад-
вор. 

Излезната врата од објектот за време на престојот на 
вработен персонал не смее да биде закључена, а излезот не 
смее да биде затрупан. 

Просторијата мора да има бетонски темел за поста-
вување на садовите за ТАГ. 

На темелот на станицата, покрај садовите за ТАГ, 
може да се поставува другата опрема (испарувачи, пумпи, 
слојни цевоводи и ел.), во зависност од технолошката на-
мена. 

Темелот на станицата мора да биде издигнат од под-
от на зградата најмалку 20 cm. 

Одводот на кондензирана водена пареа од темелот не 
смее директно да се врзува со канализационата мрежа. 

Приклучокот за полнење на садот за ТАГ се изведува 
надвор од објектот. 

Просторијата со садот за ТАГ мора добро природно 
или вештачки да се проветрува. Во текот на еден час воз-
духот мора да се измени најмалку пет пати. 

Во случај на природна вентилација, вентилациони 
отвори мора да има најмалку еден при подот и друг при 
покривот или на покривот, заштитени со соодветни ме-
тални мрежи. Вентилационите отвори мораат да бидат из-
ведени на спротивните ѕидови - страни на просторијата. 

Во случај на вештачка вентилација, вентилациона^ 
канали не смеат да бидат поврзани со ветилационите ка-
нали на други објекти. 

Просторијата на садот за ТАГ, по правило, не се грее. 
Во просторијата на садот за ТАГ мора да се врши де-

текција на концентрацијата на кислород. 

Член 8 
Условите за поставување на садови за течен кисло-

род во згради се: 
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1) темелот на станицата за течен кислород, подот на 
просторијата и преточувалиштето да не содржат во себе 
материи од органско потекло и други горливи супстанции 
(асфалт, битумен и други слични материи);' 

2) просторот помеѓу допирните рабови на бетонски-
те плочи да не смее да се залева со асфалт ниту да се по-
полнува со дрвени парчиња, туку мора да се засилува со 
песок, чакал и ел.; 

3) просторијата да е чиста, без траги на маст и масло 
и во неа да не се наоѓаат материјали кои можат да предиз-
викаат пожар. 

Во просторијата не е дозволено пушење, употреба на 
отворен огин, како и секои други работи што можат да 
предизвикаат искри. 

Член 9 
Преточувалиштата за ТАГ мораат да бидат изведени 

така што да ги исполнуваат следните услови: 
1) достапниот пат да е изработен така што да А одго-

вара на масата и на мерите на автомобилот-цистерна; 
2) на достапниот пат и околу станицата да се поставе-

ни соодветни сообраќајни знаци; 
3) правиот дел на достапниот пат од приклучокот за 

полнење на садот за ТАГ да изнесува најмалку 18 m во на-
соката на движењето на автомобилот - цистерна (овој дел 
на патот, по правило, е без наклон); 

4) движењето наназад на автомобилот-цистерна за 
превоз на ТАГ да се врши на што покуси релации заради 
поставување врз преточувалиштето; 

5) за време на преточувањето на ТАГ да мора да се 
оневозможи достап на други возила на достапниот пат (со 
порти и со рампи, или тоа да се означи со адекватни сооб-
раќајни знаци); 

6) околу станицата на садот за течен кислород, во де-
лот на достапниот пат лево и десно, на 7,5 m од оската на 
приклучокот за полнење, како и на широчината на достап-
ниот пат, но не помалку од должината на темелот на ста-
ницата кон достапниот пат, да не се наоѓаат материјали 
од органско потекло и други горливи супстанции; 

7) заштитната зона на преточувалиштето околу са-
дот за течен кислород да е појас со широчина од најмалку 
7,5 m од приклучокот за полнење; 

8) заштитната зона на преточувалиштето околу са-
дот за течен азот или аргон да е појас со широчина од нај-
малку 4 m од приклучокот за полнење; 

9) во. заштитната зона не е дозволена употреба на от-
ворен пламен и не смее да се наоѓа запалив материјал ни-
ту материи од органско потекло кои можат да предизвика-
ат пожар; 

10) металното свитливо црево, за преточување и ав-
томобилот - цистерна задреме на преточувањето - полне-
њето на садот за ТАГ да се заземјени. 

III. ЛОКАЦИЈА 

Член 10 
Кога садот за течен кислород се поставува на отво-

рен простор, најмалата оддалеченост на садот за течен 
кислорбд во однос на другите објекти на околината мере-
но со права линија, освен за подземни складови и подзем-
ни цевоводи, прикажана е на сл. 1 и 2 во прилогот, кои се 
составен дел на овој правилник, и изнесува: 

1) 7,5 m - од простории во кои се собираат луѓе (на 
пример: канцеларии, трпезарии, гардероби и ел.); 

2) 15 m - од местата за јавни собири; 
3) 3 m - од тротоар, пешачка патека, интерен пат (по-

блискиот раб на патот); 
4) 15 m - од просторија во која лежат болни (најблис-

ката постела); 
5) 15 m - од објекти чија конструкција е од запалив 

материјал (од дрво и ел.); 
6) 7,5 ш - од објекти чија конструкција (ѕидовите) е 

отпорна спрема пожар помалку од 2 h; 
7) 0,5 m - од објекти чија конструкција (ѕидовите) е 

отпорна спрема пожар 2 h, а 3 m од секој отвор во ѕидот 
(врати, прозорци и ел.); 

8) IO m - од јавен пат (поблискиот раб на патот); 
9) 5 ш - од паркирани возила; 
10) 5 m - од растенија (трева, плевел и ел.); 
11) 5 ш - од шахт за канализација, визбени отвори и 

слично (ако тие се под нивото или во нивото на теренот); 
12) 15 m - од шмукалното место на компресори, од 

шмукалните отвори за вентилација, од клима уреди и ел.; 
13) 0,5 ш - од пожарен ѕид; 
14) 10 m - од излезните цевки на вентил ите за сигур-

ност и за испуштање воздух од инсталациите за запаливи 
течности и гасови во објектите; 

15) 7,5 m - од интерен железнички колосек (од оската 
на колосекот); 

16) 15 m - од јавен железнички колосек (од оската на 
колосекот). 

За надземни складови и инсталации со запалив гас, # 
во зависност од капш*тетот на складовите, најмалата од-
далеченост во однос на другите објекти, мерено по права 
линија, изнесува: 

17) 7,5 m - за втечнети и растворени гасови, освен за 
течен водород до 3.8001 капацитет, а 15 m за капацитет по-
голем од 3.800 1; 

18) 7,5 m - за гасови што не се втечнети ни растворе-
ни, за капацитет до 700 ш3 (Vn), а 15 m - за капацитет пого-
лем од 700 m3 (Vn), (Vn е волумен на гасот во нормална 
состојба); 

19) 25 m - од склад за течен водород, без оглед на ко-
личеството на течниот водород. 

