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394. 
Врз основа на член 242 став 2 од Законот за основите 

на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 50/88), сојузниот секретар за внатреш-
ни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРА-

ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ИМ ГИ ДАВААТ ОВЛАСТЕ-
НИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со овој правиник се пропишуваат знаците што на 

учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат ов-
ластените лица со раце, со положба на телото и со посеб-
ни уреди за емитирање, на звучни и светлосни знаци. 

Наредбите од член 150 на Законот за основите на без-
бедноста на сообраќајот на патиштата (во натамошниот 
текст: Законот) можат да се даваат и усно и со помош на 
технички средства за засилување на звукот и од возило и 
од хеликоптер. 

Член 2 v 

Знаците што овластените лица ги даваат со раце и со 
положба на телото за учесниците во сообраќајот ги имаат 
следните значења: 

1) рака подигната вертикално со отворена шака -
значи задолжително запирање за сите возила. Ако тој знак 
е даден на раскрсница, значи забрана на поминување на 
возилата, освен за оние возила што, во моментот кога ов-
ластеното лице ќе ја^подигне раката, не можат на безбеден 
начин да се запрат, а за пешаците - забрана да го премину-
ваат коловозот. Ако знакот е даден на отворен пат, тој го 
има наведеното значење само кога овластеното лице се на-
оѓа на коловозот (цртеж бр. 1); 

2) рака хоризонтално испружена со отворена шака -
значи забрана на поминување за сите учесници во собраќа-
јот чијашто насока на движење ја сече насоката на ис-
пружената рака (цртеж бр. 2); 

3) бавно мавтање со хоризонтално настрана ис-
пружена рака горе - долу со отворена шака свртена надо-
лу - значи возачот во чијашто насока се дава тој знак тре-
ба да ја намали брзината на движењето на возилото 
(цртеж бр. 3); 

4) хоризонтално испружена рака со отворена шака и 
кружно движење на подлактицата и шаката оддесно на ле-
во - значи дека возачот во чијашто насока се дава овој 
знак треба да го забрза движењето на возилото (цртеж бр. 
4 ) ; 

5) хоризонтално настрана испружена рака со дланка 
на отворена шака насочена кон определено возило - значи 
дека возачот на тоа возило е должен да го запре возилото 
со кое управува (цртеж бр. 5); 

6) тело во нормален стоечки став или тело во ист 
став со раце хоризонтално настрана испружени - означува 
дека возилата што доаѓаат од правецот во кој е свртен гр-
бот односно дека градите на овластеното лице мораат да 
се запрат, а дека возилата кои доаѓаат од бочните страни 
на тоа лице имаат право на поминување (цртеж бр. 6). 

Кога сообраќајот е за,прен со знаците со кои им се на-
редува запирање на возилата на одделни учесници во со-
обраќајот, овластеното лице може да даде знак да го за-
брзаат движењето на своето возило, ако тоа обезбедува 
побрзо одвивање на сообраќајот. 

Знаците со кои се наредува намалување на брзината 
на движењето, забрзување на движењето и запирање на 

определено возило, овластените лица можат да ги даваат 
и од возило. 

Член 3 

Ако овластено лице го регулира сообраќајот на рас-
крсница знаците со кои се наредува запирање на сите вози-
ла и забрана на минувањето за определени учесници во со-
обраќајот може да ги дава само ако се наоѓа во средиште-
то на раскрсницата. 

Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе овластени 
лица кои помагаат во регулирањето на сообраќајот, зна-
ците што ги даваат тие лица мораат да бидат усогласени 
со знаците што ги дава овластеното лице кое се наоѓа во 
средиштето на раскрсницата. 

По исклучок од став 1 на овај член, ако со тоа поефи-
касно би се регулирал сообраќајот, знаците од член 2 став 
1 точ. 1,2 и 6 на овој правилник може да ги дава и овласте-
ното лици кое се наоѓа на коловозот на раскрсницата, под 
услов тоа лице да може лесно да се забележи од страна на 
Сите учесници на кои им се наменити знаците. 

Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе овластени ли-
ца, знаците што ги даваат тие лице мораат меѓусебно да 
бидат усогласени. 

Член 4 
За давање на знаците со кои се наредува запирање, за-

брана на минување, намалување и забрзување на движење-
то на возилата, овласеното лице може да употребува таб-
личка. 

