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БЕЛГРАД 

БРОЈ 35 ГОД. XXXIX 

Цена на овој број е 39 динари. — 
Претплатата за 1983 година изнесува 
1.425 динари. — Рок за рекламации 
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Ристика бр. 1. - Пошт. фах 226. - Те-
лефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11^56 

' 433. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАН-

СТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за земање определени стоковни кредити 
во странство во 1983 и 1984 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 6 јули 1983 година. 

П бр.286 
6 јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието -на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Ако организациите на здружен труд, во поглед 
на роковите за враќање и приливот на девизи по 
кредитот од став 1 на овој член, понудат исти усло-
ви овластената банка, при одобрувањето на креди-
тот, предност ќе им даде на организациите на здру-
жен труд од подрачјето на стопански недоволно 
развиените социјалистички републики и на САН 
Косово. 

На одлуката за давање кредит, организацијата 
на здружен труд има право на приговор до сојузниот 
секретар за финансии." 

Член 3 
Во член 8 став 2 се менува и гласи: 
„На девизниот прилив што ќе остане по намиру-

вањето на обврските од став 1 на овој член се при-
менуваат прописите за издвојување на дел од деви-
зите за плаќање на увозот на енергетски суров,ини, 
за потребите на федерацијата и за девизни резерви 
со кои ракува Народната банка на Југославија." 

Член 4 
Во член 13 зборовите: „рок за враќање не е" се 

заменуваат со зборовите: „рок за враќање е". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

,на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

434. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

ВО СТРАНСТВО ВО'1983 И 1934 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за земање определени стоковни кре-

дити во странство во 1983 и 1984 година (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/83) во член 1 став 1 по зборот: 
,.држави" се додаваат зборовите: „и заеми за струк-
турно приспособување што ги одобруваат меѓуна-
родните финансиски организации:. Меѓународната 
банка за обнова и развој и Европската инвестициона 
банка", а по зборовите: „(во натамошниот текст: 
стоковни кредити)" се додаваат зборовите: „и да да-
ваат гаранции по тие кредити и заеми". ' 

Член 2 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 

„Член 5а 
Кредитот што овластената банка го дава од заем 

за структурно приспособување, што во 1983 година 
ќе го одобри Меѓународната ба,нка за обнова и раз-
вој, се дава под условите предвидени во договорот 
за тој заем. 

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со Амандман IV точка 1 на Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на -заедничката сед-
нмца на' Сојузниот собор и на Соборот на републи-
ките и покраините од 6 јули 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО-
ТО НА СОПИ ЈА ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се прогласува: 
дека Драгослав Марковиќ, по положба, е член 

на Претседателствот-о на Социјалистичка Федера-
тивна Републ,ика Југославија. 

2. Се објавува дека Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија го 
сочинуваат: 

— од Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина Цвиетин Мијатовиќ; 

— од Социјалистичка Република Македонија 
Лазар Белишевски; 
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— од Социјалистичка Република Словенија 
Sergej Kraigher; 

— од Социјалистичка Република Србија Пе-
тар Стамболиќ; 

) — од Социјалистичка Република Хрватска 
Мика Шпиљак; 

— од Социјалистичка Република Црна Гора 
Видое Жарковиќ; 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина Радован Влашковиќ; 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово Фад,иљ Хоџа и 

— Драгослав Марковиќ како претседател на 
Претседателството на ЦК СКЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 243 
6 јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

' и покраините, на Сојузниот собор, 
Антун Бубиќ, с. р. Аслан Фазлија, с. р. 

435. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 101 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 6 јули 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТА,ВОТ И ЗАДАЧАТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА -НА ПРЕД-
ЛОГОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИМНАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се формира Комисија за изработка на пред-
логот за утврдување на химната на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот текст: Комисијата). 

2. Задача на Комисијата е да го утврди пред-
логот на текстот и мелодијата на химната на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да му 
го предложи законот за химната на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Задачата од став 1 на оваа точка Комисијата 
ќе ја извртил најдоска до март 1935 година. 

3. Комисијата има претседател и 15 членови. 
Претседателот и осум членови на Комисијата 

ги избира Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од редот на делегатите во Сојузниот собор на Со-

бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Сојузниот извршен совет делегира свој прет-
ставник за член на Комисијата. 

Во еден член на Комисијата, во договор со Со-
б н и о т собор на Собранието на СФРЈ. како свои 
претставници, делегираат' Претседателството на Со-
јузната конференција на ССРНЈ, Претседателството 
на ЦК СКЈ. Претседателството на Советот на Со-
јузот на синдикатите на Југославија, Претседател-
ството на СЗБНОВ на ,Југославија, Претседател-
ството на Сојузот на Социјалистичката младина на 
Југославија, како и Сојузот на композиторите на 
Југославија и на Сојузот на здружението на писа-
телите да Југославија. 

Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ од редот на 
членовите на Комисијата, на предлог од Комисија-
та на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

4. Во работата на Комисијата можат, по пока-
на, да учествуваат претставници на заинтересира-
ните органи, организации, заедници и здруженија 
во федерацијата, претставници на соодветните ор-
гани и организации во републиките и автономните 
покраини, како и истакнати јавни, научни и струч-
ни работници. 

5. Комисијата може, заради проучување на од-
делни прашања, вршење на консултации, подготов-
ка на документационо — аналитички материјали и 
вршење на други'стручни работи во врска m извр-
шувањето на својата задача да формира работни 
групи и стручни тимови. 

6. Стручните и другите работи потребни, за ра-
ботата на Комисијата ги обезбедува генералниот 
секретар н,а Собранието на СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 225 
6 јули 1883 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
' на Сојузниот собор, 

Аслан Фазлија, с. р. 

/ 

436. 

Врз основа на член 238 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 234 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 6 јули 1903 година и на 
седницата на Сојузниот собор од 6 јули 1983 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Со-

јузниот комитет за законодавство Јанко Чесниак, на 
лично барање, заради одење на нова должност. 

II 
За претседател на Сојузниот комитет за зако-

нодавство се именува д-р Петар Бајевиќ, генерален 
секретар на Сојузниот извршен совет. 

. Собрание на СФРЈ 
АС бр. 226 

6 јули 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на С О Ј У З Н И О Т собор, 

Антун Бубиќ, с.р. Аслан Фазлија, с.р. 
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437, 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 31 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, Собранието на 
СФРЈ, по прибавеното мислење од Сојузниот извр-
шен совет и на предлог на Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
6 јули 1883 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 6 јули 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД З А ОПШТЕ-

СТВЕНО П Л А Н И Р А Њ Е 

За заменик на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се именува 
Воислав Кнежевиќ , досегашен претседател на Сто-
панската комора на Црна Гора. . -

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 241 
6 јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Бојо Срзентиќ, с .р . 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Антун Бубиќ, с. р. Аслан Фазли ја , с. р. 

438. 

Врз основа на точка 3 ст. 2 и 5 од Одлуката за 
формирањето, составот и задачата на Комисијата за 
кзработка на предлог за утврдување на химната на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот 
собор од 6 Јули 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ ПА КОМИ-
СИЈАТА ЗА И З Р А Б О Т К А НА ПРЕДЛОГ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ХИМНАТА МА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА ТАА КОМИСИЈА 
ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СО-

Б О Р НА СОБРАНИЕТО НА С Ф Р Ј 

1. За претседател на Комисијата за изработка 
на предлог за утврдување на химната на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
именува м-р Звонко Шпољар, делегат во Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ. 

2. За членови на Комисијата за изработка на 
предлог за утврдувањ-е на химната на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија од редот 
на делегатите во Сојуз-ниот собор на Собранието на 
СФРЈ се избираат: 

— Михаило Бра јовиќ, Шандор Добо, Ранко Гу-
риќ, Трпе Јаковлевски, Фатима Хаџиалиќ, д -р Сур-
ј а Пуповци и д -р Јоган Савин. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 242 
6 ј ули 1983 година 

Белград 
, Претседател 

на Собранието на СФРЈ , 
Војо СрзентиЈѕ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазли ја, с .р. 

439. 

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за оп-
штонародната одбрана („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 21/82), Сојузниот извршен сов^т донесува 

У Р Е Д Б А 

З А ОРГАНИЗИРАЊЕ И И З В Р Ш У В А Њ Е НА Р А -
БОТНАТА О Б В Р С К А ВО В Р С К А СО В Р Ш Е Њ Е Т О 
Н А ЗАДАЧИТЕ И Р А Б О Т И Т Е З А ПОТРЕБИТЕ НА 
В О О Р У Ж Е Н И Т Е СИЛИ -НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
' ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

'Член 1 
За потребите на вооружените сили на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: воор,ужените сили), во војна и 
во случај на непосредна воена опасност се органи-
зираат единици со работна обврска. Единиците со 
работна обврска се организираат со распоредување 
на граѓаните што подлежат на работна обврска, а 
не се распоредени во вооружените сили и не под-
л е ж а т на работна обврска во органите за внатреш-
ни работи. 

Член 2 
Единиците со работна обврска можат да се ор-

ганизираат од дел или од цела организација на 
здружен труд чи ја дејност во мир е: изградба и 
одржување на комуникации (патишта, железнички 
пруги и аеродроми, луки и пристаништа); градеж" -
ништво, транспорт, натовар и истовар; хидротех-
ничк,и работи; одржување и поправка на моторни 
возила, воздухоплови и пловни објекти. 

Во единиците со работна обврска што се орга-
низираат од дел или од цела организација на здру-
ж е н труд, покра ј обврзниците на работната обврс-
ка вработени во иста или во друга организација на 
здружен труд, можат да се распоредуваат и обврз-
ници на работна обврска што не се во работен 
однос. 

Ч л е н 3 
Зависно од обемот на работите, потребното вре-

ме и можноста за ангажирање на луѓе и средства 
за работа, единиците со работна обврска се органи-
зираат во: одделенија (до 10 лица), водови (од 30 до 
50 лица), чети (до 150 лица) и баталјони (до 450 л и -
ца). Во исклучителни случаи, Б О , К О Н посебни по-
треби и задачи тоа го бараат, можат да се органи-
зираат и бригади со работна обврска (до 1500 лица). 

По исклучок од одредбава на е н е 1 од овој 
член, единиците со работна' обврска што се орга-
низираат од дел или од цела организација на здру-
ж е н труд. можат да ,та з адржат мирновременската 
големина и организација на работата. 
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Член 4 
Единиците со работна, обврска за . потребите на 

вооружените сили во BOJPIB се организираат во мир 
со наредба од надлежниот општински орган изда-
дена врз основа на барање од надлежниот военоте-
риториЈален орган. 

Во војна, ако тоа го бараат неодложните потре-
би за изведување на борбени дејства и други по-
треби на вооружените сили, а надлежниот општина 
ки орган не е во можност да издаде наредба во 
смисла на став, 1 од овој член, единиците со работна 
обврка се организираат по наредба од старешината 
на надлежниот военотериториј ален орган или по 
наредба на воен старешина на положба на коман-
дант на баталјон и на друга не јзе рамна или пови-
сока командна полжба (во натамошниот текст: над-
лежниот воен старешина). 

Член 5 
Едиргиците со работна обврска се обезбедуваат 

со потребните матер-ијални средства - и со добиток, 
во согласност со прописите за материјалната обврс-
ка на граѓаните и на основните и други организа-
ции на здружен труд. 

Ч л е н . 6 
Единиците со работна обврска во извршување-

то на, задачите и работите за потребите на воору-
женит-е сили можат да се ангажираат за извршува-
њ е на следните задачи, и тоа за : 

1) изведување на работи врз: утврдување и за -
л е ч у в а њ е ; уредување на патишта, железнички 
пруги, аеродроми, леталишта, хелидроми, луки, 
поистаништа, хиподрсми ч сидришта; изградба на 
објекти за вода и уредување на станици за вода; 
маскирање на објекти за вода и уредување на ста-
ници за вода; маскирање на објекти и работи; уре-
дување и одржување на места за преминување 
преку водени и други природни пречки; изгоадба 
и одржување на та јни складови, бази, земјанка , 
болници и /фуги санитетски објекти, како и изве-
дување на други работи на правците и во реоните 
и зоните на борбени дејства со кои се обезбедува 
поуспешно извршување на воените задачи на еди-
ниците на вооружените сили; 

2) деконзервација и активирање на техничките 
'материјални средства во воената резерва; разме-
стување на воените материјални резерви; помош 
при пренесувањето материјални средства од скла-
дови до мобилизациски збирни места и во други 
реони; помош при мобилизациски превоз по море и 
при натоварување на материјални средства на 
пловни објекти, како и вршење и на други работи 
во реоните на натоварување и истовар,ување: 

3) разместување и евакуација на воен матери-
ј а ^ и на друга воена опрема, на резервите на сред-
ства и опрема на организациите на здружен труд 
што произведуваат за потребите на вооружените 
сили и нивно засолнување од загрозените реони и 
правци: 

4) натовар и исто-вар на технички материјални 
средства и на други средства во лупите, пристаниш-
тата, аеродромите, железн,ичките станици и други-
те собирни центри на воени материјални резерви и 
на други средства: 

5) помош при масовно пренесување на повре-
дени и заболени, асанација на боишта и други ра-
боти: 

6) помош во гаснење на пожари, расчистување 
на урнатини и поправка ша воени згради и други 
објекти и отстранување на други последици врз 
воените објекти и друг имот: 

7) извршување на други работи за гѓотребите на 
вооружените сили. 

Член 7 
Надлежниот воен старешина доставува барање 

до надлежниот општински орган во кое ги наведу-

в-а сите елементи потребни за организација на еди-
ниците со работна обврска (број И големина на еди-
ниците со работна обврска; структура и организа-
ц,ија на секоја единица; за чии потреби се органи-
зираат; реон и време на извршување на задачите; 
начин и место на п р и ф а ќ а њ е од страна на воените 
единици; опрема, алат и машини со кои единицата 
мора да располага и др.). 