За надземни складови за запаливи и горливи течнос-
ти од сите класи (во зависност од капацитетот на скла-
дот), за капацитет до 3.800 1 оддалеченоста е 7,5 m, а за ка-
пацитет над 3.800 1-15 m. 

За подземни складови за запаливи и горливи течнос-
ти од сите класи (растојанија мерени хоризонтално од са-
дот за течен кислород до подземниот склад) оддалеченос-
та изнесува: 

20) 5 m - од подземни складови; 
21) 7,5 m - од отворите за полнење или од отворите за 

вентилација на подземните складови 
22) 7,5 m - од трафостаници; 
23) 15 m - од цврст брзогорлив материјал (на пример: 

хартија, струганици и ел.); 
24) 7,5 m - од цврсти бавно согорливи материјали (на 

пример: јаглен, масивна дрвена граѓа и ел.); 
25) 1,5 m - од цевни водови за вода со температура до 

90°С, а 3 m - од цевни водови за вода над 90°С и за пареа; 
26) 20 m - во една насока и 10 m во насока која при-

ближно е под агол од 90? од граничните ѕидови (не смета-
јќи ги заштитните ѕидови за отпорност спрема пожар од 2 
h пониски од 3,5 m) за да може да се обезбеди адекватно 
проветрување на дворот и на слични делумно затворени 
простори; 

27) 5 m - од надземни цевоводи за запаливи и горли-
ви течности и гасови; 

28) 3,5 m - од подземни цевоводи за запаливи и гор-
ливи течности и гасови (растојанија мерени хоризонтално 
од садот за течен кислород до подземните цевоводи); 

29) 10 m - од места за заварување, режење и слично. 
Расправијата од објект чија конструкција е од запа-

лив материјал или отпорна спрема пожар помалку од 2 h, 
од паркирани возила, шахт за канализација, надземни и 
подземни складови на запаливи и горливи течности, тра-
фостаници, цврсти брзо и бавно согорливи материјали и 
цевни водови за вода и пареа можат да се намалуваат до 
0,5 m ако измеѓу садот за течен кислород и другиот објект 
се подигне соодветен заштитен ѕид со отпорност спрема 
пожар од 2 h. Височината на ѕидот не може да биде пома-
ла од 2,2 m, под услов ѕидот да може да биде и ѕид на об-
јектот кога садот за течен кислород се поставува во зграда 
која е посебен градежен објект. • 

На растојание од 7,5 m од садот за течен кислород и 
во зоната на преточувалиштето забранета е употребата на 
отворен пламен. 

Над садот за течен кислород не е дозволено поставу-
вање на електрични водови, цевоводи за запаливи и горли-
ви течности и гасови, крански патеки, цевоводи за топла 
вода и пареа, како и други цевоводи чие прскање би ја за-
грозило работата на садот. 
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Член 11 
Кога сад за течен азот или аргон се поставува на от-

ворен простор, најмалата оддалеченост на садот за течен 
азот или аргон во однос на другите објекти на околината, 
мерено со права Јанија, освен во случаи на подземен 
склад за запаливи горливи течности, прикажана е на ел. 3 
и 4 во прилогот кој е составен дел на овој правилник и из-
несува: 

1) 5 m - од простории во кои се собираат луѓе, (на 
пример: канцеларии, трпезарии, гардероби и ел.); 

2) IO ш - од места за јавни собири; 
3) 3 m - од тротоари, пешачки патеки, интерен пат 

(од поблискиот раб на патот); 
4) 7,5 m - од јавен пат (од поблискиот раб на патот); 
5) 3 m - од паркирани возила; 
6) 7,5 m - од објекти чија конструкција е од запалив 

материјал (од дрво и ел.); 
7) 3 m - од објекти чија конструкција (ѕидовите) е од 

материјал отпорен спрема пожар помалку од 1/2 h; 
8) 0,5 m - од објекти чија конструкција (ѕидовите) е од 

материјал отпорен спрема пожар 1/2 h, а 1,5 m од секој от-
вор во пожарен ѕид. 

9) 4 m - од шахт за канализација, визбени отвори и 
ел. (ако тие се под или во ниво на теренот); 

10) 1O m - од шму кал ното место на компресор, шму-
калните отвори за вентилација, клима уреди и ел.; 

11) 0,5 m - од пожарен ѕид; 
12) 5 m - од интерен железнички колосек (од оската 

на колосекот); 
13) 10 ш - од јавен железнички колосек (од оската на 

колосекот); 
14) 7,5 m - од надземни складови и инсталации за за-

палив, компримиран, втечнет или растворен гас и од,над-
земен склад и инсталации за запаливи и горливи течности 
од сите класи; 

15) 3,5 m - од подземен склад за запаливи и горливи 
течности од сите класи (растојание мерено хоризонтално 
од садот за течен азот или аргон до подземниот склад); 

16) 5 m - од трафостаница; 
17) 7,5 m - од цврст брзо согорлив материјал (на при-

мер: хартија, струганици и ел.); 
18) 5 m - од цврсти бавно согорливи материи (на при-

мер: јаглен, масивна дрвена граѓа и ел.); 
19) 1,5 m - од цевни водови за вода со температура до 

90°С, а 3 m од цевни водови за вода со температура над 
90°С и за пареа; 

20) 20 m - во една насока и 10 m во насока која при-
ближно е под агол од 90° од граничните ѕидови (не смета-
јќи ги заштитните ѕидови со отпорност спрема пожар од 2 
h пониски од 3,5 m) за да може да се обезбеди проветрува-
ње на заградените простори; 

21) 5 m - од места на отворен пламен (заварување, 
режење и ел.). 

Растојанијата од паркирани возила, објекти чија кон-
струкција е од запалив материјал или е од материјал отпо-
рен спрема пожар помалку од 1/2 h, шахт за канализација, 
надземни складови за запалив, компримиран, втечнет или 
растворен гас, подземни складови за запаливи и горливи 
течности, трафостаница, цврсти брзо или бавно согорливи 
материи и од место на отворен пламен можат да се нама-
лат до 0,5 m, ако измеѓу садот за течен азот или аргон и 
другиот објект се подигне соодветен заштитен ѕид отпо-
рен спрема пожар 2 h. Височината на ѕидот не може да би-
де помала од 2,2 m, со тоа што тој може да биде и ѕид на 
објектот кога садот за течен азот или аргон се поставува 
во зграда која е посебен градежен објект. 

Над станицата за течен азот или аргон не е дозволено 
поставување на електрични водови, цевоводи за запаливи 
течности и гасови, крански патеки, цевоводи за толла вода 
и пареа, како и други цевоводи чие прскање би ја загрози-
ло работатц^на садот. 