Табличката за регулирање на сообраќајот има форма-
на круг со пречник најмалку 12 cm. Основата на табличка-
та е во жолта боја, со црвен раб, со широчина најмалку 2 
сш. 

Табличката за регулирање на сообраќајот мора да би-
де превлечена со рефлектирачка материја, а може да биде 
регулирана и така што да може да се осветли со сопствен 
извор на светлина. 

Член 5 
Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање 

на звучни занаци на моторното возило или со пишталка. 
Звучниот знак што се дава со посебен уред на мотор-

ното возило се состои од низа тонови со различни височи-
ни (завивачки звук). 

Член 6 ' 
Звучните знаци што се даваат со посебен уред за да-

вање на звучни знаци на моторното возило се употребува-
ат само во комбинација со светлосните знаци од член 9 
став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој правилник и имаат значење на 
соодветниот светлосен знак што се дава. 

Звучните знаци со пишталка се применуваат само во 
комбинација со знаците што се даваат со раце, и тоа само 
кога овластеното лице се наоѓа надвор од возилото. 

Член 7 
Звучните знаци што се даваат со пишталка ги имаат 

следните значења: 
1) едно пиштење - значи повик на учесниците во со-

обраќајот што ќе го чујат да го свртат вниманието кон ов-
ластеното лице кое со помош на соодветниот знак ќе изра-
зи определено барање; 

2) повеќе последователна пиштења - значи дека некој 
од учесниците во сообраќајот постапил спротивно на ба-
рањето изразено со помош на дадениот знак, на правила-
та на сообраќајот или на поставените сообраќајни знаци. 

\ 
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Знакот од точка 1 став 1 на овој член се дава само при 
регулирањето на сообраќајот на раскрсници. 

Ако знакот се состои од повеќе последователни пиш-
тења, сите учесници во сообраќајот што ќе го чујат вакви-
от знак се должни со набљудување на овластеното лице да 
се известат дали тој знак се однесува на нив. Наспоредно 
со давањето на тој знак, овластеното лице е должно да по-
каже на кој учесник во сообраќајот дадениот знак се одне-
сува и што е должен тој да стори. 

Член 8 
Во вршењето на контрола и регулирање на сообраќа-

јот, овластените лица можат да даваат светлосни знаци. 
Светлосните знаци се даваат со посебни уреди за да-

вање на светлосни знаци на моторното возило или со 
средства што рачно се користат (фенер, батериска ламба и 
сл.). 

Член 9 
Светлосните знаци што се даваат со посебни уреди за 

давање на светлосни знаци на моторното возило ги имаат 
следните значења: 

1) две трепкави светла, од кои во сина боја е на десна-
та, а во црвена боја на левата страна на возилото, кога на-
изменично се палат на посебните моторни возила од член 

, 124 на Законот - значат обврска за возачот што ќе ги срет-
не тие моторни возила или возила што се под придружба, 
или кого ќе го стигнат тие возила - да се запре, строго да 
се придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од 
придружбата, а движењето да го продолжи дури откако 
сите возила под придружба ќе поминат, да им отстапи 
првенство на минување на тие возила и да не ги престиг-
нува, како и обврска за пешаците, заради пропуштање на 
тие моторни возила, да се тргнат од коловозот; 

2) дбе трепкави или ротациони светла во сина боја на 
возилото од член 125 ст. 2 и 3 на Законот кое обезбедува 
минување на едно возило или на колона возила кои се 

- движат зад него - значат обврска за возачот да обрне вни-
мание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да 
ги пропушти и, по потреба, да го запре своето возило до-
дека не поминат тие возила, а за пешаците обврска да се 
тргнат од коловозот додека тие возила или колона на воз-
ила не поминат; 

3) едно трепкаво или ротационо светло во сина боја 
на возилото со право на првенство на минување - означу-
ва обврска за возачот што ќе го види тоа светло, освен за 
возачот на возило под придружба, да му отстапи првен-
ство на поминување на возилото од кое се дава тој знак и, 
по потреба, да го запре своето возило додека тоа возило 
не помине, а за пешаците - обврска, заради пропуштање 
на тоа возило, да се тргнат од коловозот; 

4) светлосниот знак „Стоп-милиција" што се наоѓа на 
возилото на органите за внатрешни работи - означува об-
врска за возачот на возилото, што се наоѓа непосредно зад 
возилото кое го дава светлосниот знак, да го запре своето 
возило. 