Ч л е н 8 
Надлежниот општински орган, врз основа на 

барање од надлежниот воен старешина, ги органи-
зира единиците со работна обврска, ги распоредува 
обврзниците на работната обврска, ги распоредува 
материјалните средства и добитокот во согласност 
со прописите за материјалната обврска на граѓани-
те и на основните и други организации на здружен 

,труд, ги именува старешините на единиците, го опре-
делува местото за јавуваше, го организира повику-
вањето на обврзниците на работната обврска и упа-
тувањето на единиците со работна обврска до рабо-
тилницата" или до местата за прифаќање од страна 
на воени-те единици за кои се изведуваат работите, 
го организира сместувањето, исхраната и здравстве-
ното згрижување, врши надвор над единиците што се 
организираат во организациите на здружен труд и 
е одговорен за м о б и л и з а ц и ј а т а готовност н а ' е д и -
ниците со работна обврска. 

Член 9 
Надлежниот општински орган води преглед на 

единиците со работна обврска кој содржи и пода-
тоци за: организацијата, видот и големината на еди-
ниц,ите со работна обврска; местото на собирање; 
организацијата на упатување од местото на соби-
рањето до работилиштето; организацијата на смес-
тувањето и исхраната и други потребни елементи, 

Член 10 
Активирањето и употребата па единицата со 

работна обврска ги наредува надлежниот општин-
ски орган по барање од надлежниот воен старе-
шина. 

Член 11 
Пополнувањето и чувањето на позивите на ли-

цата распоредени во единиците со работна обврска 
и за давателите на материјални средства и добиток, 
и организацијата на повикувањето ги врши 'над-
лежниот општински орган на начинот предвиден 
за воените обврзници распоредени во единиците на 
вооружените сили. 

Член 12, 
Надлежниот општински орган, при повикување-

то на обврзниците на работната обврска распоре-
дени во единиците со работна обгрска, ЕО лозивот 
може да назначи обврзникот на работната обврска" 
да понесе со себе прирачен алат, личен прибор и 
други предмети неопходни за работа и лична упо-
треба. На обврзниците на работната обврска не им 
се издава потребна облека и друга воена опрема. 

Член 13 
Воените' обврзници што не се распоредени во 

вооружените сили, а -се распоредени во единиците 
со работна обврска, ако бидат повикани на служба 
во вооружените сили, се должни да се Јават на по-
зивот, а ако веќе стапиле во единиците со работна 
обврска — старешините на единиците се должни 
веднаш тоа да им го овозможат. 

Член 14 
По извршената задача единиците со работна 

обврска, по правило, се расформираат, а обврзни-
ците на работната обврска, материјалните средства 
XI добитокот се враќаат дома. Зависно од потребите, 
единиците со работна обврска можат да се упату-
ваат на други задачи по одлука на надлежниот оп-
штински орган .или на надлежниот воен старешина. 
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Единиците со работна обврска организирани од 
дел или од цела организација на здружен труд, по 
извршената задача, по правило, ја продолжуваат 
својата основна дејност. 

Член 15 
Зависно од сложеноста на планираните работи, 

во мир можат да се организираат неопходна обука,, 
увежбување и провер-ка на единиците со работна 
обврска на начинот'предвиден, за обука на воените 
ед,иници на вооружените сили. 

Исплата на трошоците, организирање на сме-
стувањето, исхрана и здравствено обезбедување 
врши надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница, командите или штабот, што ја орга-
низираат обуката, у в е ж б у в а њ е ^ и проверката на 
обученоста на единиците со работна обврска. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за утврдување на 
способноста на граѓаните за вршење на работната 
обврска и за изврш,увањето на работната обврска 
(„Службе,н лист на СФРЈ", бр. '12/70). 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п бр. 348 
19 мај '1983 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

440. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за опш-
тонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ПРИ ЧИЕ 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИ-
ЈА, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ, ДЕМОНТИРАЊЕ И 
СТАВАЊЕ ВОН УПОТРЕБА, МОРА ДА СЕ ИЗВР-

ШИ ПРИСПОСОБУВАЊЕ КОН ПОТРЕБИТЕ НА 
ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

1. Обтектите од значење за општонародната од-
брана при чие проектирање, изградба или рекон-
струкција, по барање на сојузниот секретар за на-
родна одбрана или на воените старешини тито ќе ги 
овласти тој, мора да се изврши приспособување кон 
потребите на општонародната одбрана, односно при 
чие укинување, демонтирање или ставање вон упот-
реба, мора да се постапи по барањата кои од стано-
виште на интересите на општонародната одбрана ќе 
ги постави Сојузниот извршен совет, се: 

а) во областа на сообраќајот: 
1) автопатишта, сите категоризирани и некате-

г о р и з и р а н патишта и градски магистрални улици; 
2) железнички пруги за јавен сообраќај и ин-

дустриски колосеци, метроа и железнички стан,ици; 
3) тунели, мостови, вијадукти и други објекти 

на патиштата и железничките пруги долги над 10 
метри; 

4) аеродроми со аеродром,ски објекти и инста-
лации; 

5) вештачки пловни патишта, луки, пристаниш-
та и пристани на длабочини поголеми од 2 метра, со 
лакобрани и лучки постројки; 

6) бродови од 100 и повеќе бруто регистарски 
тона. траекти и рибарски бродови; 

б) во областа на телекомуникациите и врските: 
1) меѓумесни и месни телекомуникациони посто-

јани жичени водови (воздушни, подземни и подвод-
ни) и опрема и уреди за работа на нив; 

2) безжични телекомуникациони уреди за сите 
видови врски; 

3) згради и делови од згради наменети на теле-
комуникации и врски; 

4) објекти и уреди на радиодифузниот и теле-
визискиот систем; 

5) навигациони системи и објекти што служат 
за навигациони цели во поморскиот, речниот и воз-
душниот сообраќај; 

в) во областа на енергетиката: 
1) хидроцентрали, термоцентрали и нуклеарни 

централи; 
2) далноводи, трансформаторски станици — и 

расклопни постројки во системот на далноводи со 
моќност од 35 kV и поголеми; 

3). топлани со капац,итет од 23.16 мегаватчасоеи 
и поголеми; 

4) објекти за производство и преработка на теч-
ни горива и гасови од сите капацитети: 

5) складови и пумпни станици за течни горива 
и гасови од сите капацитети; 

6) нафтоводи и гасоводи од сите капацитети; 
7) објекти за производство и употреба на нук-

леарни суровини и нуклеарна енергија; 
г) во областа на водостопанството: 
1) брани над 5 метра височина и брани за аку-

мулација на 30.000 кубни метри вода и повеќе: 
2) водоводи, мелиорациони и регулациони сис-

теми и мелиорации и регулации во зафатот на на-
селби и комуникации; 

3) водовод и канализација со капацитет за 
20.000 жители и повеќе; 

д) во областа на индустријата: 
1) објекти за производство и ремонт на предме-

ти на вооружувањето и воената опрема и објекти на 
основни и други организации на здружен труд што 
се определени како оспособени за производство на 
предмети на вооружувањето и воената опрема; 

објекти на црната и обоената ,металургија; 
3) објекти за градба и ремонт на бродови и 

бродска опрема; 
4) објекти за производство и ремонт на мотори, 

шински возила и друмски моторни возила и трак-
тори: 

5) објекти за производство на електрични ма-
шини и апарати; 

6) објекти за производство на базни хемиски 
производи; 

7) објекти за производствб на цемент; 
8) објекти за преработка на каучук; 
9) објекти за производство на прехранбени про-

изводи со дневен капацитет од 10 тони и повеќе' 
ѓ) складови, силоси и ладилници за прехранбени 

производи и складови за постојани и пазарни сто-
ковни резерви со капацитет над 2.000 т 3 ; 

е) мелници за мелење жито и други објекти за 
преработка на прехранбени производи, со дневен 
капацитет од 10 тони и повеќе; 

ж) постојани складови на експлозивни, запални 
и отровни материи со капацитет од 1.000 килограми 
и повеќе; 
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з) складови за предмети на вооружувањето и 
воената опрема од сите видови; 

ѕ) болници со капацитет од 100 болеснички пос-
тели и повеќе и други објекти на здравствени орга-
низации; 

и) објекти за производство на лекови и други 
фармацевтски средства. 

2. Инвеститорите се должни за проектирањето 
односно за планираната изградба или реконструк-
ција на објектите од точка 1 од оваа одлука, писмено 
да го известат Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана односно воените старешини што ќе ги ОБ-
ОЕЛ аети сојузниот секретар за народна одбрана (во 
понатамошниот текст: воениот старешина), и тоа пред 
да се пристапи кон претходните инвестициони ра-
боти. 

3. Известувањето од точка 2 на оваа одлука ин-
веститорот е должен да го достави преку надлеж-
ниот републички односно покраински орган на чија 
територија се наоѓа односно се подигнува објектот. 
Тоа известување треба да содржи: податоци за лока-
цијата, намената, капацитетот, времето на проекти-
рањето и изградбата на објектот, со потребни" објас-
нувања. 

Надлежниот републички, односно покраински 
орган доставува известување до Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана, односно до воениот ста-
решина, со свое мислење за потребата од приспосо-
бување на објектот кон потребите на општонарод-
ната одбрана. 

4. Ако 'сојузниот секретар за народна одбрана 
односно воениот старешина утврди дека инвести-
циониот објект од точка 1 на оваа одлука е приспо-
собен кон потребите на општонародната одбрана, ќе 
го извести за тоа инвеститорот ћо рок од 30 дена од 
денот на приемот на известувањето од точка 2 на 
оваа одлука. 

5. Сојузниот секретар за народна одбрана од-
носно воениот старешина е должен, во рок од 30 де-
нта од денот на приемот на известувањето од точка 2 
на оваа одлука, да му постави на инвеститорот ба-
рање за приспособување на објектот кон потребите 
на општонародната одбрана, ако најде дека објектот 
не е приспособен кон тие потреби. 

Ако врз основа на податоците од точка 3 став 1 
на оваа одлука не може да се донесе оцена, сојуз-
ниот секретар за народна одбрана односно воениот 
старешина ќе бара инвеститорот да му достави пот-
ребна документација за да може да донесе оцена за 
потребата од приспособување на објектот кон пот-
ребите на општонародната одбрана. 

Сојузниот секретар за народна одбрана односно 
воениот старешина е должен, во рок од 30 дена од 
денот на приемот на бараната документација од став 
1 на оваа трчка, да донесе оцена за потребата од 
приспособување на објектот кон потребите, на опш-
тонародната одбрана. 

Ако сојузниот секретар за народна одбрана од-
носно воениот старешина во рок од 30 дена не го 
постави барањето од став 1 на оваа точка односно 
ако не донесе оцена во смисла на став 3 од оваа точ-
ка се смета дека нема барање за приспособување. 

6. Сојузниот секретар за народна одбрана одно-
сно воениот старешина кој решава за потребата од 
приспособување на објектот кон потребите на опш-
тонародната одбрана, ќе достави еден примерок на 
известувањето од точка 4 односно барањето од точка 
5 на оваа одлука до надлежниот републички однос-
но покраински орган, а еден — до инвеститорот 
преку надлежниот републички односно покраински 
орган. 

7. Носителите на правото на располагање, ко-
ристење и управување (во'натамошниот текст: носи-
тели на правото на користење) се должни писмено 
да го известат Сојузниот секретаријат ' за народна 

одбрана за планираното укинување на одделни пру-
ги во железничкиот сообраќај, односно за плани-
раното демонтирање или ставање вон редовна упот-
реба на други објекти од точка 1 на оваа одлука. 

8. Известувањето од точка 7 на оваа. одлука, но-
сителот на правото на користење е должен да го 
достави преку надлежниот републички односно пок-
раински ор^ан на чија територија се наоѓа објектот. 
Тоа известување треба да содржи: податоци за ло-
кацијата, намената и капацитетот на објектот,, вре-
мето на укинувањето, демонтирањето односно става-
њето БОН редовна уптреба, со потребни објасненија. 

Надлежниот републички односно покраински 
орган ѓо доставува известувањето до Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана, со свое мислење за 
потребата од поставување барање од становиште на 
интересите на општонародната одбрана. 

9. Ако сојузниот секретар за народна одбрана 
најде дека не е потребно да се поставува посебно 
барање од ста.новиште на интересите на општона-
родната одбрана, ќе го извести за тоа носителот на 
правото на користење во рок од 30 дена од денот на 
приемот на известувањето од точка 7 на оваа одлука. 

10. Ако сојузниот секретар за народна одбрана 
утврди дека по повод укинувањето, демонтирањето 
односно ставањето вон редовна употреба на објектот, 
треба да се постават барања од становиште на инте-
ресите на општонародната одбрана, таков предлог 
ќе му достави на Сојузниот извршен совет во рок од 
30 дена од денот на приемот на ' известувањето од 
точка 7 на оваа одлука и за тоа ќе го извести носи-
телот на правото на користење. 

11. Ако врз основа на податоците од точка 8 
став 1 на оваа одлука' не може да донесе оцена, со-
јузниот секретар за народна одбрана ќе бара носи-
телот на правото на користење да му ја достави 
потребната документација за да може да донесе 
оцена за потребата од поставување барање од ста-
новиште на интересите на општонародната одбрана. 

Сојузниот секретар за народна одбрана е дол-
жен, во рок од 30 дена од дренот на приемот на бара-
ната документација од став 1 на оваа точка, да до-
несе оцена за потребата од поставување барање од 
становиште на интересите на општонародната од-
брана. 

Ако сојузниот секретар за народна одбрана не 
го извести носителот на правото на користење за 
доставувањето на предлози до Сојузниот извршен 
совет во смисла на точка 10 од оваа одлука, ќе се 
смета дена нема посебни, барања од становиште на 
интересите на општонародната одбрана. 