Член 12 
Техничките податоци за избор на локација и за поста-

вување на садовите за ТАГ се: 
1) ситуациониот план на теренот со нацртани габа-

ритни и меѓусебни растојанија на садот за ТАГ и на окол-
ните (соседните) објекти; 

2) техничкиот опис на теренот прикажан на ситуацио-
ниот план; 

3) техничкиот опис на станицата за ТАГ и описот на 
технолошкиот процес; 

4) видот и количеството на складираниот гас; 
5) сообраќајното обезбедување и противпожарната 

заштита. ^ 

IV. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 13 
Техничката заштита од пожар на садот за ТАГ опфа-

ќа: 
1) апарати за гасење пожар; 
2) хидрантска мрежа; 
3) табли за предупредување; 
4) сообраќајни знаци. 

Член 14 
Садот за течен кислород мора да биде обезбеден со 

најмалку два рачни апарати, а садот за течен азот и аргон 
- со најмалку еден рачен апарат за гасење на пожар, со по-
лнење од 9 kg прав според стандардот JUS Z.C2.035. 

Достапот до апаратите за гасење пожар мора да биде 
непречен. 

Член 15 
Објектот со сад за ТАГ мора да има хидрантска 

мрежа со најмалку два, по правило, надворешни против-
пожарни хидранти за ладење на садовите во случај на 
пожар. 

Пречникот на хидрантот мора да изнесува најмалку 
80 mm, а хидрантот да биде снабден со целиот потребен 
прибор сместен во орман. 

Растојанието на хидрантот од садот за ТАГ не смее 
да биде помало од 10 m ниту поголемо од 35 m. 

Достапот до хидрантскиот орман мора да биде не-
пречен. 

Член 16 
Објектот во кој е поставен садот за течен кислород 

мора да има табли за предупредување со следниот текст: 
1) „Станица за течен кислород"; 
2) „Опасност од пожар и експлозија"; 
3) „Забрането пушење и употреба на отворен оган"; 
4) „Забранета работа со замастени раце, облека и 

алат"; 
5) „Забранет достап на невработени лица"; 
6) „Задолжителна употреба на средства за лична за-

штита". 
Објектот во кој е поставен садот за течен азот или ар-

гон мора да има табли за предупредување со следниот 
текст: 

1) „Станица за течен азот", или „Станица за течен ар-
гон"; 

2) „Опасност од експлозија"; 
3) „Забранет достап на невработени лица"; 
4) „Задолжителна употреба на средства за лична за-

штита". 
Натписите на таблите за предупредување мораат да 

бидат видливи, а таблите мораат да се постават на уочли-
ви места. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/237 
26 октомври 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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509. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), 
директорот на Сојузната управа за царини, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕ-
ФЕРАТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ЦАРИНАРНИЦА 

КРАЛЕВО 
1. Царинскиот реферат Горњи Милановац, како орга-

низациона единица на Царинарницата Кралево почнува 
да работи на 1 јули 1988 година. 

2. Ова решение, вл егу ва во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Слубжен лист на СФРЈ". 

03/11 бр. 5547/1 
13 јуни 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Звонко Пошќиќ, е. р. 
510. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица во 1988 година, така што во пери-
одот од 1 јануари до 31 март 1988 година се зголемуваат 
месечно за 5% од износот на пензијата што на уживателот 
на пензијата му припаѓај во јануари 1988 година. 

2. Почнувајќи од 1 април 1988 година, старосните, ин-
валидските и семејните пензии се усогласуваат со 
движењето на номиналните лични доходи на активните 
воени лица така што се зголемуваат за процентот за кој се 
зголемени личните доходи на активните воени лица на со-
одветниот чин, односно класа. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат 
со движењето на номиналните лични доходи на активните 
воени лица во 1988 година така што од 1 јуни 1988 година, 
се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните 
доходи на активните воени лица на соодветниот чин од-
носно класа. 

4. Основот за усогласување на пензиите од точка 2 на 
оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и се-
мејната пензија во јануари 1988 година без усогласување 
од точка 1 на оваа одлука, а основот за усогласување на 
пензиите од точка 3 на оваа одлука е износот на старосна-
та, инвалидската и семејната пензија во мај 1988 година. 

5. Во основот за усогласување на семејната пензија 
по оваа одлука не влегува заштитниот додаток, а повеќе 
уживатели на семејна пензија по едно решение, во смисла 
на оваа одлука, се сметаат како еден уживател. 

6. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесувањето на пое-
динечни решенија. # 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 43-i 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, е. р. 

511. 
Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-

ца и за други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и 
7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна од-
брана, Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за 

стекнување право на додаток на деца, пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми на детска за-
штиха на децата на воените осигуреници, на кого вкупни-
от приход по член на неговото домаќинство од претходна-
та година е еднаков или помал од износот на една чет-
вртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на 
активно воено лице во чин мајор, без зголемување на тој 
додаток според годините поминати во чинот, поставен на 
формациско место за кое е определена 15 положбена гру-
па, со две преместувања и 18 години пензиски стаж, му 
припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 15.450 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, а за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или друго 
средно училиште - во износ од 20.370 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, односно на вон-
редно школување на прва година на студии ако детето се 
школува во местото на службување^, односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 24.590 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, односно на вон-
редно школување на прва година на студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување^, односно 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 29.500 
динари. 

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по 
член на неговото домаќинство од претходната година е 
еднаков или помал од износот на една четвртина од просе-
кот на личниот доход што му припаѓа на активно воено 
лице во чин постар водник од I класа, без зголемување на 
тој доход според годините поминати во чинот, поставен 
на формациско место за кое е определена 21 положбена 
група, со едно преместување и 15 години пензиски стаж, 
му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 20.370 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, а за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 24.590 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студии ако детето се 
школува во местото на службувањето, односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 29.500 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, односно на вон-
редно школување tea прва година на студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување^, односно 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 33.720 
динари. 

3. Со денот на примената на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 80/87 и 
21/88). 

4. Оваа одлука се применува од 1 јули 1988 година. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 44-1 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, е. р. 

512« 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 од Законот за вршење 

на менувачки работи и за прометот на ефективни странски 
пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 
40/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКО-
ВИТЕ НА ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА 
ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕК-
ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ 
ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Во Одлуката за начинот и роковите на испраќање, 
полагање и пренос на девизи на сметките на Народната 
банка на Југославија, остварени со откуп на ефективни 
странски пари, чекови, кредитни писма и со продажби на 
бензински бонови („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/82, 
19/86, 72/86, 8/87 и 46/87) во точка 8 став 1 процентот 
„3,844" се заменува со процентот: „4,844", „процентот 4" 
се - со „процентот 5", а зборовите: „во точка 1 на Одлука-
та за височината на менувачката провизија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/87") се заменуваат со зборовите: „со 
Одлуката за височината на менувачката провизија" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/88"). 

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

O. бр. 72 
17 јуни 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот иѓа 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

513. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и. 
3/88), член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/85, 6/87,45/87,66/87, 21/88 и 22/88) 
во точка 1 бројот: „80.000" се заменува со бројот: 
„150.000", а бројот: 50.000" со бројот: „100.000". 