Светлосните знаци од став 1 точ. 1 до 3 на овој член 
се поставуваат така што да се видливи за учесниците во 
сообраќајот на кои тие им се наменети. 

Светлосниот знак од став 1 точка 3 на овој член, кога 
се дава на возило што стои на коловозот, значи обврска за 
возачите да ја намалат брзината на движењето на своето 
возило, а, по потреба, и да го запрат и да постапуваат по 
наредбите на овластеното лице. 

Светлосниот знак „Стоп-милиција" се наоѓа на за-
дната лева страна на возилото, на табла во црвена боја, 
чиишто димензии се 35 - 15 cm. 

Член 10 
Светлосниот знак што се дава со средства што се ко-

ристат рачно (фенер, батериска ламба и сл.) е постојано 
црвено светло, со кое овластеното лице мавта вертикално 
на надолжната оска на патот. Тој знак значи обврска за 
возачот да го запре возилото што се движи на делот од па-
тот каде што се дава тој светлосен знак. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за знаците што на учес-
ниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат овлас-
тените лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 344-8^2/17 
П април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Петар Граѓанин, с. р. 
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Член 11 
Цртежите од 1 до 7 се отпечатени кон овој правилник 

и се негов составен дел. 
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395. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за трговија, директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЛИФТОВИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ЗА ВЕРТИКАЛЕН ПРЕВОЗ НА 

ЛИЦА И ТОВАР 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за лифто-

ви на електричен погон за вертикален превоз на лица и то-
вар („Службен,лист на СФРЈ“, бр. Ј6/86), во член 16 став 2 
по зборовите: „на ѕидот на возното окно“ се додаваат збо-
ровите: „од став 1 на овој член“. 

Член 2 
Во член 56 став 2 по зборовите: „подвижна врата“ за-

пирката и зборовите: „односно на други видови машински 
подвижни врати“ се бришат. 

Член 3 
Во член 59 зборовите: „мора да постои“ се заменува-

ат со зборовите: „по правило се поставува“, а зборовите: 
„проѕирен контролен отвор“ се бришат. 

Член 4 
Во член 115 став 2 зборовите: „Лифтовите кои овоз-

можуваат пристап на“ се заменуваат со зборовите: „Лиф-
товите што се наменети за превоз на лица во“. 

Цртеж 6 

Цртеж 7 

Член 5 
Во член 121 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Ако противтегот се движи по крути водилки, сло-

бодниот простор од став 1 на овој член може да се намали 
најмногу толку што и ако уредот за водење на противте-
гот се оштети да не може да дојде до допир на противте-
гот и ѕидот на возното окно.". 

Член 6 
Членот 179 се менува и гласи: 
„Ако се во прашање одбојници со придушување, по-

гонот на лифтот мора да се оневозможи додека одбојни-
ците не се вратат во почетната работна положба, што се 
контролира со електричен сигурносен уред за контрола на 
враќањето на одбојниците во почетната работна по-
ложба.". 

Член 7 
Во член 181 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако се во прашање лифтови со поголем број брзини 

на возење или лифтови со континуелна регулација, за за-
пирање во крајните станици мора да се предвиди додатна 
склопка која ќе даде налог за забавање ако тоа не го сто-
рил уредот за управување со лифтот.". 

Член 8 
Во член 223 ставот 2 се менува и гласи: 
„Напојниот вод мора да се смести во цевки, ходници 

или во слични простории надвор од возното окно.". 

Член 9 
Во член 224 став 1 по зборот: „најмалку“ се ставаат 

две точки, а зборовите: „0,75 mm2" се заменуваат со зборо-
вине: 

„ - 1,5 mm2 за спроводниците и каблите во постојано 
положени инсталации (фиксни инсталации); 

- 0,75 mm2 за свитливите спроводници и кабли.". 
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Член 10 
Во член 232 по зборот: „преоптоварување“ се додава-

ат зборовите: „спрема овој пресек и да се дел од свитливи-
от кабел.". 

Член 11 
Во член 233 ставот 2 се менува и гласи: 
„Со исклучувањето на осветлувањето на кабината со 

склопката од став 1 на овој член, мора да се исклучи и уп-
равувањето со лифтот.". 

Член 12 
Во член 238 по зборовите: „напојните водови“ запир-

ката се заменува со точка, а зборовите: „односно за бакар-
ни водови не смее да биде помал од 2,5 mm2" се бришат. 