12. Сојузниот секретар за народна одбрана ќе 
достави еден примерок на известувањето' од точка 
9 на оваа одлука до надлежниот републички однос-
но покраински орган, а еден — до носителот на пра-
вото на користење преку надлежниот републички 
односно покраински орган. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на објектите при чија изградба мора да се из-
врши приспособување кон потребите на народната 
одбрана, постапка за известување за изградбата на 
чие ефекти и за поставување барања за нивното при-
способување („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75). 

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

Е. п. бо. 372 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 
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441. 

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за ос-
новните на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен л,ист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА С О В Е Т ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ 

1. Се формира Совет за телекомуникации (во 
натамошниот текст: Совет) како заедничко колеги-
јално тело на сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации во состав на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врск,и. 

2. Советот обезбедува усогласување на ставо-
вите на заинтересираните сојузни органи на упра-
вата и СОЈУЗНИ организации и координациЈа во спро-
ведувањето на утврдената политика во областа на 
телекомуникациите, како и постојана соработка на 
заинтересираните републички и покраински органи 
на управата по прашања од таа област, а особено 
по прашањата што се однесуваат на: усогласува-
њето на среднорочните планови за развој на сис^ 
темот на врски; оценувањето на целесообразноста 
на развоЈот на новите системи на врски за посебни 
потреби и проширување на постојните системи на 
врски; давањето на иницијатива за склучување на 
договори, општествени договори и самоуправни 
спогодби во областа на врските и следењето на нив-
ната реализација; давањето на, иницијатива за 
утврдување на условите за заедничка изградба, ко-
ристење и одржување на системите на врски (објек-
ти, опрема и др.); давањето на иницијатива за доне-
сување на прописи со кои се регулира развојот, 
изградбата и одржувањето на системите на врски; 
предлагањето на услови за ефикасно функциони-
рање на системите на врски во вонредни прилики; 
разгледувањето на потребата и оправданоста на 
преземањето странски лиценци и развој на сопстве-
ната технологија за производство на телекомуника-
циона опрема; предлагањето на критериуми и на-
чин за формирање и користење на неопходните ре-
зерви на инсталации, опрема и составни делови за 
системите на Ерски; разгледувањето и предлага-
њето на ставови за учество на југословенските де-
легации на светските конференции во рамките на 
Меѓународниот сојуз за телекомуникац,ии; разгле-
дувањето и усогласувањето на програмите за нау-
чноистражувачка работа на одделни системи на 
врск,и; предлагањето на услови и мерки за користе-
ње на меѓународни и други странски кредити за 
развој и изградба на системите на врски; координи-
рањето на заедничкиот развој, изградбата и кори-
стењето на информационо-документациониот сис-
тем на телекомуникации; разгледувањето и на дру-
ги прашања и предлагањето на мерки во областа 
на врските, со кои се придонесува за поголема без-
бедност на земјата и подобро технолошко единство 
на системот на врски. 

За прашањата што ги разгледува, Советот дава 
иницијативи, мислења и предлози и за СВОЈ ата ра-
бота го известува Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски. 

3. Советот има 18 членови и претседател. 
4. Советот го составуваат' претставници на: Со-

јузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи и Сојузната управа за 
радиоврски. 

Советот го составуваат и претставници на ре-
публичките и покраинските органи на управата над-
лежни за работите на л врски. 

Во Советот се наименуваат претставници на: 
Општото здружение на индустријата за преработка 
на метали на Југославија, Заедницата на југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони, Заедницата 
на југословенските железници, Заедницата на ју-
гословенското електростопанство, Деловната заед-
ница на радиодифузните организации на здружен 
труд на југословенската радиотелевиз-ија и Заедни-
ците на електротехничките факултети и виши 
школи на Југославија. 

5. Претседателот и членовите на Советот ги на-
именува Сојузниот извршен совет. 

6. Во работата на Советот можат да учеству-
ваат и претставниц,и на други заинтересирани орга-
ни и организации кога се разгледуваат прашања 
значајни за работата на тие органи и организации. 

7. Советот донесува деловник за својата работа. 
8. Вршењето на стручни и административни ра-

боти за потребите на Советот го обезбедува Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски. 

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

Е. п. бр. 329 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с .р. 

442. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за Но-
винско-издавачката установа Службен лист на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43 /76), Сојузниот из -
вршеа совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЈАТА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" И „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1983 

ГОДИНА 

1. Претплатената цена на изданијата „Службен 
лист на СФРЈ" и „Службен лист на СФРЈ" — Ме-
ѓународни договори, што ги издава Новинско-изда-
вачката установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на јазиците на 
народите на Југославија и на јазиците на албан-
ската и унгарската народност, за 1983 година изне-
сува: 

1) за „Службен лист на СФРЈ" — 1.425 динари; 
2) за „Службен лист на СФРЈ" 

— Меѓународни договори — 2.425 динари. 

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

Е. п. бр. 351 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет „ ^ 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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443. 

Врз основа на член 121 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А ' ' 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ШЕ НА ДИНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАН-

СКИ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за условите за стекнување и ко-
ристеше на динарски побарувања на странски лица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77, 67/79 и 21/81) 
во точка 1 став 2 во одредбата под 1 зборовите: 
„според самоуправната спогодба од член 69 на За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство" се заменуваат со зборовите: „соглас-
но со Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство". 

Во одредбата под 4 зборовите: „извршна суд-
ска пресуда на домашен суд" се заменуваат со збо-
ровите: „извршен наслов". 

Во одредбата под 4 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Трансфер на алиментациј ата во странство се 
врши на странски л,ица и на државјани на СФРЈ, 
кои во странство имаат живеалиште." 

Во одредбата под 5, во став 2 зборовите: „спо-
ред самоуправната спогодба на член 69 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство", се заменуваат со зборовите: „согласно 
со Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство". 

2. Во точка 3 став 2 зборовите -/„според самоуп-
равната спогодба од член 69 на Законот за д е в и з -
ното работење и кред,итните односи со странство" 
се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство". 

3. Во точка 4 став 2 зборовите: „може да одо-
бри" се заменуваат со зборот: „одобрува". 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
' „За износот на дина реките побарувања на 

странско лице, остварен според основите од оваа 
одлука, КОЈ не може да се трансферира во стран-
ство туку се држи на посебна сметка ка ј овласте-
на банка и се користи за нестоковни плаќања и за 
плаќања н^ трошоците за престо-ј во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија, домаш-
ни - лица не обезбедуваат девизи согласно со Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

Динарските побарувања остварени според ос-
новите од оваа одлука, странски лица можат да ги 
изнесат од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во ефективни динари само во соглас-
ност со' Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 4 до 6. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 338 
16 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

444. 

Врз основа на член 46 од Законот за прометот 
на Стоки и услуги со странство („Службен лист на ' 
СФРЈ", бр. 52/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
УВОЗ НА СУРОВИНИ И НА ДРУГ РЕПРОДУК-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО 
НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ КОИ СЕ НАПЛАТУВААТ 

ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за условите за 'увоз на сурови-
ни и на друг репродукционен материјал заради 
производство на стоки за извоз кои се наплатуваат 
во конвертибилни девизи („Службен лист на-СФРЈ", 
бр. 64/82) во точка 1 процентот: „500/о", се заменува 
со процентот: „65%". 

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

Е. п. бр. 357 
27 јуни 1083 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

- 445. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/82), врз основа на сог-
ласност од надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМА-
Њ Е НА ОБВРСКИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОСНОВАЧИ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ВО СТРАНСТВО ВО ПОГЛЕД НА ПРОМЕ-
ТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОСНОВАНО ВО 
СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВА СО ТРГОВ-

СКА ДЕЈ НОСТ 

11 Во Одлуката за преземање на обврските од 
организациите на здружен труд основачи на прет-
пријатија во странство по поглед на прометот на 
претпријатието основано во странство што се зани-
мава со трговска дејност („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/77) во точка 1 но зборовите' „остварениот 
промет" се додаваат зборовите: „со Југославија". 

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

Е. п. бр. 358 
23 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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446. 

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за 
општонародната одбрана '„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ "НА БА-
РАЊА И ЗА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА 
КОЈ МОЖЕ ДА ПОСТАВУВА Б А Р А Њ Е ВО ПО-
ГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТОНАРОДНАТА 
ОДБРАНА И ЗАШТИТАТА ОД ВОЕНИ РАЗУРНУ-
ВАЊА СО КОИ СЕ УСОГЛАСУВААТ ПРОСТОР-

НИТЕ И УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 

1. Со оваа одлука се уредува постапката за по-
ставување на барања во поглед на потребите на оп-
штонародната одбрана и заштитата од воени разур-
нувања (во натамошниот текст: барањето) при из-
работката, донесувањето и извршувањето на прос-
торните и на урбанистичките планови и се опре-
делува сојузен орган на управата кој може да ги 
постави тие барања. ^ 

2. Барањето кое се поставува при изработката, 
донесувањето и извршувањето на просторните и на 
урбанистичките планови (во натамошниот текст: 
плановите) ги содржи условите што се однесуваат 
особено на: 

1) општото уредување на територијата за по-
требите на општонародната одбрана и заштитата од 
воени разурнувања; 

2) обезбедувањето просторни услови за функ-
ционирање на комплекси^ во кои се наоѓаат вое-
ни и други објекти од посебно значење за општо-
народната одбрана односно комплекси за изградба 
на такви објекти; 

3) уредувањето на посебни простори за изведу-
вањето на борбени дејства на вооружените сили; 

4) обезбедувањето простори за посебни намени 
од значење за општонародната одбрана; ' 

5) приспособување^ на општествената инфрас-
труктура кон потребите на вооружените сили, оп-
штонародната одбрана и заштитата од воени ра-
зурнувања. 

3. Барањата во смисла на точка 2 од оваа од-
лука може да ги поставува Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

4. Органот кој го донесува планот е должен да 
го извести Сојузниот секретаријат за народна од-
брана за донесувањето на одлука за пристапување 
кон подготовките ,за изработката на планот. 

Известувањето од став 1 на оваа точка, со по-
.требната документација, се доставува до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана преку републич-
киот односно покраинскиот орган на управата на-
длежен за работите на општонародната одбрана 
(во натамошниот текст: надлежниот орган) 

Надлежниот орган при доставување на извес-
тувањето и на потребната документација до Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана дава мисле-
ње за потребата од усогласување на тој план со 
потребите на општонародната одбрана и заштита-
та од воеѓги разурнувања. 

5. Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
им го доставува на сите заинтересирани сојузни 

органи на управата и сојузни организации известу-
вањето од точка 4 на оваа одлука заради прибаву-
вање на нивно мислење во врска со барањето за 
усогласување на планот со потребите на општона-
родната одбрана и заштитата од воени разурну-
вања. 

Органите и организациите се должни во рок од 
30 дена од денот на приемот на известувањето од 
став 1 на оваа точка до Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана да достават свое мислење. 

6. Сојузниот секретаријат за народна одбрана е 
должен барањето да го достави во рок од 60 дена 
од денот на приемот на известувањето и на доку-
ментацијата од точка 4 на оваа одлука. 

Барањето се доставува до органот кој го доне-
сува планот преку надлежниот орган. 

7. Органот кој го донесува планот е должен 
пред донесувањето на планот да го извести Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана за тоа дали 
во предлогот на планот се вградени барањата што 
ги поставил С О Ј У З Н И О Т секретаријат за народна од-
брана. 

Известувањето од став 1 на оваа точка со по-
требната документација се доставува до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана на начинот и по 
постапката од точка 4 став 2 на оваа одлука. 

8. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
по приемот на известуваните и на потребната до-
кументација од точка 7 на оваа длука оценува да-
ли во предлогот на планот се вградени ,и поставе-
ните барања. 

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на оцени дека треба да се остане при барањето кое 
не е вградено во предлогот на планот, за тоа ќе го 
извести органот кој го донесува планот, преку на-
длежниот орган, во рок од 30 дена од денот на 
приемот на известувањето 

Ако предлогот на планот не е усогласен, Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана за тоа ќе го 
извести Сојузниот извршен совет. 

9. Во текот на извршувањето на планот Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана може да по-
ставува барања кои се во согласност со 'планот. 

Органот кој го извршува планот е должен да 
постапува во согласност со барањата од став 1 на 
оваа точка. 

Контрола над постапувањето по барањето од 
став 1 на оваа точка врши Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

10. Во постапката на поставување барања, из-
работка. донесување и извршување на планот се 
применуваат мерките за заштита на тајноста на 
податоците 'што се предвидени со прописите за 
утврдување и заштита на податоците значајни за 
вооружените сили и за општонародната одбрана, 
што се прогласени ка,ко државна, воена или служ-
бена тајна. . 

11. Измените и дополненијата на плановите во 
поглед на нивното усогласување со потребите на 
општонародната одбрана и заштитата од воени ра-
зурнувања се вршат по постапката што е предвиде-
на за нивното донесување. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за усогласу-
вање на просторните и урбанистичките планови со 
потребите на народната одбрана и заштитата од 
воени дејства („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76). 
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13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 349 
23 Јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

. 447. 

Врз основа на член 55 став 3 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), член 114 став 
3 од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/78) член 156 од Законот за службата 
во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/78) и член 21 став 2 од Законот за воената 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/80 и 
40/80), сојузниот секретар за народна одбрана про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 1 
Во Правилникот за военолекарските комисии 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/82) во член 54 
став 1 по точка 2 се додава нова точка 3, која 
гласи: 

,,З) заболен, ранет, повреден или озледен пред 
стапувањето во воена школа во СВОЈСТВО на пито-
мец — ученик, а вршењето на должноста во воена-
та школа не предизвикало влошување на болеста;". 

Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 2 
Во член 58 став 1, по точка 2 се додава нова 

точка 3, која гласи: 
,,З) заболен, ранет, повреден или озледен пред 

стапувањето " на служба во вооружените сили, а 
вршењето на службата во вооружените сили не 
влијаело врз влошувањето на болеста;". 

Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 3 
Во член 70 ставот 3 се менува и гласи: 
„При донесувањето на оцена за привремена не-

способност за воена служба на војник, согласно се 
применуваат одредбите на член 20 од Законот за 
воената обврска." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. в. п. бр. 26 
28 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 

адмирал. Бранко Мамула, с. р. 

448. 

Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите 
и начинот на Пренос на девизи на давателите на 
услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/83), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНОС 

'НА ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 

1983 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што даваат 
услуги на превоз во меѓународниот стоковен по-
морски, речен, друмски и воздушен сообраќај (во 
натамошниот текст: даватели на услуги), на кои 
преносот на девизи се врши согласно со Одлуката 
за условите и начинот на пренос на девизи на да-
вателите на услуги во меѓународниот стоковен со-
обраќај во 1903 година (во натамошниот текст: Од-
луката) при извозот им изоставуваат на корисни-
ците на услуги најмалку два примерока на факту-
рата за извршената услуга на превоз. Таа фактура 
содржи особено: податоци за динарскиот и девиз-
ниот износ на возарината; назив на овластената 
банка ка ј која давателот на услугата има девизна 
сметка; како и број на девизната сметка на дава-
телот на услугата. - ' 

Извозникот — корисник на услугата на прево-
зот, при распоредот на девизниот прилив од смет-
ката 25730, со налог 746 го распоредува и пренесува 
г.о корист на сметката 7109 на давателот на услуга-
та износот на двизите назначен во фактурата од 
став 1 на оваа точка. 

Давателот на услугата, по приемот на девизите 
од став'2 па оваа точка на сметката 7109, на својата 
банка и дава налог 745 за пренос на тие девизи на 
својата сметка 7100, како и на сметката 7100 на дру-
гите даватели на услуги на односниот превоз, ако 
ги ангажирал како кооперанти. 

Кон налогот 745 што го издава за пренос на де-
визи во смисла на став 3 од оваа точка, давателот 
на услугата приложува доказ дека ги намирил ди-
нарските обврски спрема корисникот на услугата 
(петтиот примерок на заверениот образец 41 на 
Службата на општественото книговодство и сл.) и 
тоа во височината на противвредноста на износот 
на денизите од образецот 745 кој се однесува на 
услугите на превоз, сметано според курсот што ва-
жел на денот (датумот) на издавањето на налогот 
745 (датумот од рубриката 16) 

2. Давателите на услуги, при увозот, заради 
наплата на превозот на стоки на меѓународни рела-
ции, на корисниците на услуги им изоставуваат 
најмалку два примерока на фактурата за изврше-
ната услуга на превоз. Таа фактура содржи особе-
но: податоци за динарскиот износ на возарината и 
за износот па девизите во смисла на точка 4 од Од-
луката; називот на овластената банка кај која да-
вателот на услугата има девизна сметка како и 
бројот на девизната сметка на давателот на услу-
гата, 

Увозникот — корисникот на услугата на превоз 
на стоки што се увезуваат ги пренесува девизите 
на давателот на услугата во височина на стварните 
трошоци на превозот на странска релац,ија соглас-
но со точка 4 на Одлуката. 

Корисниците на услуги пренесуваат соодветен 
износ на девизи од сметката 7100 на сметката 71319 
на увозникот — корисникот на услугата ка ј негова-
та овластена банка. По извршувањето на тој пре-
нос. увозникот — корисник на услугата е должен 
да издаде налог 746 за пренос на девизи од смет-
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ката 71919 на сметката 7109 на давателот на услу-
гата. 

За износот на дев,изите што е пренесен на да-
вателот на услугата на сметката 7109 со налогот 
746, давателот на услугата на банката и издава на-
лог 745 за пренос на тој износ на дев,изи од сметка-
та 7109 на неговата сметка 7100, како и на сметката 
7100 на другите даватели на услуги на односниот 
превоз, ако ги ангажирал како кооперанти. 

За износот на девизи што ќе го црими во сми-
сла на став 2 од оваа точка, давателот на услугата 
му пренесува динари на корисникот на услуги-
те, во височината на дичарската противвредност, на 
девизите, сметано според курсот што важел на ден 
(датумот) од налогот 745 со кој девизите се прене-
суваат од сметката 7109 на сметката 7100 на давате-
лот на услуги. Кон налогот 745 давателот на ус-
лугата задолжително приложува доказ дека ги на-
мирил динарските обврски спрема корисникот на 
услугата (петти примерок на заверениот образец 41 
на Службата на општественото книговодство и сл.). 

3. Со денот на влегувањето ЕО сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за извр-
шување на одредбите на Одлуката за условите и 
начинот на пренос на девизи на давателите на ус-
луги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/83). 

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

Бр. 3-6470-1 
26 мај 1983 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Јолев Флорјанчич, с. р. 

449. 

Брз основа на точка 3 , став 1 од Одлуката за 
составот на сојузните комитети (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство ,и социјална 
заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
МА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита („Службен лист, на СФРЈ", бр. 71/82) во 
точка 1 оддел под а) одредбата под 7 се менува и 
гласи: 

„7. од Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и на здравството на Југославија: 

Љубиша Поповиќ, секретар на С О Ј У З О Т на заед-
ниците на здравственото осигурување и на здрав-
ство на Југославија;". 

е 2. QBa решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3224 
15 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

450. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МО-
РААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/83), во точка 1, во табелата текстот под реден број 16 се менува и гласи: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 „Мостар" 07,00 14,00 1,2,3,4,5 06,00 
15,00 

07.30 
20,00 

1.2,3,4.5 
1,2,3,4,5,7". ч 

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

Бр. 3765/1 
1 јули1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, с. р. 
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451. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ" , бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
t 

НА СРЕДСТВАТА ЗА З А Ш Т И Т А НА РАСТЕНИЈА З А К О И ПРЕСТАНАА ДА В А Ж А Т ДОЗВОЛИТЕ 
ЗА П У Ш Т А Њ Е ВО В Н А Т Р Е Ш Е Н ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет з,а земјоделство утврди дека престанаа да в а ж а т дозволите за пуштање во 
внатрешен промет на следните средства за заштита на растенија : 

Реден 
број Назив на средството 

Назив на производителот и 
на застапникот на стран-

скиот производител 
Дозвола за промет 

издадена од 

Решение на Со-
јузниот комитет 
за земЈ оделство 
за престанок на 
важењето на до-
зволата 

1 ACCOTHION 50G-E 

2 AEROSOL-15 

3 AEROSOL-16 

4 AEROSOL-17 

5 AERQSOL-20 

6 ANITEN-D 

7 ATRAPIN Mg-25 

8 ATROMET-Mg-25 

9 BASALIN GRANULAT 

10 BIRLANE-24% EC 

11 CERKOFIT WP-60 

American Cyanamid Compa- Сојузниот секретаријат за 
ny, New Yersey, САД, ко- земјоделство, решение бр. 
го во Југославија го заста- 1646/1 од 12 ф е в р у а р и 1971 
пува СОУР Хемиска ин- година 
дустрија „ЗОРКА", РО „За -
штита биља" — Загреб 
Товарна ,кемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибор-у 

Охис — Органско хемиска 
и в д стрија „НАУМ НАУ-
МОВСКИ-БОРЧЕ" , ООЗТ 
„Пестициди" — Скопје 
Товарна хемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору 

Товарна .кемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4424/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4421/1 од 6 април 1976 го-
дина 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4421/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот ргомитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4426/1 од 6 септември 1976 
година 

Бр. 1333/2 од 6 
"април 1983 годи-4 
на 

Бр., 7535/1 од 30 
септември - 1982 
година 

Бр. 7936/1 од 15 
октомври 1982 
година 

Бр. 7525/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7530/1 од 30 
септември 1982 
година 

Товарна кемичних издел- Сојузниот комитет за зем- Бр. 7534 / i од 30 
КОБ „ ш к н У С " , Раче при јоделство, решение бр. септември 1982 
Марибору 4427/1 од 6 септември 1976 г-одина 

година 

Товарна кемичних издел- Сојузниот комитет за зем-
ков „ПИИУС", Раче при јоделтсЕО, решение бр. 271/1 
Марибору од 16 јануари 1976 година 
СОУР Кемијска индустрија Сојузниот комитет за зем-
„РАДОЊА", ООУР „Заш- јоцелство, решение бр. 
тита биља", Сисак 474/1 од 23 јануари 1975 

година 
BASF AG., Ludwigshafen / 
Rh; кого во Југославија го 
застапува РО „ПРОГРЕС", 
О ОУ Р , Прогрес - Хемотекс ", 
IV Робна дирекција — 
BASF, Белград 
Shell Internat ional Company 
Ltd., Лондон, кого во Југо-
славија го застапува РО 
„АСТРА", ООУР Заступст-
во иностраних фирми у За -
гребу 
СОУР Хемијава индустрија 
, .ЗОРКА", РО „Заштита 
биља", Шабац 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 6217/1 
од 25 декември 1975 година 

Сојузниот комитет за земјо-
делство решение бр. 4533/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1659/5 од 15 јуни 1977 го-
дина 

Бр. 7529/1 од 30 
септември 1982 
година 
Бр. 7455/1 од 15 
октомври 1982 
година 

Бр. 92/2 од 10 
февруари 1983 
година 

Бр. 7521/1 од 30 
септември 1982' 
година 

Бр. 3761/3 од 28 
јуни 1982 година 
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12 COTORAN (R) 50-WP 

13 DICUHAN (R) 30-Mg 

14 ETIOL AKAR 

15 GALITON G-10 

16 GEOSAN 

17 GESAPRIM (Е) EXTRA 
500 тековен 

18 GESAPRIM (Н) EXTRA 
50-WP 

19 GESAPRIM (R) mult i 
25-Mg 

20 GESAPRIM (R) 25-Mg 

21 GESAPRIM (R) for te 25-
-Mg 

22 GESAPRIM (R) mult i 500 
тековен 

23 GESAPRIM (R) for te 500 
тековен 

24 GESAROL E-25 

25 ^ A R B A R I L G-5 

26 KUPRAN-40 

27 LEKTAN F-50 

Сојузниот комитет за зем-
јоделства ^решение бр. 
6215/1 од 25 декември 1975 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 483/1 
од 23 јануари 1975 година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4405/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
439/1 од 23 јануари 1975 го-
дина , ' 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1003/1 од 24 февруари 1977 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 958/1 
од 9 февруари 1978 година 

Ciba-G^igy AG., Basel, ко-
го во Југославија го заста-
пува „COMMERCE", ТОЗД 
Репро дукциј ски материјал, 
ЈБубљана 
Ciba-Geidy AG., Basel, ко-
го во Југославија го заста-
пува „COMMERCE", ТОЗД 
Репродукцијски, материјал, 
ЈБубљана 
СОУР „ГАЛЕНИКА", РО 
„ГАЛЕНИКД-АГРОХЕМИ-
ЈА", ООУР Фабрика ф и т о -
фармаци је Земун 
СОУР „ГАЛЕНИКА", Р О 
„ГАЛЕНИКА-АГРОХЕМИ-

.ЈА", ООУР Фабрика фито-
ф а р м а ц и ј а Земун 
СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Сћго-
mos — Заштита биља", З а -
греб 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого 
во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗД 
Репродукцијски материјал, 
ЈБубљаца 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого 
во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗД 
Р е п р о д у к ц и о н и материјал, 
Љубљана 
Ciba-Geigy AGM Basel, кого 
во Југославија го застапува 
„COMMERCE", ТОЗА Реп-
родукцијски материјал 
Љубљана 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого 
во Југославија го застапува 
ТОЗА Репродукцијски ма-
теријал, ЈБубљана 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого 
во Југославија го затапува 
„COMMERCE", ТОЗА Реп-
ро дукциј ски материјал, 
ЈБубљана 
Ciba-Geigy AG., Basel, кого 
во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗА 
Р е п р о д у к ц и ј а ^ материјал, 
ЈБубљана 
Ciba-Gaigy AG., Basel, кого 
во Југославија го застапу-
ва „COMMERCE", ТОЗА 
Репродукцијски материјал, 
ЈБубљана 
Товарна кемичних издел- Сојузниот комитет за зем-
ков „ПИИУС", Раче при јоделетва. решение бр. 
Марибору 4432/1 од 6 септември 1976 

година 
СОУР Хемијска индустрија Сојузниот комитет за зем-
,,ЗОРКА", РО „Заштита би- Јоделство, решение бр. 
ља", Шабан 4490/1 од 6 септември 1976 

година 

Бр. 6446/2 од 30 
август 1982 го-
дина 

Бр. 6462/2 од 30 
август 1982 го-
дина 

Бр. 7540/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7538/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 9509/14 од 14 
декември 1982 
година 

Бр. 8058/2 од 8 
ноември 1982 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
957/1 о д ' 9 февруари 1978 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
485/1 од 23 Јануари 1975 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
486/1 од 23 јануари 1975 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
484/1 од 23 јануари 1975 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
6210/1 од 25 декември 1975 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 487/1 
од 23 јануари 1975 година 

Х е м и с к а индустрија 
ПА", Крушевац 

Товарна фармацевтски к им 
кемичиих изделков „ЛЕК" 
Љубљана 

,ЖУ- Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1698/2 од 23 маЈ 1977 година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 458./1 

од 23 јануари 1975 година 

Бр. 8059/2 од 8 
ноември 1982 го-
дина 

Бр. 6465/2 од 30 
Јули 1982 годи-
на 

Бр. 64Q7/2 од 30 
јули 1982 годи-

Бр. 6463/2 од 30 
јули 1982 годи-
на 

Бр. 6466/2 од 30 
Јули 1982 годи-
на 

Бр. 6464/2 од 30 
јули 1982 годи-
на 

Бр. 7531/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7524/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 8362/2 од 24 
ноември 1982 го-
дина 
Бр. 7681/1 од 7 
октомври 1982 
година 
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28 LEKTAN К-50 

29 LINDAN Р-2 

30 LINDAN Р-2,8 

31 LINDAN прашок-20/о 

32 LINDAN 2,8 прашиво 

,33 LXNDAPIN 

34 L1NDAIN OLJE 

LUMETON 2412 

30 MALATION Ѕ-25 

37 MONOSAN 

38 MONOSAN СОМЕТ 

39 MUHARI CID 

40 NEKION ЕС-Зб 

41 NEHION G-3 

42 ORTHENE-75 

Товарна фармацевтских ин 
кемичних изделков „ЛЕК", 
ЈБубљана 
СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР ,,Chro-
mos — Заштита биља", З а -
греб 
СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР „ПЛИВА", ООУР 
„Заштита биља — Калино-
в и ^ " , Загреб 

Товарна кемичних издел-
ков „ПИНУС", Раче при 
Марибору . 