2. Во точка 2 бројот: „10.000" на обете места се заме-
нува со бројот: „30.000". 

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

O. бр. бб 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

514. 
Врз основа на член 45 и член 46 ст. 1 и 2 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТАТА ОД 

5 ДИНАРИ И НА КОВАНИТЕ ПАРИ ОД 1, 2 И 5 
ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија од 1 јули 1988 го-
дина до 30 септември 1988 година ќе ги повлече од оптек: 

1) банкнотата од 5 динари издадена на 1 мај 1968 го-
дина; 

2) кованите пари од 1 динар издадени 1965 и 1968 го-
дина; 

3) кованите пари од 2 и 5 динари со ознака на година-
та на ковањето 1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978, 
1979, 1980 и 1981; 

4) кованите пари од 1 динар со ознака на годината на 
ковањето 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 и 
1981; 

5) кованите пари од 1,2 и 5 динари со ознака на годи-
ната на ковањето 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986; 

6) пригодните ковани пари од 2 и 5 динари издадени 
1970 година со ознаките „FAO" и „FIAT PANIS"; 

7) пригодните ковани пари од 5 динари издадени 1975 
година по повод 30-годишнината од ослободувањето на 
Југославија и победата над фашизмот; 

8) пригодните ковани пари од 1 динар издадени 1976 
година, со ознаките „FAO" и „FIAT PANIS". 

2. Народната банка на Југославија од 1 октомври 
1988 година до 31 декември 1988 година ќе врши замена на 
парите од точка 1 на оваа одлука, што до 30 септември 
1988 година нема да се повлечат од оптек. 

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

O. бр. 65 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

515. 
брз основа на член 80 ст..1 и 2 од Законот за избор и 

отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата одржана на 22 јуни 1988 
година, откако утврди дека на две делегатки во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска им престанал мандатот врз основа на член 
13 став 1 точка 5) од Законот, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ДВА ДЕЛЕГАТА ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
1. Се распишуваат дополнителни избори за два деле-

гата во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка 
Република Хрватска. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во сите со-
бранија на општините во Социјалистичка Република 
Хрватска од 25 јули до 22 август 1988 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието 
на општината на која ќе се извршат дополнителните избо-
ри за два делегата во Сојузниот собор го определува 
претседателот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршењето на изборните дејствија по-
чнуваат да течат од 24 јуни 1988 година. 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи оваа 
комисија, Републичката изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска. 

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Број 288 
22 јуни 1988 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегатите во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Марко Глигоровиќ, е. р. 

516. 
Врз основа на член 311 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85), работните заедници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, Сојузниот 
извршен совет и Сојузниот одбор на синдикатите на ра-
ботниците на управата, правосудството и финансиските 
организации и работни заедниците на органите од член 
415 на тој закон, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГ ОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХО-
ДОТ, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Општествениот договор за заеднички основи и ме-

рила за стекнување и распоредување на доходот, за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за формирање и 
користење на средствата за заедничка потрошувачка на 
работниците во работните заедници на сојузните органи и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/80, 37/84 и 56/87) во член 7 став 1 точка 1 зборовите: 
„за редовно работно време во претпоследното" на двете 
места се заменуваат со зборовите: „во претходното". 

Член 2 
Во член 10 во уводната реченица зборовите: „за ре-

довно работно време во претпоследното" на двете места 
се заменуваат со зборовите: „во претходното". 

Член 3 
Во член 11 зборот: „претпоследното" се заменува со 

зборот:„претходното". 

Член 4 
Во член 14 став 2 се менува и гласи: 
„Основица за пресметка на личните доходи на работ-

ниците од став 1 на овој член претставува просечниот ли-
чен доход по работник исплатен во стопанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
претходното тримесечје, односно просечниот личен доход 
по работник исплатен во претходното тримесечје во сто-
панството на републиката, односно на автономната по-
краина во која се наоѓа седиштето на подрачниот орган 
односно на подрачната организациона единица на сојуз-
ниот орган, односно на сојузната организација, ако е тоа 
за работниците на тој подрачен орган односно на таа под-
рачна организациона единица поповолно." 

Во став 4 по зборовите: „стекнуваат по основ" се до-
даваат зборовите: „на работното искуство како дел од те-
ковниот труд и". 

Член 5 
Во член 28 од Општествениот договор за измени и 

дополненија на Општествениот договор за заеднички ос-
нови и мерила за стекнување и распоредување на доходот, 
за распределба на средствата за лични доходи и за форми-
рање и користење на средствата за заедничка потрошувач-
ка на работниците во работните заедници на сојузните ор-
гани и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/87), се додава нов став 1, кој гласи: 

„Одредбите на чл. 6, 9 и 11 на овој општествен дого-
вор ќе се применуваат од денот кога ќе се стекнат финан-
сиски и други услови за усогласување на основицата за 
пресметка на личните доходи на работниците во сојузните 
органи, а најдоцна од 1 јануари 1989 година." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, пред збо-
ровите: „средствата за лични доходи" се додаваат зборо-
вите: „до почетокот на примената на одредбите од чл. 6,9 
и 11 на овој општествен договор". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, пред збо-
рот: „Основица" се додаваат зборовите: „до почетокот на 
примената на одредбите од чл. 6, 9 и 11 на овој општес-
твен договор". 

Член 6 
Одредбата на став 2 член 4 од овој општествен дого-

вор за стекнување на делот од средствата за лични доходи 
по основ на работно искуство ќе се применува од 1 јули 
1988 година. 

Член 7 
Овој општествен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1987 година. 

За Сојузниот извршен совет, 
д-р Петар Вајовиќ, е. р. 

За Сојузниот одбор на Синдикатот 
на работниците на управата, 

правосудството и финансиските орга-
низации, 

Рам Бучај, е. р. 

За Работните заедници на сојузните органи 

За Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, 

Радојко Антониевиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, 

Момир Рауковиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за финансии, 
Станимирка Вујовиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, 

Мирјана Драгоевиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, 

Драгош Ристиќ, е. р. 
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За Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа, 

Даница Милисавлевић е. р. 

За Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, 

Славомир Миловановић е. р. 

За Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
Петар Новаковиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Драгиша Ѓоровиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за наука и технологија, 
Бранко Јосиповић е. р. 

За Сојузниот комитет за законодавство, 
Ѓорѓина Радоњић е. р. 

За Сојузниот комитет за туризам, 
Милан Пајчин, е. р. 

За Сојузната управа за контрола на 
летањето, 

Данило Каваја, е. р. 

За Сојузната управа за радиоврска 
Влада Бјелић е. р. 

За Сојузниот пазарен инспекторат, 
Милан Лекиќ, е. р. 

За Сојузниот девизен инспекторат, 
Љубиша Смил>аниќ, е. р. 

За Сојузниот воздухопловен инспекторат, 
Василие Меденица, е. р. 

За Сојузниот завод за општествено 
планирање, 

Предраг Јариќ, е. р. 