Член 13 
Во член 262 ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 14 
Во член 269 по зборовите: „Ако на вратата на возно-

то окно“ се додаваат зборовите: „која се отвора рачно“. 

Член 15 
Во член 311 ст. 1 и 2 зборовите: „во рок од три годи-

ни“ се заменуваат со зборовите: „во рок од шест години“. 

Член 16 
Во член 312 зборовите: „во рок од пет години“ се за-

менуваат со зборовите: „во рок од осум години“. 

Член 17 
Во член 313 зборовите: „Во рокот од пет години“ се 

заменуваат со зборовите: „Во рокот од осум години“. 

Член 18 
Во член 314 зборовите: „во рок од пет години“ се за-

менуваат со зборовите: „во рок од осум години“. 

Член 19 
Во член 315 зборовите: „во рок од пет години“ се за-

менуваат со зборовите: „во рок од осум години“. 

Член 20 
Во член 316 зборовите во заградите: „чл. 21, 22 и“ се 

бришат. 

Член 21 
По член 316 се додаваат чл. 316а и 3166, кои гласат: 

„Член 316а 
Лифтовите проектирани односно вградени во згради 

пред влегувањето во сила на овој правилник се сметаат за 
усогласени со одредбите од овој правилник ако се проек-
тирани односно вградени во зградите во согласност со 
прописите што важеле тогаш и ако ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој правилник за: 

- приодната страна на возното окно во широчината 
на влезот во кабината; 

- вратата за одржување, нужниот влез и пристапот во 
возното окно, освен мерите и материјалот за изработката 
на вратата; 

- застанувањето на возното окно, со тоа што за по-
. вршините помали од 0,5 т 2 и за помали мери до 0,5 т де-
белината на армираното сткало може да биде најмалку 4,5̂  
mm; 

- сигурносните уреди во возното окно (крајната 
склопка и склопката „СТОЈ" во јамата на возното окно); 

- механичката цврстина и крутоста на вратата на воз-
ното окно, полните крила на вратата на возното окно и 
контролните отвори; 

- бравата на вратата и контролата на затвореноста 
на вратата, со тоа што да се овозможи одбравување на 
вратата на возното окно однадвор со помош на специја-
лен триаголен клуч барем на крајните станици; ! 

- вратата на кабината, со тоа што да не мора да биде 
исполнет условот од член 93 на овој правилник и за брзи-
ните од 1,2 ш/ѕ крилата на кабинската врата да можат да 
бидат решеткасти, така што растојанието помеѓу верти-
калните летви да не биде поголемо од 70 mm; 

- вратата и капакот за нужен излез од кабината; 
- главните склопки и склопките во машинската про-

сторија; 
- заземјувањето, заштитата од превисок напон на до-

пир и заштитата од атмосферско празнење; 
- заштитата од електрична грешка; 
- уредот за тревога; 
- одбојниците од член 174 на овој правилник, со тоа 

што одбојниците без придушување да можат да се корис-
тат за брзини до 1,2 т / ѕ ; 

- условите од член 19 став 3, член 20 ст. 1 и 2, член 39 
ст. 2 и 3, чл. 44, 74, 84 и 85, член 113 ст. 1 и 2, чл. 134 и 137, 
член 151 став 2, чл. 164 и 165, член 172 став 1, чл. 181, 213, 
249, 271, 272 и 273, освен за боите, и чл. 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 283, 286, 290, 312, 313 и 314 на овој пра-
вилник, а за лифтовите наменети исклучиво за превоз на 
товар без придружник - и условите од член 74 став 8 на 
овој правилник. 

Член 3166 
Лифтовите што се вградуваат во градежно завршени-

те згради или во зградите чија изградба започнала пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник мораат 
да се усогласат со условите пропишани со овој правилник, 
освен со условите од член 3 став 2, член 6, член 10 став 1, 
член 19 став 2, член 38 став 1, член 40 став 1, член 46, член 
75 став 1, член 82 и член 93 став 2 од овој правилник. 