Товарна кемичних издел-
ков ,ДШНУС", Раче при 
Марибору 

Товарна кемичних из дел-
ков „ПРШУС", Раче при 
МаЈрибору 

Ciba-Geigy AG., Basel, ко-
го во Југославија 'го заста-
пува „COMMERCE". ТОЗ7Ј 
Репродукцијата материјал, 
ЈБубљана 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР „ГАЛЕНИКА", РО 
„Галеника-Агрохемиј а", 
ООУР Фабрика ф и т о ф а р -
мације, Земун 

BASF AG., Ludwigshaf en / 
/Rh , кого во Југославија го 
застапува РО „ПРОГРЕС", 
ООУР „Прогрес-Хемотекс", 
IV Робна дирекција — 
BASF, Белград 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Заш-
тита биља", Сисак 

Celamerck G.m.b.H., Ingel-
heim/R"n, кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
ТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД 
„ГРУДА — Зунања тргови-
на", ЈБубљана 

Celamerck G.m.b.H., Ingel-
h e i m / R h , кого во Југосла-
вија го застапува „АГРО-
Т Е X Н И К А - Г Р У Д А ", ТОЗД 
„ГРУДА — Зунања тргови-
на" ЈВубљана 

Chevron' Chemical Company. 
Paris, кого во Југославија 
го Застапува „АГРОТЕХ-
НИКА -ГРУДА ТОЗД „Гру-
да - Зуиања трговија" , 
ЉуОљана 

Сојузниот комитет за зем-
оделство, решение бр. 459/1 
ед 23 ј ануари 1975 година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
2950/2 о д 27 с е п т е м в р и 1978 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1:492/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1:453/1 од 6 септември 1976 
'одина 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
1434/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
(оделство, решение бр. 
1599/2 од 4 октомври 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4435/1 од 6 септември 1976 
'одина 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
7196/1 од 15 декември 1978 
година 

Сојузниот комитет за зем-
ј аде лство, решение бр. 
4480/1 од 6 септември 1976 
-одина 

Сојузниот комитет з,а зем-
јоделство, решение бр. 
4407/1 од 6 септемв,ри 1976 
година 

Сојузниот комитет за 'Зем-
јоделство, решение бр 
6632/1 од 10 ноември 1981 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 108/1 
од 8 ј ануари 1976 година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр, 602/1 
од 5 февруари 1976 годино 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр 
445/1 од 23 јануари 197а 
година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
6 1 9 4 / 1 од 25 декември 1975 
гбдина 

Бр. 7680/2 од 7 
октомври 1982 
година 
Бр . 9509/17 од 14 
декември 1982 
година 

Бр. 7523/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7509/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. '7527/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7532/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7526/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр . 8060/2 од 8 
ноември 1982 го-
дина 

Бр. 7522/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр . 7539/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 9529/2 од 15 
декември 1982 
година 

Бр . 1105/2 од 28 
март 1983 годи-
на 
Бр. 7520/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7519/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7517/1 од 30 
септември 1982 
година 

/ 
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43 QUIRITOX 

44 PADAN Р-1 

45 PANTAKAN М-10 

46 PANTAKAN М-15 

47 PANTAKAN М-29 

48 PARAN М-10 

49 PARATION-2Q 

50 PLAVI CINEB Ѕ-65 

51 PLONDREL Ѕ-50 

52 RADAZIN SPECIJAL 

53 RADOFEN 

54 RADOFENIL 

55 RADOTION-P 

56 RADOTION WP-50 

57 SEVIN Р-5 

58 SIMAZIN-PINUS 

59 SITOSAN 

Сојузниот комитет за зем- Бр. 7518/1 од 30 
јоделство, решение бр. 467/1 септември 1982 
од 23 јануари 1975 година година 
Сојузниот комитет за зем- Бр. 9652/2 од 22 
јоделство, решение бр. декември 1982 
563/1 од 31 јануари 
година 

бр. декември 
1977 година 

Polanz, Ried, кого во Југо-
славија го застапува То-
варна душака — Руше. 
Sipcam, Милано, кого во 
Југославија го застапува 
„Агротехника — Груда", 
ТОЗД „Груда - Зунања тр-
говина", Љубљана 
СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР ,,Chro-
mos — Заштита биља", Заг-
реб 
СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chro-
шоѕ — Заштита биља", З а -
греб 
СОУР Кем^јски комбинат Сојузниот комитет за зем- Бр. 9509/19 од 14 
„CHROMOS", ООУР ,,Chro- јоделство, решение бр. декември 1982 
mos — З а ш т и т а биља", За - 1006/1 од 24 февруари година 
греб " , 1977 година 

Сојузниот комитет за зем- Бр. 9509/15 од 34 
ј одел ство, решение бр. декември 1982 
1004/ од 24 февруари 1977 година 
година 
Сојузниот комитет за зем- Бр. 9509/18 од 14 
ј одел ство, решение бр. декември 1982 
1003/1 од 24 февруари 1977 година 
година 

DIANA-GEORGE SERVOS Сојузниот комитет за зем-
Со. Солун, кого во Југо- ј одел ство,' решение бр. 
славија го застапува „Агро- 6185/1 од 25 декември 1975 
хемиј а експорт-импорт'"4, година 
Скопје 
Товарна кемичних недел-
ков „ПИИУС", Раче при 
Марибору 

Хемијска индустрија „ Ж у -
па", Крушевац 

Dow Chemical Europe Ѕ.А. 
Бсч, кого во Југославија го 
застапува СОУР Хемијска 
индустрија „ЗОРКА", РО 
„Заштита биља", Шабац 
СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Заш-
тита биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Заш-
тита биља". Смеат 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS" ООУР „Chro-
mes — Заштита биља", За -
греб 
Товарна кемичних недел-
ков. ,,ПИНУС", Раче при 
Марибору 

СОУР ,.ГАЛЕГЈИКА". Р О 
.. Г а л е и и к а — А г р о х е м и ј а ", 
ООУР Фабрика фитофар-
мадије, Земун 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4438/1 од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 
4284/2 од 10 ноември 1977 
година 
Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 942/1 
од 9 февруари 1978 година 

Сојузниот комитет за зем-
јоделство, решение бр. 575/1 
од 31 јануари 1977 годи-
на 
Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
4462/1 од 6 септември 1976 
година 1 

Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
7461/2 од 15 октомври 1982 
година 

Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
4467/1 ,од 6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зе-
мјоделство. решение бр. 
6188/1 од 25 декември 1975 
година 
Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
7211/1 од 15 декември 1977 
година 
Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
4442/1 од,6 септември 1976 
година 
Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, решение бр. 
4408/1 од 6 септември 1976 
година 

Бр. 7513/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7533/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр.' 8364/2 од 24 
ноември 1982 го-
дина 

Бр. 658/1 од 28 
јануари 1983 го-
дина 

Бр. 1103/2 од 28 
март 1983 годи-
на 

Бр. 7462/2 од 15 
октомври 1982 
година 

Бр. 7461/2 од 15 
октомври , 1982 
година . 

Бр. 7453/2 од 15 
октомври ' 1982 
година 

Бр. 1104/2 од 28 
март 1983 годи-
на 

Бр. 9509/16 од 14 
декември 1982 
година 

Бр. 7528/1 од 30 
септември 1982 
година 

Бр. 7536/1 од 30 
септември 1982 
година 
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60 TETRATOX-50 

61 ТНХМЕТ 100/о 

62 TOKSAFEN 50% 

63 TOPAZOL (К) Н-80 

64 TRAMAT 

6 5 T P I A S A N 

бб TRIFLURAN-25 

67 TRIPION-CB 

68 ZINEB Р-10 

69 ZLATICA DESPIROL-P 

7Q ZLATICA DESPIROL-
- -WP 

7! ZUPILAN Е-24 

72 ZUPIREKS Р"5 

Diana-George Servos Со, Со-
лзен, кого во Југославија го 

Сојузниот комитет за 
мјоделство, решение 

зе- Бр. 7512/1 од 30 
бр. септември 1982 

застапува . „Агрохемизаци- 447/1 од 23 јануари 1975 година 
ја" експорт-импорт, Скоп- година 
је . 

American Cyanamid Compa- Сојузниот комитет за зе- Бр. 7511/1 од 30 
ny, NewYersey, кого во Ју- мј одел ство, решение бр. септември 1982 
гославија го застапува 4511/1 од 6 септември 1976 година 
СОУР Хемијска индустри- година 
Л а ,,ЗОРКА", РО „Заштита 
биља", Шабац 

СОУР „ПЛИВА", О О У Р „ З а - Сојузниот комитет за зе- Бр. 7510/1 од 30 
штита биња — Калинови" мјоделство, решение бр. септември 1982 
ца". Загреб ' 4454/1 од 6 септември 1976 година 

година 

Ciba-Geigy AG, Basel, ко- Сојузниот комитет за зе- Бр. 8057/2 од 8 
го во Југославија го заста- мјоделство, решение бр. ноември 1982 го-
пува „COMMERCE", ТОЗД 953/1 од 9 февруари 1978 дина 
Репродукцијата материјал, година 
ЈБубљана 

Sobering AG, Берлин, кого 
во Југославија го застапу-
ва „АГРОТЕХНИКА-ГРУ-

ДА" ТОЗД „Груда - Зупа-
ња трговина" — ЈБубљана 
СОУР „ГАЛЕНИКА", РО 
„Галекика-Агрохемија", 
ООУР Фабрика фитофар-
мације, Земун 
Diana-George Servos Со, Со-
лун, кого во Југославија го 
застапува „Агрохемизаци-
ја" експорт-импорт, Скопје 
Sipcam, Милано, кого во Ју -
гославија го застапува „АГ-
РОТЕХНИКА-ГРУДА", 
ТОЗД -,Груда - Зунања 
трговина",' ЈБубљана 
СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР „Chro-
mes — Заштита биља", За-
греб 
С. F. Spiess und Sohn, Kle-
mkerl-back, кого во Југо-
славија го застапува СОУР 
Ќемилска индустрија „РА- година 
ДОЊА" ООУР „Заштита 
биља" — Сисак 

Сојузниот комитет за зе- Бр. 9651/2 од 20 
мјоделство, решение бр. декември 1982 
594/1 од 31 јануари 1977 го- година 
дина 

Сојузниот комитет за зе- Бр. 7537/1 од 30 
мј одел ство, решение бр. септември 1982 
4406/1 од 6 септември 1976 година 
година 
Сојузниот комитет за зе- Бр. 7514/1 од 30 
мјоделство, решение бр. септември 1982 
488/1 од 23 јануари 1975 година 
година 
Сојузниот комитет за зе- Бр. 9652/3 од 22 
мј од ел ство, решение бр. декември 1982 
562/1 од 31 јануари 1977 година 
година 

Сојузниот комитет за зе- Бр. 9509/13 од 14 
мјоделство, решение бр. декември 1982 
7206/1 од 15 декември 1978 година 
година 
Сојузниот комитет за зе- Бр. 7516/1 од 30 
мјоделство, решение бр. септември 1982 
4527/1 од 6 септември 1976 година 

С. F. Spiess und Sohn, Klein-
kerl-back, кого во Југосла-
вија го застапува СОУР 
К еми јека индустрија „РА-
ДОЊА" ООУР „Заштита 
биља" — Сисак 
Хемијска индустрија „ЖУ-
ПА", Крушевац 

Xемијска индустрија ,,ЖУ-
ПА", Крушевац 

Сојузниот комитет за зе- Бр. 7515/1 од 30 
земјоделство, решение бр. септември 1982 
4528/1 од 6 септември 1976 година 
година 

Сојузниот комитет за зе- Бр. 8363/2 од 24 
мјоделство, решение бр. ноември 1982 го-
42/5 од 28 март 1977 година дина 
Сојузниот комитет за зе- Бр. 8361/1 од 24 
м јоде л ство, решение бр. ноември 1982 го-
1305/3 од 24 март 1977 годи- дина 
на 

Бр. 3335/1 
Јуни 1983 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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452. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист е а СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-
ТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните 
средства за заштита на растенијата за кои престанеле да важат досегашните дозволи: 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола за промет чие 
важење престанало 

Решение на Со-
јузниот комитет 
за земј одел ство 
за продолжува-
ње на важењето 
на дозволата 