За Сојузниот завод за цени, 
Јасмина Ѓорѓевиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за статистика, 
Милева Ќусо, е. р. 

За Сојузниот заврд за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка, 

Драгиша Гаиќ, е. р. 

За Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
Радослав Мојашевић е. р. 

За Сојузниот завод за стандардизација, 
Васо Лабовић е. р. 

За Сојузниот завод за патенти, 
Љубиша Салопек, е. р. 

За Сојузниот завод за мерки и скапоцени 
метали, 

Зоран Холас, е. р. 

За Сојузниот геолошки завод, 
Матија Бакиќ, е. р. 

За Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производи за посебна намена, 

Александар Гавриловић е. p. 

За Сојузното биро за работи на 
вработувањето, 

Милутин Тутуновић C. p. 

За Архивот на Југославија, 
Миладин Милошевић е. р. 

За Институтот за безбедност, 
Драгослав Филиповић е. p. 

За службите на Претседателството на СФРЈ, 
Сахит Хисени, е. р. 

За службите на Собранието на СФРЈ, 
Никола Николиќ, е. р. 

За службите на Советот на федерацијата, 
Смиљана Радојчић е. p. 

За Службата за одбранбени подготовки на 
Сојузниот извршен совет, 
Љубинко Данковиќ, е. р. 

За Службата за персонални работи на 
Сојузниот извршен совет, 
Радмила Лазаревиќ, е. р. 

За Службата на Уставниот суд на 
Југославија, 

Метка Николиќ, е. р. 

За Сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето, 

Оливера Стојановиќ, е. р. 

За Управа на деловните згради на сојузните 
органи, 

Даница Милосавл»евић е. р. 

За Авто-сервисот на сојузните органи, 
Драгомир Атанасовић е. р. 

За Сервисот за финансиско-материјални ра-
боти на сојузните органи на управата и 

сојузните организации, 
Милева Попара, е. р. 

За Сервисот за биротехнички работи на сојуз-
ните органи на управата и сојузните 

организации, 
Ѓорѓие Радуловић е. р. 

За Сервисот за давање услуги за потребите 
на репрезентација на сојузните органи, 

Милена Милошевић е. р. 

За Сервисот за давање услуги на општестве-
на исхрана за потребите на работниците на 

сојузните органи, 
Љубомир Ѓуровиќ, е. р. 

За Преведувачката служба на сојузните 
органи, 

Душка Грозданова, е. р. 

За Авио-сервисот на сојузните органи, 
Јелена Томиќ, е. р. 

За Службата за репрезентативни објекти на 
' Претседателството на СФРЈ, 

Јованка Павиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 1 СТАВ 2, ЧЛЕН 4 СТАВ 1 ТОЧКА 4 И 
ЧЛЕН 7 СТАВ 1 ТОЧКА 7 ОД ЗАКОНОТ НА СР СРБИ-
ЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
СО ОДРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИ-

ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1. Општинската самоуправна интересовна заедница 

за комунални дејности, градежно земјиште и патишта во 
Земун, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка 
за оценување на спротивност на одредбите на член 1 став 
2, член 4 став 1 точка 4 и член 7 став 1 точка 7 од Законот 
на СР Србија за обезбедување средства за инвестиции со 
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одредбите на сојузниот Закон за обезбедување на плаќање-
то меѓу корисниците на општествени средства. 

Овластениот предлагач наведе дека одредбите на ре-
публичкиот закон и одредбите на сојузниот закон меѓусеб-
но се спротивни, поради тоа што со одредбите на репуб-
личкиот закон е утврдено дека за комунално опремање на 
градежното земјиште инвеститорот се ослободува од об-
врска пред почетокот на градбата да ги обезбеди сите по-
требни средства додека со сојузен закон е утврдено дека 
инвеститорот во сите случаи ка градбата е должен да из-
дава инструменти за обезбедување на плаќањето. 

2. Со оспорените одредби на Законот за обезбедување 
средства за инвестиции („Службен гласник на СР Србија", 
број 2/85) се уредени условите и начинот на обезбедување 
средства на општествени правни лица за изградба на об-
јекти (член 1), дека за претходните работи не мораат да ги 
обезбедат сите средства за изградба (член 4) и со што се 
докажува дека средствата за инвестиции се обезбедени 
(член 7). 

Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корис-
ниците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75) го регулира обезбедувањето на плаќање-
то на обврските по основ на должничко-доверителските 
односи и обврската на издавање на еден од предвидените 
инструменти за обезбедување на плаќање на инвестициите 
(чл. 1 и 7). 

3. Сојузниот секретаријат за финансии и Републички-
от секретаријат за финансии на СР Србија истакнаа дека 
републичкиот закон ја регулира обврската на инвестито-
рот пред почетокот на градбата да ги обезбеди средствата 
за инвестиции и начинот на обезбедување средства, додека 
сојузниот закон ја уредува обврската на издавање инстру-
менти за обезбедување на плаќање во постапката на из-
градбата на објекти. 

4. Уставниот суд на Југославија во текот на постапка-
та, утврди, дека републичкиот закон и сојузниот закон уре-
дуваат различни општествено-правни односи, па, затоа, 
оспорените одредби на републичкиот закон не се во спро-
тивност со сојузниот закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 9 март 1988 година, врз основа на Член 375 
став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на овластениот предлагач да 

се утврди дека одредбите на член 1 став 2, член 4 став 1 
точка 4 и член 7 од Законот на СР Србија за обезбедување 
средства за инвестиции се во спротивност со одредбите на 
сојузниот Закон за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства. 

2. Оваа одлука Судот ја донесе во состав: д-р Алек-
сандар Фира, претседател на Судот, и членовите на Су-
дот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Буза-
џић м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, Вељко Марко-
виќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 517/87 
9 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. p. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 41 СТАВ 2 ОД САМО-
УПРАВНАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА ПОЛИТИ-
КАТА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 4 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА ПОЛИТИКАТА 

НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ 
1. По повод иницијативата на Драгиша Дражиловиќ, 

од Берлин, Нијаз Јакуповиќ, од Франкфурт/ M и Бруно 
Срделиќ, од Загреб, Уставниот суд на Југославија, со ре-
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Бузациќ, м-р Крсте Чеаловски, Димче Козаров, д-р Иван 
Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 277/86, 248/87 и 366/87 
13 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. p. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

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

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Михаиловић Владимира Милош, Ра-
цетин Ивана др Филип; 

капетанот на боен брод Брини!* Петра Андрија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

потполковниците: Чучуковић Вујице Александар, 
Станивуковић Димитрија Сава, Влачић Антона Иван; 

капетаните на фрегата: Фркић Павла Златко, Марков 
Владимира Предраг; 

заставниците I класа: Јурчец Мате Фрањо, Милоје-
вић Станислава Андрија; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковникот Врховац Јосипа Максо; 
капетанот на фрегата Станковић Предрага Михаило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Јањић Раденка Радојло, Кадић Лу-