При усогласувањето на лифтовите од став 1 на овој 
член со условите пропишани со овој правилник може да се 
отстапи од: 

- членот 7 на овој правилник, со тоа што растојание-
то помеѓу нивоата на две последователни станици или по-
меѓу станицата и вратата за нужен влез да биде најмногу 
15 ш; 

- членот 25 на овој правилник, но само за напојниот 
вод со соодветни мерки за заштита; 

- членот 29 на овој правилник, со тоа што да се спро-
ведат соодветни мерки за заштита; 

- членот 34 на овој правилник, со тоа што да е усог-
ласен со чл. 312, 313 и 314 и височината на приодот да 
овозможува безбеден достап; 

- членот 37 и член 39 став 1 на овој правилник, со тоа 
што да е обезбедено безбедно опслужување на опремата; 

- членот 51 став 1 на овој правилник, со тоа што свет-
лата височина на вратата на возното окно да не може да 
биде помала од 1,8 m; 

- членот 72 на овој правилник, со тоа што чистата ви-
сочина на внатрешноста на кабината да не смее да биде 
помала од 2 т„ а светлата височина на влезот во кабината 
да не е помала од 1,8 m; 

- членовите со кои се пропишува застаклување, со 
тоа што за површини помали од 0,5 т 2 и за помали .мери 
до 0,5 т дебелината на армираното стакло да може да би-
де најмалку 4,5 mm.". 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/36 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

396. \ 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

ia („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО СО КОЕ МОРААТ ДА БИДАТ СНАБДЕНИ 
УРЕДИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИ-
ИТЕ, АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКАТА И УРЕДИТЕ 

ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВААТ НА НИВ 

Член 1 
Техничкото упатство со кое мораат да бидат снабде-

ни уредите од областа на радиокомуникациите, аудио и 
видеотехниката и уредите што се приклучуваат на нив, во 
смисла на член 62 од Законот за стандардизацијата, мора 
да содржи: 

1) предупредување на опасностите што можат да на-
станат при употребата на уредот и начин на нивното от-
странување; 

2) мерки на претпазливост што се однесуваат на без-
бедноста, приклучувањето, монтирањето и работата на 
уредот; 

3) начин на подготовка на уредот за работа и начин и 
шема на поврзувањето со други уреди и со додатни дело-
ви; 

4) распоред и објаснение на функциите на достапните 
регулатори и покажувачи и постапка за пуштање на уре-
дот во работа; 

5) опис на евентуалните пречки што можат да го сме-
ќаваат уредот во работата и начин на отстранување на тие 
пречки; 

6) спецификација на карактеристиките на уредот и на 
влезно-излезните приклучоци, сигналите и напојувањето; 

7) функционален опис на работата на уредот со блок-
-шема; 

8) начин на одржување на уредот и начин на отстра-
нување на одделни дефекти; 

9) список на составните делови на уредот за замена, 
со број за порачка; 

10) електрична шема на уредот, со ознака на компо-
нентите што имаат безбедносна функција; 

11) приказ на положбата на составните делови. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за поблиската содржина 
на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени 
уредите од областа на радиокомуникациите, аудио и ви-
део техниката наменети за употреба во домаќинство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/88). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/61 
10 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

397, 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерите 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОКОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

. лови што мораат да ги исполнуваат фокометрите. 
Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-

чуваат скратено со ознаката MUS. D-11/3. 

Член 2 
Фокометар (скица број 1), во смисла на овој правил-

ник, е оптички мерен инструмент, заснован врз принципот 
на мерење на ефектите на компензацијата на преломните 
својства на испитуваните лупи за очила и контактни лупи. 

Член 3 
Фокометар е мерило што се користи во офталмоло-

гијата за мерење на преломната моќ и призматичниот 
ефект на лупите за очила и контактните лупи, за определу-
вање на оптичкиот центар и на оската на лупата и за про-
верка на исправното поставување на лупата во рамките на 
очилата. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) преломна моќ (оптичка моќ, оптичка јачина) на оп-

тичката лупа е својство на лупата да ги прекршува свет-
лосните зраци што минуваат низ неа. 

Бројната вредност на преломната моќ на лупата 
(РМ) е еднаква на реципрочната вредност на фокусната 
далечина на таа лупа изразена во метри. 

Единица на преломната моќ е ttr1 и се вика диоптрија 
(D). 

2) призматична моќ на лупата на фокометрот е свој-
ство светлосниот зрак, при минувањето низ лупата да го 
менува својот правец во однос на почетниот. 