1 ABRU-мамки 

2 AEROSOL DDT-100/o 

3 AEROSOL-15 

4 AEROSOL-50 MF 

5 AMEPIN 

6 АМЕ;ZIN 40-FP 

7 ANTHIO-33 

8 ANTRAKOL 6% 
п р а т и в о 

9 A T R A P I N 

10 ATRAZIN S-50 

II AVISOL-DM 

12 Б А К А Р Н И КРЕЧ-25 

13 БАКАРНИ КРЕЧ-50 

0nsmettingsbedrijf-01isch-
lager В. V., Maastricht, кого 
вр Југославија го застапува 
СОУР Хемијска индустрија 
„Зорка" РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Кемијска индустри-
ја „РАДОЊА", ООУР 
„Заштита биља", Сисак 

СОУР Хемиј ска индустри-
ја „ЗОРКА", РО „Заштита 
биља", Шабац 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

Товарна кемичких изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

Sandoz Ag., Basel, кого во 
Југославија го застапува РО 
„ВЕЛЕБИТ", ООУР Приме-
нана кемија, Загреб 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

Товарна кемичних изделков -
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

СОУР Хеми јека индустрија 
„ЗОРКА" РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА" РО „Заштита би-
ља", Шабац 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 7863/1 од 13 
делство, решение бр 151/1 октомври 1982 
од 12 јануари 1976 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 7575/1 од 1 
делство решение бр. 6186/1 октомври 1982 
од 25 декември 1975 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 1976/2 од 12 
делство, решение бр. 4489/1 мај 1983 година 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 1819/2 од 13 
делство, решение бр. 443/1 мај 1983 година 
од 22 јануари 1975 година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 2557/2 од 24 
делство, решение бр. 554/1 Maj 1983 година 
од 31 јануари 1977 година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 1886/2 од 10 
делете о, решение бр. 6218/1 мај 1983 година 
од 25 декември 1975 година ^ 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 1364/2 од 6 
делство, решение бр. 'Л83/1 април 1983 го-
од 25 декември 1975 година дина 

Сојузен комитет за земјо-
делство, -решение бр. 550/1 
од 31 јануари 1977 година 

Сојузен комитет за- земјо-
делство, решение бр. 882/1 
од 18 февруари 1976 година 

Сој,узен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4482/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен секретаријат за зе-
мјоделство, решение бр. 
243/1 од 9 јануари 1973 го-
дина 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4487/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4486/1 
од 6 септември 1976 година 

Бр. 2209/2 од 27 
мај 1983 година 

Бр. 7860/1 од 13 
октомв-ри 1982 
година 

Бр. 2069/2 од 13 
мај 1983 година 

Бр. 1650/2 од 24 
мај 1983 година 

Бр. 7566/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7574/1 од 1 
октомври 1982 
година 
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14 BAKROCID 

15 BANVEL-DP 

16 BENLATE 

17 BROClKA-toks 

18 CALIHIN 

19 GASORON-G 

20 CINEB Ѕ-65 ZUPA 

21 CIRAM Ѕ-75 

22 CIRAM Ѕ-75 2UPA 

Хемијска индустрија „ЖУ- Сојузен комитет за земјо- Бр. 726/2 од 2 
ПА", Крушевац . делстзо, решение бр. 1193/3 март 1983 годи-

од 24 март 1977 година на 

Chemie' Linz -AG, Linz, ко- Сојузен секретаријат за Бр. 2484/2 од 15 
го во Југославија го заста- земјоделство, решение бр. декември 1982 
пува Хеми јека индустрија 519/1 од 23 јануари 1974 го- година 
„ЗОРКА" ООУР „ЗОРКА" дина 

. -АТХ Киселине", Суботица 

Du Pont de Nemours and Со, Сојузен комитет за земјо- Бр. 480/1 од 20 
Wilmington, кого во Југо- де л ство - решение бр. 462/1 јануари 1983 го-
славија го застапува СОУР од 23 јануари 1975 година дина 
„АГРОВОЈВОДИНА", РО 
„ИНТЕРСЕРВИС", ООУР 
„Комерцсервис". Нови Сад 

СОУР Кемијска индустрија Сојузен комитет за земјо- Бр. 553/2 од 1 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти- дел ство, решение бр. 107/1 март 1983 годи-
та биља", Сисак од 8 јануари 1976 година на 

BASF AG. Ludwigshafen/Rh. Сојузен комитет за з@мјо- Бр. 1774/2 од 24 
кого во Југославија го за- дел ство, решение бр. 6192/1 мај 1983 година 
стапува РО за меѓународна од 25 декември 1975 година 
трговија и застапување на 
странски фирми „ПРО-
ГРЕС" ООУР ,,Progres-He-
motex", IV Робна дирекција 
- B A S F , Белград 

Duphar В. V., Amsterdam, Сојузен комитет за земјо- Бр. 7859/1 од 13 
кого во Југославија го за- делство, решение бр. 491/1 октомври 1982 
стапува СОУР „ГАЛЕНИ" од 23 јануари 1975 година година 

КА", РО „Галеника 
Агрохемија", ООУР „Фабри-
ка фитофрмације" — Зе-
мун 

Хемијска индустрија „ЖУ- Сојузен комитет за земјо- Бр. 7852/1 од 13 
ПА", Крушевац / дел ство, решение бр. 4505/1 октомври 1982 

од 6 септември 1976 година година 

СОУР Хемијска индустрија Сојузен комитет за ?емјо- Бр. 530/2 од 2 
„ЗОРКА", РО „Заштита би- делство. решение бр. 4488/1 март 1983 годи-
ља" Шабац од 6 септември 1976 година на 

Хеми јека индустрија „ЖУ- Сојузен комитет за ?емјо- Бр. 445/3 од 2 
ПА", Крушевац дел ство, решение бр 44/5 март 1983 годи-

0д 24 март 1977 година на 
Riedel de Наап А. G,, Нап- Сојузен комитет за земјо- Бр. 7569/1 од 1 
nover. кого во Југославија делство, решение бр. 4512/1 октомври 1982 
го застапува СОУР Хемиј- од 6 септември 1976 година година 
ска индустрија „ЗОРКА" 
РО „Заштита биља". Шабап 

Bayer AG., Leverkusen, кого Сојузен комитет за земјо- Бр. 2302/2 од 10 
во Југославија го застапува дел ство, решение бр. 4542/1 мај 1983 година 
„Bayer-Pharma Jugos lav ia" од 6 септември 1976 година 
Љубљана 

25 DIAZINON 2% прашиво Товарна кемичних изделков Сојузен комитет за зем'јо- Бр. 7861/1 од 13 
„ПИНУС", Раче при Мари- дел ство, решение бр. 4428/1 октомври 1982 
бору од 6 септември 1976 година година 

23 COSAN 

24 DDVP Emulsion-500/o 

26 DIAZINON-20 

27 DICOFLUID-DP 

Товарна кемичних излелков Сојузен комитет за земјо- Бр. 7862/1 од 13 
„ПИИУС", Раче при Мари- делство, решение бр. 4429/1 октомври 1982 
бору од 6 септември 1976 година година 

Chenie Linz AG., Linz кого 
во Југославија го застапува 
Товарна душика — Руше 

Сојузен секретаријат за 
земјоделство, решение бр. 
516/1 од 23 јануари 1974 го-
дина 

Бр. 2670/2 ед 27 
септември 1982 
година 

28 DICOFLUID MP-combi Chemie Linz AG, Linz кого 
во Југославија го застапува 
Товарна душика — Руше 

Сојузен секретаријат за Бр. 2723/2 од 23 
земјоделство, решение бр. септември 1982 
497/1 од 23"јануари 1974 го- ,година' 
дина 
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29 DITHANE М-45 ULV 

30 DITHANE (R) син 

31 DU PONT LINURON 

32 ENDRIN-20 

33 EUPAREN 

34 FOLIDOL Е-605 

35 FUNGOCHROM 

Зб GEOLIN G-1,5 

37 GEOLIN G-3 

38 GRAMISAN S-50 

39 KARBARIL P-5 2UPA 

Rohm and Haas, S.p.A., Mila-
no, кого во Југославија го 
застапува „COMMERCE". 
ТОЗД Репродукцијски ма-
теријал, Љубљана 

Rohm and Haas, S.p.A. Mi-
1апо,кого во Југославија го 
застапува „COMMERCE" 
ТОЗД Репродукции ски ма-
теријал, ЈБубљана 

Du Pont de Nemours Inter-
national S.A. Женева кого 
во Југославија го застапува 
СОУР „АГРОВОЈВОДИНА", 
РО „ИНТЕРСЕРВИС", 
ООУР „Комерцсервис", Но-
ви Сад 

Товарна кемичних изделќов Сојузен комитет за земјо-
„ПИНУО", Раче при Мари- делегво, решение бр. 4431/1 
бору ' од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 6204/1 
од 25 декември 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, р-ешение бр. 6205/1 
од 25 декември 1975 година 

Сојузен секретаријат за 
земјоделство, решение бр. 
491/1 од 23 јануари 1974 го-
дина 

Bayer AG., Leverkusen, кого 
во Југославија го застапува 
„Bayer Pharma Jugoslav!ја'; 
ЈБубљана 

Bayer AG., Leverkusen, кого 
во Југославија го застапува 
„Bayer-Pharma Jugos lav ia" 
Љубљана 

СОУР Кемијски комбинат 
„CHROMOS", ООУР ,,Chro-
mos-заштита биља", "Загреб 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Х е м и с к а индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4544/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 1543/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 668/9 
од 15 април 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, ,решение бр. 4481/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4491/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 6197/1 
од 25 декември 1975 година 

Бр. 7864/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 7866/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 3777/2 од 23 
септември 1982 
година 

Бр, 718/2 од 1 
март 1983 годи-
на 

Бр.' 7868/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 1726/2 од 13 
мај 1983 година 

Бр. 2017/1 од 12 
мај 1983 година 

Бр. 7572/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7568/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7570/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Хемијска индустрија „ЖУ- Сојузен комитет за земјо- Бр. 578/2 од 23 
ПА", Крушевац дел ство, решение бр. 1303/3 мај 1983 година 

од 24 март 1978 година 

40 KEROPUR Chemie Linz AG, Linz, кого Сојузен секретаријат за Бр. ,2722/2 од 23 
во Југославија го застапува земјоделство, решение бр. септември 1982 
Товарна душика, Руше 436/1 од 23 јануари 1973 го- година 

дина 

41 KINOLAT V-4-X 

42 KREOZAN 

43 LIGNOSAN-O 

La Quinolinae, Paris, кого во Сојузен комитет за земјо- Бр. 2147/2 од 26 
Југославија го застапува делстЕО, решение бр. 587/1 мај 1983 година 
СОУР „ГАЛЕНИНЕ", РО од 31 јануари 1977 година 
„ГАЈ1ЕНИКА—АГРОНОМИ-
ЈА",ООУР Фабрика фито-
фармадије, Земун 

СОУР Хеми јека индустрија Сојузен комитет за земјо- Бр. 1683/2 од 10 
„ЗОРКА", РО „ З а и т и а би- делство, решение бр. 4484/1 мај 1983 година 
л^а", Шабац од 6 септември 1976 година 

СОУР Кемијска индустрија Сојузен Секретаријат за Бр. 1993/2 од 24 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти- земјоделство, решение бр. мај 1983 година 
та биља", Сисак 489/1 од 23 јануари 1974 го-

дина 
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44 - LINDAN прашиво 20/о 

45 MALATION-LVC 

46 МАРШ 

47 METASYSTOX-R 

48 MONOSAN-S 

49 MORESTAN 

50 MOROGAL 

51 NEOSAN-S 

52 О ID IN 

53 PARAPIN 

54 PXNAZON KS-20 

55 POL2OPIN ' 

56 PROHELAN-T 

57 PROMETRIN 40TFP 

58 PROMETRIN 50-Плива 

59 RADAZIN WP-50 

60 RADOCINEB 

61 RADOCIRAM 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

American Cyanamid Com-
pany, New Jersey, кого во 
Југославија го застапува 
СОУР Хеммјска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 
Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
ббру 

Bayer AG., Leverkusen, кого 
во Југославија го застапува 
„Bayer-Pharma Jugoslavija", 
Љубљана' 

СОУР „ГАЛЕНИКА", РО 
„Галеника-Агрохемија", 
ООУР Фабрика фитофарма-
ције, Земун 

Bayer AG., Leverkusen, кого 
во Југославија го застапува 
„Bayer-Pharma Jugos lav ia" 
Љубљана 

Хемијска индустрија „Жу-
па", Крушевац 

СОУР „ЃАЛЕНИКА", РО 
„Га л еника-АгрохемиЈ а", 
ООУР Фабрика фитофор-
ман,и ј е, Земун 
СОУР Хемијс,ка индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља" Шабац 

Товарна кемичних изделкоб 
,,ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Хеми јека индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабан 

СОУР „ПЛИВА", ООУР „За-
штита биља-Калиновица", 
Загреб 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та Јбиља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА". ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4436/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен секретаријат за 
земјоделство, решение бр. 
869/1 од 25 февруари 1972 
година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. .552/1 
од 31 јануари 1977 година 

Сојузен секретаријат за 
земјоделство, решение бр. 
3420/1 од 27 септември 1972 
година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 470/1 
од 23 јануари 1975 година 

Бр. 1974/2 од 13 
м а ј 1983 година 

Бр. 2099/2 од 23 
мај 1983 година 

Бр. 2361/1 од 17 
мај 1933 година 

Бр. 2038/1 од '23 
мај 1983 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4545/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 476/1 
од 23 јануари 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 471/1 
од 23 јануари 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 1479/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4439/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 558/1 
од 31 јануари 1977 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4440/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. r i l99/ i 
од 25 декември 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. f 196/1 
од 25 декември 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 473/1 
од 23 јануари 1975 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. 4470/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство, решение бр. ^4465/1 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо-
делство. решение бр. 4466/1 
од 6 септември 1976 година 

Бр. 7857/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 7867/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр, 7854/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 7856/1 од 13 
октомври 1982 
година 