ке Мирко, Саблић Ивана Никша, Слуњски Мартина Иван, 
Живић Трифуна Зоран; 

капетаните на фрегата: Ђокић Глигорија Миленко, 
Франковић Богомира Божидар, Илић Јеврема Душан, Јан-
ковић Гвоздена Милија, Лако Стјепана Људевит, Маливук 
Миладина Милан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ригхи Винка Ан-
те, Смирчић Ернеста Анте; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот на фрегата Лакош Мирослава Шиме; 
мајорот Симанић Станимира Радомир; 
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капетанот I класа Соларић Марије Радован; 
поручникот на боен брод Петровић Александра То-

мислав; 4 

заставниците од I класа: Булимбашић Милана Синај, 
Средојевић Ратка Велимир, Ракичевић Десанке Томислав, 
Вишњић Николе Владимир; 

заставниците: Дорословац Мирка Александар, Репац 
Ђуре~Милан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бузић Вуксана 
Милорад, Грбовић Петрашина Лазар, Дамјановић Мила 
Марко, Дошљак Раденка Вуко, Ђукић Боже Крсто, Луко-
вић Мате Јозо, Миловић Марка Филип, Милутиновић Ан-
дрије Цвјетко, Почанић Стоја Иво, Стјепчевић Јозе Роко, 
Шеваљевић Јове Бранко, Зоричић Зденка Едуард, Видовић 
Николе Петар, Вуковића Вида Ђорђе, Пејковић Тадије 
Стипе, Виловић Марина Иво, Призмић Петра Драгослав, 
Беневркић Бенка Томислав, Букић Вида Томислав, Чука 
Филиција Данко, Гргас Милана Јерко, Мрша Фране Ма-
ринко, Пањкота Анте Борис, Перица Јуре Иван, Пуће Ја-
кова Иван, Шевердија Бенедикта Анте; 

- за особени заслуга во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Кнезић Ивана Мато; 
капетанот на боен брод Угричић Живка Милорад; 
потполковниците: Јанковић Јанка Милета, Шкорић 

Гавре Гојко; 
капетанот на фрегата Восила Ивана Бранко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Гачић Станоја Милан; 
одлетаните на фрегата: Макарович Владимира Само, 

Шкраба Франца Маријан-Алојзију 
мајорите: Бајрамовић Хакије Кадрија, Сегулин Ма-

риа Дамјан-Јакоб, Тодић Рајка Драгомир; 
заставниците I класа: Димитријевић Вељка Драган, 

Бубрић Пашка Маријан; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Микшић Стјепа-

на Стјепан; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Лауш Ивана Иван, Проле Петра 
Љубисав, Ракар Алексе Божидар, Стојак Петра Иван, Тољ 
Марка Веселко; 

заставникот I класе Миклаужић Станка Иван; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Тодоровић Ђуре 

Жарко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните I класа: Гулин Ивана Дамир, Самарџић 
Богдана Радивој; 

поручниците на боен брод: Мезбур Шарић Енвер, 
Жаја Ивана Драго; 

поручникот на фрегата Шимић Иве Зоран; 
заставникот I класа Полић Анте Милан; 
постариот водник I класа Продановић Вељка Жељко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Дојкић Вјекосла-

ва Јосип, Ивошевић Шпире Никола, Крижек Николе Гој-
ко, Петковић Марка Илко, Радовић Грације Богдан, Лабу-
ра Иве Жељко, Лакош Цвитка Шиме, Мрша Филипа Ми-
љенко, Пашков Стипе Блаж, Петрина Маринка Анте, То-
мичић Анте Стипе, Унић Шиме Ратомир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Мијач Боже Ни-

кола, Ковачевић Стјепана Антон, Синобад Мила Никола, 
Томашевић Драгана Никола, Јђкцћ Јоке Љубица, Марко-
вић Антона Ђуро, Поповић Крсте Вељко, Синдик Михе 
Антун, Мапулић Драге Ина, Јакасовић Звонка Иво, Пера 
Вицка Иво, Аужина Дане Лука, Чупић Марка Гојко, Говић 
Љубе Бранко, Хорват Раде Радосна, Мандић Петра Иви-
ца, Милета Маринка Анте, Мишура Мате Ћирил, Протега 
Јосе Мате, Пахира Петра Јеролим, Вучак Љубе Иван; 

- за примерна работа врз развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Тодоров Цоне Александар, Жаја 

Јозе Марко; 
поручникот на боен брод Мацанић Ивана Јосип; 
поручниците на фрегата: Ђокић Драгољуба Зоран, 

Вуковић Чеде Милан; 
водникот I класа Ћирковић Милија Зденко; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бошковић Фра-

ње Штефица, Петровић Мате Иво, Шевић Марка Петар, 
Зец Митра Петар, Ковачевић Андрије Нада, Кожулић До-
меника Петар, Ловрић Мила Иван; 

- за особени заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Кнежевић Јована Митан; 
воениот службеник II класа Шакота Живка Глигор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорите: Крамник Франца Мирослав, Предраговић 
Драге Мирослав, Ристић Стретена Љубодраг; 

заставниците I класа: Фаразин Франца Бранко, Илић 
Миливоја Светозар; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковникот Оштрић Јована Ђуро; 
потполковниците: Бјекић Ранка Томислав, Мијаило-

вић Мијаила Видоје, Шпадијер Јована Стево, Зечевић 
Мирка др Милан, Живановић Живорада Живко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Цвејић Боривоја Томислав; 

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

СО ОРДЕНКА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
заставникот I класа Катанић Младена Љубинко; 
заставникот Ђукић Живка Драго; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во 
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
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и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорот Смуђа Милана Ратомир; 
заставниците I класа: Королија Ђуре Милан, Макси-

мовић Ђорђа Милун; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ЗОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Онимус Фрање Стјепан, Петровић 
Мирка Ђорђе; 

заставниците I класа: Цветановић Манбјла Виден, 
Драгаш Остоје Милан, Матовић Милорада Саво, Мујан 
Петра Анђелко, Недељковић Ђорђа Јордан, Павловић Ми-
лана Драгослав, Петровић Станислава Коста, Поповић 
Мирчете Милан, Тешић Сретена Јован, Угреновић Јакова 
Милован, Жујовић Миливоја Андрија; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Пејић Милоша Зоран; 

- за примерна работа врз развивањето на полето на 
остварувањето на поставените задачи, како и за покажува-
ње на старешински и војнички особини што им служат за 
пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот Познановић Милорада Милан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Јовановић-Жу-

тић Мита Драгана, Рајчић Милоша Нада, Секулић Мирос-
лава Биљана; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Лазић Драгољуба Светислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Младеновић Младена Томислав; 
капетанот I класа Миладиновић Атанасија Петар; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковникот Завадил Ивана Либот; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Чупић Милана Александар, Обра-