Бројната вредност на призматичната моќ (РЕ) на 
стаклото за очила поставено во рамките е еднаква на про-
изводот на бројната вредност на преломната моќ (РМ) и 
ексцентрицитетот на лупата (е); 

Единица на призматиЧната моќ е сш/m и се нарекува 
призматична диоптрија. 

3) ексцентрицитет на лупата (е) е појава за која е ка-
рактеристично својство несовпаѓање на оптичката и гео-
метриската оска на лупата; 

4) оптичката оска на лупата (скица број 2) е права ко-
ја минува низ центарот на кривината на оптичката по-
вршина и е нормална на таа површина; 

5) главните меридијани се меѓусебно нормални пресе-
ци на лупата што содржат оптичка оска и имаат најголема 
или најмала оптичка моќ; 

6) фокус на сферната лупа е точка на оптичката оска 
на лупата во која светлосните зраци, паралелни со нејзи-
ната оптичка оска, се сечат по минувањето низ лупата. 

Фокусна далечина изразена во единица на должина, е 
растојанието на фокусот од темето на лупата, мерено 
вдолж оптичката оска; 

7) фокусна линија (фокала) на лупата е линија во која 
светлосните зраци, паралелни со оптичката оска, се сечат 
по минувањето низ лупата; 

8) торична лупа (за очила) е лупа која барем на една-
та страна има торична површина која во своите два заем-
но нормални главни мередијани, има различен најголем и 
најмал полупречник на кривината и соодветна најголема 
и најмала преломна моќ; 

9) сферичен (сферички) ефект е појава за која е карак-
теристично својството на оптичката лупа светлосните зра-
ци, што минуваат низ неа, да ги собира во една точка; сфе-
ричниот ефект кај торичната лупа бројно ја претставува 
вредноста на оптичката моќ која се однесува на пресекот 
на таа лупа кој има најмала преломна моќ; се означува со 
,,sph"; 

10) цилиндричен (цилиндрични) ефект е појава за која 
е карактеристично својството на оптичката лупа светлос-
ните зраци, што минуваат низ неа, да ги собира во две ли-
нии кои одговараат на пресеците на таа лупа со најголема 
и најмала преломна моќ; цилиндричниот ефект кај торич-
ната лупа бројно ја претставува разликата на вредностите 
на оптичката моќ во пресеците на таа лупа што имаат нај-
голема и најмала преломна моќ; се означува со ознаката 
„су!"; 

11) основна положба на торичните лупи вметнати во 
рамките на очилата е агол под кој се сечат линиите на пре-
секот на лупата со најмала преломна моќ и линијата опре-
делена со точките на пробивот на оптичките оски на лупи-
те вметнати во рамките на очилата, низ надворешната по-
вршина на лупите (скица број 3). 

Аголната поделба на фокометарот, посматрана од 
гледан предмет, има насока на порасот на броевите обрат-
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на од насоката на стрелката на саатот (види ,,ТАБО-ше-
ма“, скица број 4). Вредноста на основната положба на 
призматичните лупи е еднаква на вредноста на отстапува-
њето отчитано на аголната поделба во степени; 

12) концентричност на фокометарот е разликата меѓу 
геометрискиот центар на плочата со ознаки (поделбената 
плоча) и точката на пресекот на конченицата, изразена во 
единица на призматичен ефект (cm/m). 

Член 5 
Мерниот опсег на фокометарот мора да биде: 
1) за оптичката моќ на лупата од најмалку - 20 ш-1 до 

Ч- 20 m 4 ; 
2) за призматичната моќ на лупата од 0 до најмалку 5 

cm/m; 
3) за правецот на оската на цилиндричната лупа од О0 

до 180 0С. 
Член 6 

Фокометрите можат да бидат аналогни и дигитални. 
Аналогните фокометри имаат скала и ја даваат континуи-
рано мерената вредност. 

Дигиталните фокометри на показниот уред ја даваат 
вредноста заокружена на најблиската целобројна вред-
ност. 

Фокометарот мора да биде конструиран така што да 
може да мери лупи чијшто пречник е најмалку 80 mm и де-
белина најмалку 20 mm. 

Член 7 
За аналогните фокометри, вредноста на поделокот на 

скалите мора да биде: 
1) за оптичка моќ најмногу 0,25 m-1; 
2) за призматична моќ најмногу 1 cm/m; 
3) за аголна поделба најмногу 50. 
За дигиталните фокометри чијшто опсег на мерење 

на оптичката моќ е од 4- 10 пг1 до Ч- 10 nr1, вредноста на 
поделокот на дигиталниот показен уред мора да биде нај-
многу 0,125 nr1. Показниот уред мора да има најмалку две 
децимални места. 