Бр. 7567/1 од 1 
октомври 1932 
година 

Бр. 1975/2 од 23 
мај 1983 година 

Бр. 2205/2 од 26 
мај 1983 година 

Бр. 2154/2 од 17 
мај 1983 година 

Бр. 7578/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7571/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 1649/2 од 10 
мај 1983 година 

Бр. 7582/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7581/1 од 1 
октомври 1982 
година 

Бр. 7579/1 од 1 
октомври 1982 
година 
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62 R ADOS AN 1,2 

63 RADOSAN-M 

64 RADOTIRAM-WP 

65 HUMES AN масло 

60 SAPROL 

67 SEVIN C-5 

68 SUMPORCIN 

69 TIOZIN масло 

70 TORDON-lOl 

71 TRASAN-S 

72 TREFLAN-EC 

73 VENTURIN-50 

74 VITASAN S-50 

75 2UPILAN E-48 

СОУР Кемијска индустррѕја 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

СОУР Кемијска индустрија 
„РАДОЊА", ООУР „Зашти-
та биља", Сисак 

'Товарна кемичиих изделкбв 
„ПИНУС", Раче при Мари-
бору 

Celamerck G.m. b.H., and Со, 
Ingelheim/Rh., кого во Ј у -
гославија го застапува 

' „АГРОТЕХНИКА—ГРУДА", 
ТОЗД „Груда-Зунања трго-
вина", Љубљана 

Union Carbide Corporation, 
USA, кого во Југославија го 
застапува „АГРОТЕХНА-
- ГРУДА", ТОЗД „Груда-
- З у н а њ а трговина", Љ у б љ а -
на 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита би-
ља", Шабац 

Dow Chemical Europe Ѕ.р А. 
Milano, кого во Југославија 
го застапува СОУР „ГАЛЕ-
НИКА", РО „Галеника-
-Агрохемија", ООУР Фаб-
рика фитофа/рмаци је, Земун 

СОУР ,,ГАЛЕНИКА", РО 
„Галеника-Агрохемиј а" 
ООУР Фабрика ф и т о ф а р -
мације, Земун 

Eli Lily and Company, USA-
— Ф и л и ј а л а во Женева , ко-
го во Југославија го заста-
пува СОУР Кемијска инду-
стрија „РАДОЊА", ООУР 
„Заштита биља", Сисак 

Хемијска индустрија 
ПА", Крушавац 

, Ж У -

Хемијска индустрија - „ Ж У -
ПА", Крушевац 

Сојузен комитет за земјо- Бр . 7576/1 од 1 
делство, решение бр. 4472/1 октомври 1982 
од 6 септември 1976 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр . 7577/1 од 1 
дел ство, решение бр. 465/1 октомври 1982 
од 23 Јануари 1975 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 7580/1 од 1 
делство, решение бр. 4469/1 октомври 1982 
од 6 септември 1976 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 1882/2 од 19 
дел ство, решение бр. 4441/1 ма ј 1983 година 
од 6 септември 1976 година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 464/2 од 2 
делство, решение бр. 6201/1 март 1983 годи-
од 25 декември 1975 година на 

Сојузен секретаријат за Бр . 2583/ 2 од 27 
земјоделство, решение бр. септември 1982 
1492/1 од 10 февруари 1971 година 
година 

Сојузен комитет за земјо- Бр . 7573/1 од 1 
дел ство, решение бр. 4485/1 октомври 1982 
од 6 септември 1976 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 3587/2 од 23 
делство, решение бр. 460/1 септември 1982 
од 23 јануари 1975 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр . 2671/1 од 27 
делство, решение бр. 589/1 ма ј 1983 година 
од 31 јануари 1977 година 

Сојузен комитет за земјо- Бр, 7558/1 од 13 
делство, решение бр. 472/1 октомври 1982 
од 23 јануари 1975 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр . 7865/1 од 13 
делство, решение бр. 6211/1 октомври 1982 
од 25 декември 1975 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 7853/1 од 13 
делство, решение бр. 4-503/1 октомври 1982 
од 6 септември 1976 година година 

Сојузен комитет за земјо- Бр. 7855/1 од 13 
делство, решение бр. 6191/1 октомври 1932 
од 25 декември 1975 година година 

Хемијска индустрија 
ПА", К р у ш е в а ц 

,ЖУ- Сојузен комитет за земјо- Бр . 776/3 од 26 
дел ство, решение бр. 1304/2 април 1983 го-
од 28 март 1977 година дина 

Бр. 3333/1^ 
1 јуни 1983 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за земјоделство 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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453. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја („Службен лист-на СФРЈ" , бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА СРЕДСТВАТА ЗА З А Ш Т И Т А НА Р А С Т Е Н И Ј А Т А ЗА К О И СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТА-
Њ Е ВО - ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земј-оделство од 31 мај 1982 до 31 ма ј 1983 година издаде дозволи за пушта-
ње во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата': 

Ред. 
број - Назив на средството 

1 2 

1 ANTRACOL COMBI 

2 ATRAN Ѕ-50 

3 BAKRENI FOLPET 

4 CIDOKOR 

5 CIKLOAT ЕС-72 

6 CUPRAFOL Ѕ-50 

7 DIKOFOL 20-ЕС 

8 FACIRON FORTE-мамка 

9 FENITROTION Е-50 

10 GEOCID С-о " 

11 HERBATGP 

12 ИНСЕКТИЦИДНО ЃУБРЕ NPK 
15 :15 :15 со 1% фоксим 

13 LADDOK 

14 LINDAN Е-20 ZUPA 

Назив на производителот 

3 

BAYER AG., Lever kusen, кого 
во Југославија го застапува 
„Bayer -Pharma Југославија" — 
ЈБубљана 

Хемијска индустрија „ЖУПА", 
Крушевац 

СОУР Кемијска индустрија „РА-
ДОЊА", ООУР „Заштита биља", 
Сисак 

СОУР Кемијска индустрија „РА-
.ДОЊА", ООУР „Заштита биља", 
Сисак 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", ООУР „АТН-Кисели-
не" — Суботица 

СОУР Кемијски комбинат „СН-
ROMOS", ООУР „Chromos. з аш-
тита биља", — Загреб 

СОУР Кемијска индустрија 
„ЗОРКА", ООУР „АТН-Кисели-
ке" — Суботица 

СОУР фармацеутско-кемијска , 
прехрамбена и козметичка ин-
дустрија „ПЛИВА", ООУР „За-
штита биља — К а л и н о в и ќ " 
Загреб 

СОУР Хеми јека индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља" 
— Шабац 

СОУР Кемијски комбинат „СН-
ROMOS". ООУР „Chromos - З а -
штита биља" — Загреб 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља" 
— Шабан 

СОУР Хеми јека индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља" 
— Шабан 

BASF AG., Ludwigsha fen /Rh . 
кого во Југославија" го застапу-
ва РО „ПРОГРЕС". ООУР „ПРО-
ГРЕС-ХЕМОТЕКС", IV Робна 
дирекција — BASF, Белград 

Хеми јека индустрија „ Ж У П А " 
— К р у ш е в а ц 

Дозвола на Сојузниот комитет 
за земјоделство 

4, 

Бр. 662/1 од 28 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 401/1 од 14 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 221/5 од 2 јуни 1982 година 

Бр. 2010/4 од "29 Јуни 1982 го-
ди,на 

Бр. 2631/5 од 1 октомври 1982 го-
дина 

Бр. 661/1 од 28 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 945/4 од 25 август 1982 го-
дина 

Бр. 326/1 од 12 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 3773/2 од 13 декември 1982 
година 

Бр. 1891/3 од 19, ма ј 1983 година 

Бр. 2214/4 од 27 јуни 1982 година 

Бр. 260/2 од 14 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 302/1 од 11 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 1020/1 од 25 февруари 1983 
година 
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15 LINURON Ѕ-50 

16 LONTREL-lOO 

17 MESUROL WP-50 

18 MIKAZOL Т-40 

19 PARATION ЕС-10 

20 PINULIN 

21 СИН КАМЕН 

22 PROPINEB Ѕ-70 

23 PYRADUR 

24 RIDOMIL (R) MZ 72-WP 

25 RUBIGAN 12-ЅС 

26 SHERPA 20-ЕС 

27 STOMP-PROMETRIN WP 

28 СУЛФУР-ПРАВ-F 

29 VENZAR LENACIL 

30 ZUPAZON 

Хемијска индустрија „ЖУПА" 
— Крушевац 

СОУР Хемијска индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља", 
Шабац 

Bayer AG., Leverkusen, кого во 
-Југославија го застапува „BAY-
ER-PHARMA JUGOSLAV! ЈА", 
ЈБубљана 

СОУР Фармацеутско-кемијска 
прехрамбена и козметичка ин-
дустрија „ПЛИВА", ООУР „За-
штита биља — Каликовица", 
Загреб 

СОУР Фармацеутско-кемијска 
п р е х р а м б е н и козметичка ин-
дустрија „ПЛИВА", ООУР „За-
штита биља — Кал иловица", 
Загреб 

Товарна кемичних изделков 
„ПИНУС", Раче при Марибор 

РТБ-Бор, РО „ТИР", ООУР 
„Електролиза" — Бор 

СОУР Хемијава индустрија 
„ЗОРКА", РО „Заштита биља" 
— ПЈабац 

BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
кого во Југославија го застапува 
РО „ПРОГРЕС", ООУР „Прог-
pec-Hemotex", IV Робна дирек-
ција — BASF, Белград 

Ciba-Geigy AG.,. Basel, кого во 
Југославија го застапува „COM-
MERCE", ТОЗД Репродукции ски 
материјал, Љубљана 

Eli Lilly and Company, Indian'o-
polis, САД, кого во Југославија 
го застапува СОУР Кемијска 
индустрија „РАДОЊА", ООУР 
„Заштита биља" — Сисак 

Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го заста-
пува Р О за BaHbCKv трговину 
„UNIKOMERC", Загреб 

СОУР Хемијава индустрија 
,,ЗОРКА'4, РО „Заштита биља", 
Шабац 

СОУР Хемијава индустрија 
,.ЗОРКА" РО „Заштита биља", 
Шабац 

Du Pont Nemours, London, ко^о 
во Југославија го застапува 
СОУР „АГРОВОЈВОДИНА", Но-
ви Сад 
Хемијска инд затриј а „ЖУПА". 
Крушевац 

Бр. 1742/3 од 25 август 1982 го-
дина 
Бр. 303/1 од 11 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 404/1 од 14 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 2064/5 од 23 ноември 1982 го-
дина 

Бр. 400/1 од 14 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 1647/2 од 1 април 1983 го-
дина 

Бр. 3898/5 од 23 септември 1982 
година 

Бр. 495/2 од 15 февруари 1983 
година 

Бр. 327/1 од 12 јануари 1983 го-, 
дина 

Бр. 909/2 од 10 февруари 1982 
година 

Бр. 711/1 од 2 февруари 1983 го-
дина 

Бр. 403/1 од 14 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 305/1 од 11 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 494/2 од 15 февруари 1983 
година 

Бр. 304/1 од 11 јануари 1983 го-
дина 

Бр. 1021/3 од 24 март 1983 година 

Бр. 3332/1 
1 јуни 1983 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
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454. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

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

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

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пу-
штање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата: 

1 ARESIN 

2 BASAGRAN 

3 BONALAN 

4 CASORON-GSR 

5 DICOFLUID-DP 

6 DIMILIN WP-10 

Hoechst AG., Fran-
k fu r t /М, кого во 
Југославија го за-
стапува РО „ЈУГО-
ХЕМИЈА", ООУР 
„Хемија", Белград 
BASF AG., Ludwig-
shafen/Rh, кого во 
Југославија го за-
стапува РО „ПРО-
ГРЕС", ООУР 
„Прогрес" — Хе-
мотекс", IV Робна 
дирекција —BASF, 
Белград 
Eli Lilly and Com-
pany, Indianopolis, 
кого во Југослави-
ја го застапува 
СОУР К еми јека 
индустрија ,.РА-
ДОЊА", ООУР 
,,Заштита биља", 
Сисак 
Duphar В. V., Am-
sterdam, кого во 
Југославија го за-
стапува СОУР „Га-
леника" РО „Гале-
ника-Агрохеми-
ја". ООУР Фабри-
ка фитофармације, 
Земун 
Chemie Linz А. G., 
Linz. кого во Југо-
славија го застапу-
ва Хемијска индус-

1 тоија „Зорка" 
ООУР ,,Зорка" -
АТХ Киселина", 
Суботица 
Duphar В. V., Am-
sterdam, кого во 
Југославија го за-
стапува СОУР „Га-

7201/1 од 15 де- 26/79-1 
кември 1978 го-
дина 

700/1 од 25 ја- 26/79-12 
нуари 1979 го-
дина 

6649/1 од 10 но- 44/82-22 
ември 1981 го-
дина 

410/1 од 17 ја-
нуари 1979 го-
дина 

26/79-2,0 

2678/2 од 27 но-
ември 1982 го-
дина 

445/1 од 20 ја-
нуари 1981 го-
дина 

30/81-50 

306/1 од 11 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 

307/1 од 11 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ч ната 

7000/6 од 22 ок- Измена на 
томври 1982 го- составот и 
дина отровноста 

7036 /2 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- називот на 
дина производи-

телот 

9632/2 од 13 де- Измена . на 
кември 1982 го- застапни-
дина кот на про-

изводителот 

402/1 од 14 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 
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7 DIMILIN WP-23 