довић Мате Мирољуб, Тојага Стевана Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот I класа Станковић Раде Милан; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Ђорђевић Станка 

Александар; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТА ЅВЕЗДА 

потполковниците: Анђелић Јанка Миладин, Мишче-
вић Илије Милан, Недељковић Стојана Тијосав, Танкосић 
Милана Слободан, Вујовић Луке Александар; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус* 
леси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕ-
ВИ 

потполковниците: Јанковић Стевана Миленко, Лес-
ковар Јанеза Антон; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Миленковић 

Живојин Милева, Којчић Десимира Братислав, Ташако* 
вић Мехмеда Сенад; 

- за примерна работа врз развивањето на полето за 
остварување на поставените задачи, како и за покажувања 
на старешинските и војничките особини што им служат за| 
пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Борисов Андрије Мирко, Божић Спасоја Бранко, Јев-г 

тић Љубивоја Бранко, Томић Милоја Славољуб; 

- за особени заслуги во развивањето на меѓународ-
ните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-* 
лика Југославија и други земји и за истакнати заслуги во 
развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработн 
ка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-! 
ративна Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 
капетаните на боен брод: Ладичорбић Петра Милошу 

Лукић Реље Живко; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-« 
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-* 
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други) 
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-, 
вањето на свеста на граѓаните во борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковникот Грујић Славка Стеван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Брдар Николе Владимир; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Ђорђевић Чедомира Живојин; 
мајорот Гогић Јована Војислав; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковникот Рибнер Александра Мирослав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Бранковић Војислава Бранко; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Павков Славка 
Дарибој; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Јовичин Тодора Андрија; 
капетанот I класа Васиљевић Павла Бранко; 
заставникот Иконић Спасоја Душан; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полконикот Ђенић Тадије Александар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Стојшић Живана Стево; 
заставникот I класа Максимовић Велимира Драго-

љуб; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Јанковић Милојка Душан; 
мајорот Богдановић Стојадина Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручникот на боен брод Болобан Реце Миралем; 
постариот водник I класа Чепо Стјепана Перо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанското лице на служба во ЈНА Станковић Мила-

на Јовица; 

t - за примерна работа врз развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 

старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот Ковач Гезе Тибор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Марјановић Љубинка Тиосав; 
заставникот I класа Панајотовић Петра Славољуб; 
воениот службеник I класа Печевски Стјепана Јурај; 
воениот службеник И класа Јагић Мариела Рудолф; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и,народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Ракочевић Вује Васо, Васиљ Стјепана 
Марко; 

потполковникот Благојевић Милована Драгиша; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Милетић Јосипа Антун; 
потполковникот Милошевић Николе Михајло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
заставникот I класа Ћеримановић Милића Михаило; 
воените службеници IV класа: Цветковић Јована Ми-

ливој, Оливари Јосипа Стјепан, Путић Светислава Ђорђе; 
воениот службеник VI класа Максимовић Милисава 

Константин; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: шћепановић Рис-

те Миска, Крајнц Лудвика Јожеф, Вранчић Димитрија Зо-
ра; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Јанковић Светозара Јован, Ристић Ра-
доја Милија, Шаренац Трифа Рајко; 

потполковникот Матијашевић Ранка Чедомир; 
воениот службеник I класа Секулић Цветина Драгос-

лав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковникот Антић Велимира Живота; 
мајорот Бојанић Косте Мирко; 
заставниците I класа: Андрић Сретка Драгољуб, Ра-

досављевић Бошка Светозар; 
воените службеници V класа: Главник Лудвига Љубо-

мир, Паочић Емина Мустафа; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Гутић Јована Мирко, Ивезић Мир-
ка Душан, Карајовић Животе Милан, Недељковић Николе 
Драгољуб; 

заставникот I класа Мартиновић Марка Миле; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Љубисављевић Стојадина Благоје; 
капетанот I класа Ђурђевић Саве Светозар; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Дорословачки 

Милоша Душан, Станојловић Светислава Берислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бабић Иве Вио-

лица, Касапиноић Јована Миља, Узелац Стевана Бојана, 
Сиљевски Димче Бранко, Никодијевић Александра Дра-
ган, Ђорђевић Добривоја Зденко, Николић Живка Оливе-
ра, Крстић Милана Велимир, Обрадовић Милисава Жа-
рко, Бобељ Иве Маргарета, Окмажић Марјана Петар, Ма-
ринковић Мате Шиме; 

- за примерна работа врз развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
поручникот Бурић Бранислава Милан; 
граѓанското лице на служба во ЈНА Матић Живка 

Наталија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајорот Марковић Срђе Ратко; 
капетанот I класа Ћопић ГЈетра Ђуро; 
заставниците I класа: Аџемовић Милорада Младен, 

Божовић Војина Драгојле, Гвозденац Луке Божидар, Ја-
рић Дмитра Илија, Кецић Радована Тихомир, Максимо-
вић Стевана Љубомир, Матић Ђуре Јово, Матић Боривоја 
Милош, Миленковић Миливоја Радомир, Младеновић Јо-
вана Душан, Соколовић Мила Славољуб, Станчић Николе 
Томислав, Тасић Мијаила Милосав, Тасић Влајка Тихо-
мир, Тодоровић Милисава Радосав, Васиљевић Петра 
Сретен, Видовић Јанка Јанко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Додиг Анте Анђелко, Марчетић Стеве 
Симо, Субић Жарка Радован, Тошић Мирка Дојчило, 
Влајнић Петра Павле, Зубац Тодора Панто; 

потполковниците: Гођевац Јеремије Иван, Павловић 
Маринка Ђока, Стаменковић Јована Градимир, Шевић 
Душана Лука, Зељкић Ристе Никола; 

граѓанското лице на служба во ЈНА: Трифони Сокра-
та Александар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Стоиловић Божидара Драгомир; 
потполковниците: Драгаш Милана Сретен, Јевтић 

Милутина Јован, Коњевић Крсте Никола, Миљуш Ђуре 
Душан, Ракочевић Мате Перо, Станић Милутина Миливо-

је, Станковић Петра Томислав, Станковић Љубена Томи-
слав; 

граѓанското лице на служба во ЈНА: Брадић Саве Пе-
тар; 

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

СО ОРЕДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Тодоровић Драгослава Радољуб; „ 
заставникот I класа Станишић Миодрага Станиша; 
заставниците: Чушин Франца Станислав, Катић Ра-

дивоја Милија, Крнетић Пеје Ђорђе; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Говедарица Да-

не Милка, Раденковић Ђурђа Даринка, Луковић Милоша 
Милица; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Републике Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: Баљ Јована Бранко, Богатић Радивоја 
Ђорђе, Дрињаковић Десимира Никола, Јурић Петра Дра-
го, Петричевић Боже Славољуб, Стошић Војислава Чедо-
мир; 