За дигиталните фокометри со мерен опсег на оптич-
ката моќ поголем од ± 10 nr1, вредноста на поделокот не 
смее да биде поголема од 0,25 пг1. 

За“ дигиталните фокометри вредноста на поделокот 
на показниот уред за призматична моќ на лупата не смее 
да биде поголема од 0,25 cm/m, а за вредноста на аголната 
поделба мора да биде I0. 

Член 8 
Границите на дозволените грешки за преломната и 

призматичната моќ кај аналогните фокометри не смеат да 
бидат поголеми од границите на дозволените грешки да-
дени во табелите 1 и 2. 

Табела 1 

0,5 

Член 9 
Границите на дозволените грешки на отчитаната 

вредност во однос на номиналната вредност за преломна-
та и призматичиата моќ, за дигиталните фокометри не 
смеат да бидат поголеми од границите на дозволените 
грешки дадени во табелите 3 и 4. 

Табела 3 

Член 10 
Референтниог услов при кој се определува границата 

на дозволената грешка за преломната и призматичната 
моќ на лупите из табелите 1, 2, 3 и 4 е изворот на светлос-
та што се користи во фокометарот и кој мора да биде при-
способен на една од следните референтни еталонски 
должини: 

- Хл 546,07 nm (зелена линија на живата); 
- Кг ^ 587,56 nm (жолта линија на хелиумот). 

Член 11 
Основните делови на фокометарот се следните: 
1) склоп на носачот со уред за регулирање; 
2) уред за прицврстување на стаклата на очилата; 
3) уред за обележување на оптичкиот центар и на ос-

новната положба на стаклата за очилата; 



Петок, 5 мај 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 28 - Страна 743 

4) обртен тест-уред, синхронизиран со скалата на оп-
тичката моќ; 

5) окулари за отчитување на плочата со ознака на 
кружната поделба и поделбата на оптичката моќ; 

6) уред за регулирање на конченицата со ознака 
00-1800, односно 00-3600. 

Член 12 
Натписите и ознаките на фокометрите мораат да би-

дат јасни, добро видливи во работни услови и испишани 
така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 13 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија. 

На фокометарот мораат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на поделокот за скалата на оптичката 

моќ, за скалата на призматичниот ефект и за скалата со 
агол на поделба; 

3) службената ознака на типот на фокометарот, ако е 
извршено испитување на типот. 

Член 14 
На фокометарот можат да бидат испишани ознаките 

на земјата на производителот, стандардите на земјата на 
производителот, годината на производството и сл., како и 
каталошките, сериските и други броеви. 

Член 15 
Скиците бр. 1, 2,3 и 4 се наоѓаат во прилогот кон овој 

правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 16 
Фокометрите што се наоѓаат во употреба, а кои во 

поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат услови-
те пропишани со овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1995 година. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено! 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Бр. 3347/1 
1 ноември 1988 година 
Белград „ 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

1. Копче за регулирање 
2. Завртка за регулирање на потпирната линејка 
3. Завртка на уредот за обележување 
4. Елементи за обележување 
5. Окулар за отчитување 
6. Мерен окулар 
7. Нарецкан прстен за на конченицата 
8. Држач на испитуваната лупа 
9. Нарецкан прстен за вртење на валјакот со бојата 

10. Нарецкана завртка за извлекување на валјакот со боја-
та 

11. Потпирка линејка 
12. Подлога на лупата 

Скица број 2 - Планцилиндрична (I) и сферична 
оптичка лупа (астигматична) 
1 - Оптичка оска 
2 - Оска на цилиндарот 
F4, - Фокала 
Ги fm - Фокално растојание 

Скица број 3 - Основна положба на 
торичните лупи 

yt 

Скица број 1 - Општ изглед на фокометарот 

398. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86, и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ - РЕФЕРЕН-

ТНИ ВОДЕНИ РАСТВОРИ ЗА рН СКАЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентните материјали - референтните водени раствори 
за утврдување на рН скала во температурен интервал од 
00С до 950С (во натамошниот текст: референтни водени 
раствори). 
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Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката PMK-RM-T/14. 