8 TEDION V-18 

EKALUX-25 

10 FACIRON-кас 
леи концентрат 

1 1 F Y D U M A S - G 

12 GOAL (К) 

1 3 H F R B O P I N - K S -
-50 

14 LINDAN ЕС-20 

15 MIKAL 

16 NIKONAL 

17 NUVAN 7 

леника" РО „Гале-
ника-Агрохеми-
ја", ООУР Фабри-
ка фитофармације , 
Земун 
Duphar В. V., Аш- 339/1 од 17 ј а - 26/79-29 
slerdam, кого ' во нуари 1979 го-
Југославија го за- дина 
стапува СОУР „Га-
леника" РО „Гале-
н и : ^ " Агрохемиј а", 
ООУР Фабрика 
фитофармациј е, 
Земун 
Duphar В. V., А ш - 4516/1 од 6 сеп- 3/77-27 
slerdam, кого ' во тември 1976 го-
Југославија го зас- дина 
тапува СОУР „Га-
леника" РО „Гале-
онка" Агрохеми-
ја", ООУР Фабри-
ка фитофармаци-
je, Земун 
Sandoz AG., Basel, 1080/2 од 1 март 26/77-33 
кого во Југослави- 1977 година 
ja го застапува РО 
, ВЕЛЕБИТ", ООУР 
Примјсњена кеми-
ја, Загреб 
СОУР „ПЛИВА", 
ООУР ч ,За штита 
биља — Калинови-
ца", Загреб 
Duphar В. V., А ma-
ster dam, кого во 
Југославиј а го за-
стапува СОУР „Га-
леника", РО „Гадо-
илка" Агрохеми-
ја", ООУР Фабри-
ка фитофармације , 
Земун 
Rohtri and Haas Ѕ.р. 
А., Milano, кого во 
Југославија го за-
стапува „COMM-
ERCE", ТОЗД Ре -
продукции ски ма -
теријал, Лзубљана 
Товпрна кемичних 
неделков „ПИ-
НУС", Раче при 
Марибору 
Хемијска индуст-
рија „ЗОРКА", 
ООУР „Зорка-АТХ 

' Киселина", Субсн 
'гица 
Rhone Poulenc Ag-
rochemie S.A., Ly-
on, кого во Југо-
славија го застапу-
ва РО ' за вањску 
трговину „УНИ-
КОМЕРЦ", Загреб 
РО „MONTENEG-
ROEXPORT", Ник-
шиќ 
Ciba-Geigy A G , 
Basel, кого во Ју-
гославија го заста-
пува СОУР К е м и ј -

2522/1 од 5 а - 44/82-53 
при л 1982 го-
дина 

441/1 од 18 ј а - 31/80-14 
нуари 1980 го-
дина 

846/1 од 4 ф е -
вруари 1982 го-
дина 

44/82-24 

556/1 од 31 ја - 26/77-45 
нуари 1977 го-
дина 

1353/2 од 5 март 30/81-23 
1981 година 

463/1 од 20 ј а - 30/81-26 
пуари 1981 го-
дина 

290/1 од 29 а -
прил 1980 го-
дина 
546/1 од 31 ј а -
нуари 1977 го-
дина 

31/30-30 

26/77-60 

7088/2 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- називот на 
ДЈгна производи-

телот 

6255/3 од 9 сеп- Измена на 
тември 1982 го- -називот на 
дика производи-

телот и на 
застапни-
кот на про-
изводителот 

407/1 од 14 ј а - Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 

2522/4 од 10 ј а - Измена на 
нуари 1983 го- бојата 
дина 

7087 /2 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- називот на 
дина производи-

телот 

309/1 од 11 ј а - Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дизна " ната 

6541/2 од 8 сеп-' Измена на 
т е а т р и 1982 го- називот на 
дина препаратот 

6622/5 од 8 де- Измена на 
кември 1982 го- називот на 
дина производи-

телот 

482/1 од 20 ј а - Дополнение 
нуари 1983 го- на приве-
дена ната и име-

нување на 
коопрантот 

9641 /2 од 9 де- Измена на 
кември 1982 го- производи-
дина телот 
545/2 од 3 ф е - Измена на 
вруари 1983 го- застапни-
дина кот на про-

изводителот 
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18 NUVAN 50-ЕС 

ски комбинат „СН-
КОМОЅ", ООУР 
„Cliromos — З а ш -
тита биља", Загреб 
Ciba-Geigy, Basel, 740/1 од 26 ја- 26/79-22 
кого во Југослави- нуари 1980 го-
ја ѕго застапува дина 
СОУР Кемиј ски 
комбинат CHRO-
МОЅк, ООУР 
„Chromos — З а ш -
тита биља", Загреб 

19 ORTHO DIFOLA-
TAN течен 

20 ORTHO DIBROM 
8 - Е 

21 PETRAN 

22 PROMEPIN КЅ-
-50 

23 SIMAPIN КЅ-50 

24 STOMP 330-Е 

Chevron Chemical 352/1 од 16 ја-
Oompany, Paris, нуари 1980 го-
кого во Југослави- дина 
ја го застапува 
„АГРОТЕХНИКА-
-ГРУДА", ТОЗД, 
„Груда — Зунања 
трговина" Љубља-
на v 
Chevron Chemical 1556/2 од 1 а-
Company, Paris, ко- прил 1982 го-
го во Југославија дина 
го застапува „АГ-
РОТЕХНИКА -
ГРУДА", ТОЗД 
„Груда — Зунања 
трговина", Љуб-
љ-ана 
РО „MONTENEG- 2898/1 од 2,9 а-
ROEXPORT", Ник- прил 1980 го-
т и ќ дина I 

31/80-31 

44/82-101 

25 SUMICADIN ЕС-
- 2 0 

26 SUMICOMBI 30-
-ЕС 

SUM FLEX 50-WP 

Товарна кемичних 
изделков ,,ПИ-
ИУС", Раче при 
Марибору 
Товарна кемичних 
изделков 
НУС", Раче при 
Марибору 
American Cyanamid 
Company, New Yer-
sey, кого во Југо-
славија го заста-
пува СОУР Х е м и -
ска индустрија 
„ЗОРКА", Р б „За-
штита биља", Ша-
бан 
Simitomo Chemical 
Co., Osaka, кого 
во Југославија го 
застапува Х е м и -
ска индустрија 
„ЖУПА", Круше-
вац 
Sumitomo Chemi-
cal Co., Osaka, ко-
го во Југославија 
го застапува Хе-
м и с к а индустри-
ја ,.ЖУПА", К р у -
шевац 
Sumitomo Chemi-
cal Co., Osaka, кого 
во Југославија го 
застапува Хемиј-

ска индустрија 
„ Ж П А ' \ Круше-
вац 

969/1 од 9 фе -
вруари 1978 го-
дина 

553/1 од 31 ја -
нуари 1977 го-
дина 

962/1 од 9 фе-
вруари 1978 го-
дина 

31/80-35 

45/78-77 

26/77-77 

'45/78-83 

447/1 од 20 ја-
нуари 1981 го-
дина 

30/81-39 

800/1 од 3 фе - 44/82-47 
вруари 1982 го-
дина 

496/1 од 22 ја -
нуари 1979 го-
дина 

26/79-85 

542/2 од 3 ф е - Измена на 
вруари 1983 го- застапник 
дина кот на про-

изводителот 

483/1 од 20 ја- Дополнение 
нуари 1983 го-, на приме-
дина ната 

1556/3 од 8сеп- Измена на 
тември 1982 го- изразува-
дина њето на ак-

тивна мате- ' 
риј а 

10078/2 од 9 де- Измена на 
кември 1982 го- производи-
дина телот 
6540 /2 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- називот на 
дина препаратот 

6542/2 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- називот на 
дина гтрепаратот 

308/1 од 11 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 

405/1 од 14 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 

406/1 од 14 ја- Дополнение 
нуари 1983 го- на приме-
дина ната 

488 од 20 ја - Дополнение 
иузри 1983 го- па приме-
дина ната и изме-

на на ка-
рендата 
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28 SURPASS 6,7-Е 

29 VIDATE-L 

Stanffer Chemical 
Company, New 
York, кого во Ју-
гославија го заста-
пува ОХИС - Ор-
ганско хемиска 
индустрија „НА-
УМ НАУМОВ СКИ-
-БОРЧЕ", ООЗТ 
„Пестициди", Ско-
пје 
Du Pont de Nemo-
urs and Co., Inc., 
USA, кого во Ју -
гославија го зас-
тапува СОУР „АГ-
РОВОЈВОДИНА", 
РО „ИНТЕР СЕР-
ВИС", ООУР „КО-
МЕРЦ-СЕРВИС" 
Нови Сад 

713/2 од 17 фе - 44/82-48 
вруари 1982 го-
дина 

432/1 од 18 
нуари 1980 
дина 

ја - 31/80-52 
го-

713/4 од 8 сеп- Измена на 
тември 1982 го- изразу ва-
ди,на ње на содр-

жината на 
активната 
материја 

9913/2 од 22 де- Измена 
кември 1982 го- бојата 
дина 

Бр. 3334/1 
1 јуни 1983 година 

Белград 
Заменик-претседател 

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

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 167 став 2 и член 238 став 

2 од Законот за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/32) Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА ДИ-
РЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОН-

ТРОЛА НА "ЛЕТАЊЕТО 
Се разрешува од должноста заменик на ди-

ректорот на Сојузната управа за контрола на ле-
тањето Бранко Вујовиќ, со 30 јуни 1933 година, по-
ради истекот на времето на кое е назначен. 

На именуваниот работниот однос му престану-
ва на 31 декември 1983 година поради замижување 
во пензија. 

С. п. п. бр. 751 
8 јун,и 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 'ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАЗАР И ОПШТИ СТО-

ПАНСКИ РАБОТИ 
За помоиик на сојузниот секретар за пазар и 

општи стопански работи се назначува Вера Авра-

мови!^:, досегашен помошник на сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи. 

С. п. л. бр. 752 
8 јун,и 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За помошник на сојузниот секретар за право-
судство и организација на сојузната управа се наз-
начува Иван Нахтигал, досегашен помошник на со-
јузниот секретар за правосудство и организации 
на сојузната управа. 

С. п. п. бр. 753 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. ф а х 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. - - П е ч а т Белградски издава чко-графички завод, Белград, б у л е в а р војводе 
Мишиќа бр.17 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основните на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет ,донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК МА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За помошник на генералниот директор на Со-

јузниот завод за општествено планирање се назна-
чува д-р Петар Шмит, досегашен помошник на со-
јузниот' секретар за финансии. 

С. п. п. бр. 754 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
За помошник на директорот на Сојузната упра-

ва за царини се назначува Иван Дуков, досегашен 
помошник на сојузниот секретар за финансии. 

С. п. п. бр. 811 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стража 

433. Закон за^ измени и дополненија на Зако-
нот за земање определени стоковни кре-
дити во странство во 1983 и 1984 година 1005 

434. Одлука за прогласување на изборот и за 
објавување на составот на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1005 

435. Одлука,, за формирањето, составот и за-
дачата на Комисијата за изработка на 
предлогот за утврдување на химната на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — — 1006 

436. Одлука за разрешување и именување 
претседател на Сојузниот комитет за за-
конодавство — — 1 — — — — — 1006 

437. Одлука за именување заменик на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање — — - — 1007 

438. Одлука за именување на претседател на 
Комисијата за изработка на предлог за 
утврдување на химната на Социјалистич-

Страна 
ка Федеративна Република Југослав,ија 
и за избор на членови на таа комисија 
од редот на делегатите во, Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ — — — 1007 

439. Уредба за организираше и извршуваше 
на работната обврска во врска со врше- х 
шето на задачите и р,аботите за потреби-
те на вооружените сили на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — — — — — — 1007 

440. Одлука за определуваше, на објектите 
при чие проектирање, изградба и рекон-
струкција, односно укинуваше, демонти-
раше и ставаше вон употреба, мора да 
се изврши приспособување кон потреби" -
те на општонародната одбрана — — 1009 

441. Одлука за формираше на Совет за те-
лекомуникации — — — — — — — 1011 

442. Одлука за п р е т п л а т а т а цена на изда-
нијата „Службен лист на СФРЈ" и ',,Слу-
жбен лист на СФРЈ" - Меѓународни 
договори за 1983 година — — — — 1011 

443. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за условите за стекнуваше и ко-
ристеше на динарски побарувања на 
странски лица, — — — — — — — 1012 

444. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите за увоз на суровини и на друг ре-
продукционен материјал заради произ-
водство на стоки за извоз кои се напла-
туваат во конвертибилни девизи — — 1012 

445. Одлука за дополнение на Одлуката за 
преземаше на обврските од организациите 
на здружен труд основачи на претприја-
тија во странство во поглед на прометот 
на претпријатието основано во странство 
што се занимава со трговска дејност — 1012 

446. Одлука за постапката за поставуваше на 
барања и за сојузниот орган на управа-
та КОЈ . може да поставува бараше во по-
глед на потребите на општонародната од-
брана и заштитата од воени разурнува-
ња со кои се усогласуваат просторните и 
урбанистичките планови — -— — — 1013 

447. Правилник За измени и дополненија на 
, Правилникот за военолекарските коми-

сии — — — — — — — — — — 1014 
448. Упатство за извршуваше на одредбите на 

Одлуката за условите и начинот на пре-
нос на девизи на давателите на услуги 
во' меѓународниот стоковен сообраќај во 
1983 родина - - - - - - - 1014 

449. Решение за измена на Решението за 
утврдување на составот на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална за-
штита — — — — — — — - — 1015 

450. Наредба за измена на Наредбата за вре-
мето во кое воздухопловните пристаниш-
та мораат да бидат отворени — — — 1015 

451. Список на средствата за заштита на рас-
тенија за кои престанаа да важат доз-
волите за пушташе во внатрешен промет 1016 

452. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пушташе во внатрешен промет, а за кои 
престанале да важат досегашните дозволи 1021 

453. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пушташе во внатрешен промет — — — Ј.026 

454. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пушташе во внатрешен промет, во кои 
се извршени измени и дополненија — 1028 

Назначување и разрешуваша — — — — 1031 