потполковните: Кончар Проке Милан, Тањевић Јев-
рема Бошко; 
СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 
полковник Јунгић Косте Мирко; 
мајорот Јовановић Мите Стојко; 
капетаните I класе: Борисављевић Радише Милисав, 

Ђорђевић Грује Ћирило, Хаџиахметовић Мује Насуф, Жу-
љевић Драгомира Слободан; 

капетанот Протић Марина Жељко; 
поручникот Килибарда Ђоке Митар; 
потпоручникот Љубисављевић Душана Луне; 
заставниците I класе: Денић Михајла Миладин, Ђур-

ковић Пере Љубомир, Лазаревић Тривуна Арсен, Лемајић 
Марка Душан, Љубичић Остоје Миливоје, Маџар Јове 
Станко, Мијалковић Живојина Томислав, Милошевић Ра-
домира Томислав, Новаковић Драгољуба Светозар, Раду-
ловић Новице Петрашин; 

заставниците: Пислевски Стојана Данило, Радић Ди-
митрија Богољуб, Вучетић Крсте Живко; 

постариот водник I класа Јевтић Живорада Власти-
мир; 

- за примерни заслуга и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-

. леси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Дошеновић Ранка Миле, Јовано-
вић Владимира Ђорђе, Милосављевић Милутина Радми-
ло, Рокнић Димитра Марко; 

мајорот Крстић Карла Милан; 
капетанот I класа Кујац Јакова Гаврило; 
заставниците I класа: Баковић Лазара Гојко, Павло-

вић Симе Ђуро, Шпадина Мате Мартин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните I класа: Бишевац Љубомира Лука, Влат-
ковић Бранка Ранко, Војчић Радована Желимир, Зец Уро-
ша Славко; 

капетаните: Илић Милоја Радослав, Жујовић Мали-
ше Драган; 4 
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потпоручникот Петковић Вере Милисав; 
постариот водник I класа Вејновић Миће Драган; 

1 постариот водник Џунић Петра Гаврило; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Драгић Игњата 

I Неђо, Томић-Константиновић Глигорија Славица, Петро-
вић Славољуба Љиљана, 

- за примерна работа врз развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешинските и војничките особини што им служат за 
пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
i капетаните: Косић Момчила Драган, Трампић Радо-
I вана Горан; , 

поручниците: Арсенијевић Славољуба Драган, Хрчек 
I Јураја Жељко, Зиндовић Милована Ратко; 
I постарите водници: Дукић Војина Ненад, Кадрија Ра-

ме Хаки, Лазовић Сибина Драган, Петровић Анђелка 
Мирко; 

водникот I класа Илић Милана Крста; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аћимовић Љу-

> бодрага Милош, Остојић Милована Војислав; 

- за заслуга во развивањето и зацврстувањето на ми-
I рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
F цијалистичка Федеративна Република Југославија и други-
i те држави, како и за особени заслуги во работата врз 

развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независ-
ног на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

\ мајорот Микић Здравка Милан; 
капетанот I класа Стојаковић Млађена Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
; ЅВЕЗДА 

потполковникот Дукић Сретена Радослав; 
капетаните I класа: Јановац Боривоја Звонимир, Ма-

чужић Љубодрага Живојин; 
заставниците I класа: Бошковић Стевана Радован, 

i Цверњак Марије Јожеф, Ћурчија Петра Мато, Чучковић 
F Станка Душан, Поповић Мираша Милика, Савић Живоји-
Џ на Миливоје, Станковић Милорада Синиша, Шуњеварић 

Ненада Милорад, Веселиновиќ Живојина Милисав, Ви-
ћентијевић Радивоја Милосав; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народни и народ-
ности 

i СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковникот Јовић Милана Славко; 
потполковникот: Јововић Аврама Ранко; 
заставникот I класа Бублић Милана Вилим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
i потполковниците: Десница Вида Никола, Нешић Ми-

лоја Станко; 
заставниците I класа: Ђорђевић Ђуре Божидар, То-

мић Бранислава Богољуб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
поручнико-ѓ Ковачевић Максима Петар; 
потпоручникот Цекић Станислава Звонко; 
заставникот I класа Јанчић Дане Милан; 
заставникот Костић Панте Јован; 
постариот водник I класа Ристовић Богољуба Дра-

гош; 
воените службеници V класа: Липовшек Фрање Бра-

нислав, Михајловић Саве Здравко; 
воениот службеник VIH класа Финк Отона Јанез; 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђорђевић Мила-

на Радомир, Милошевић Ивана Љубомир, Салковић Реше 
Сулејман; 

- за особени заслуги во изградба и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Зорић Саве Душан; 
заставникот I класа Самарџић Душана Бранко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетанот I класа Митровић Момира Миодраг; 
поручникот Адамовић Жарка Милан; 
заставниците I класа: Тејић Бранислава Милош, 

Трајковић Петра Душан; 
•v 

- за примерни заслуги и вештината во работата врз 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Дамјановић Јове Милан; 
заставника I класа Јаблановић Радоја Драгољуб; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните I класа: Илијев Милоша Доне, Јањеш 
Бранка Перо, Малобабић Бранка Милош, Пауновић Сто-
јадина Звонимир; 

капетаните: Јаушић Емила Милан, Кљајић Ђуре То-
мислав; 

поручникот Дедић Фадила Фахрудин; 
заставникот I класа Ристић Радосава Живота; 
заставникот Дедић Адема Ђулага; 
постарите водници: Гуњ Милића Васо, Јанковић То-

мислава Милош, Келемен Драгутина Стјепан, Корша Ми-
је Винко; 

воениот службеник IV класа Дуњић Славомира Дра-
гослав; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: Баскић Милана 
Даница, Димитријевић Драгојла Јордан, Јовишевић Ду-
шана Невенка, Трбовић Јосипа Станко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓанските лица на служба во ЈНА: Аћимовић Ми-

ленка Радослав, Арсенијевић Серафима Миладија, Бимба-
шић Павла Радојка, Ђурић Тихомира Радослав, Чуровић 
Радосава Радован, Мајце Рада Борут, Меденица Вука Ду-
шан, Миловановић Светислава Драгомир, Нишовић Жив-
ка Олга, Рађеновић Илије Марица, Рајић Фрање Блажен, 
Станковић Николе Катарина, Симић Жарка Роксанда, Си-
мић Лазе Мара, Кусуља Ивана Марјан; 
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- за примерна работа на развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
сгарешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот Сворцан Душана Радојица; 
поручниците: Божић Митра Миле, Папић Милорада 

Чедо, Пешић Миодрага Звонимир; 
водниците I класа: Алексић Милана Вељко, Делић 

Мустафе Сеад, Нинковић Драгољуба Зоран, Парента Ми-
ла Жељко, Поткрајац Милоша Милан, СтаноЈков Кире 
Блажо; 

граѓанското лице на служба во ЈНА Желчевић Ристе 
Јован. 

Бр. 115 
22 декември 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. p. 
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