Член 2 
Под референтни водени раствори, во согласност на 

овој правилник, се подразбираат следните пуферни рас-
твори што репродуцираат рН вредности за утврдување на 
рН-скала: 

- раствор на калиумтетраоксалат 
КНз(С2ѕ04)2 х 2ЊО - 0,05 mol/kg ЊО; 

- раствор на калиумхидротартарат 
КНС4ЊОб - заситен на 250С; 

- раствор на калиумдихидроцитрат 
КЊСбО - 0,05 mol/kg ЊО; 

- раствор на калиумхидрофталат 
КНС8Њ04 - 0,05 mol/kg ЊО; 

- раствор на калиумдихидрофосфат 
КН2РО4 - 0,025 mol/kg Н2О; 
плус динатриумхидрофосфат 
Na2HP04 - 0,03043 mol/kg Н2О; 

- раствор на натриумтетраборат 
Na2B407 х IOH2O - 0,01 mol/kg Н2О; 

- раствор на натриумхидрокарбонат 
1ЧаНСОз - 0,025 mol/kg Н2О; 

- плус натриумкарбонат 
ИагСОз - 0,025 mol/kg Н2О; 

- раствор на калицумхидроксид 
Са (ОН)2 - заситен и филтриран на 250С 

Член 3 
рН вредностите на референтните водени раствори во 

температурен интервал од 00С до 950С мораат да ги имаат 
вредностите дадени во табела 1. 

Табела 1 

рН вредност на референтни водени раствори 

Темпе- КЊ (Сг04)2 ЊО КХЊХ406 гасн- КЊО,ЊОт 0,05 КХЦ8Х4О4 0,05 ратура 
0С о,05 mol/kg Х2О тен на 25 0С mol/kg Х2О mol/kg Х2О 

0 1.666 3.863 4.003 
5 1.668 - 3.840 3.999 

10 1.670 - 3.820 3.998 
15 1.672 - 3.802 3.999 
20 1.675 - 3.788 4.002 

25 1.679 3.557 3.776 4.008 
30 1.683 3.552 3.776 . 4.015 
35 1.688 3.549 3.759 4.024 
38 1.691 3.548 3.755 4.030 
40 1.694 3.547 3.753 4.035 

45 1.700 3.547 3.750 4.047 
50 1.707 3.549 3.749 4.060 
55 1.715 3.554 - 4.075 
60 1.723 3.560 - 4.091 
70 1.743 3.580 - 4.126 

80 1.766 3.609 4.164 
90 1.792 3.650 - 4.205 
95 1.806 3.674 - 4.227 

0 6.984 7.534 9.464 10.317 13.423 
5 6.951 7.500 9.395 10.245 13.207 

10 6.923 7.472 9.276 10.118 12.810 
20 6.881 7.429 9.225 10.062 12.627 

25 6.865 7.413 9.180 10.012 12.454 
30 6.853 7.400 9.139 9.966 12.289 

35 6.844 7.389 9.102 9.925 12.Ш 
38 6.840 7.384 9.081 9.903 12.043 
40 6.838 7.380 9.068 9.889 11.984 

45 6.834 7.373 9.038 9.856 11.841 
50 6.833 7.367 9.011 9.828 11.705 
55 “ 6.834 - 8.985 - 11.574 
60 6.836 - 8.962 - 11.449 
70 бк.845 - 8.921 - -

80 6.859 8.885 
90 6.877 - 8.850 - -

95 6.886 - 8.833 - -

Табела 1 (продолжение) 

Член 4 
Границата на дозволената грешка на определување-

то на рН вредностите на референтните водени раствори е 
± 0,01 рН единици. 

Член 5 
Реагенсите мораат да бидат со аналитички степен на 

чистота, а електричната спроводливост на водата не смее 
да биде поголема од 2 во Ѕ cm - 1 . 

Член 6 
Својството на стабилноста на референтните водени 

раствори мора да се манифестира со постојаноста на рН-
-вредностите кои тие ги репродуцираат. 

Член 7 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и напишани така што да не̂  можат да се избри-
шат или симнат. 

' Член 8 
На едната од бочните страни на шишето во кое се на-

оѓа референтен воден раствор мораат да бидат напишани 
следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) рН вредности; 
4) службена ознака референтниот воден раствор 
5) ознаката U дека референтниот воден раствор има 

уверение кое мора да содржи: 
а) фирма односно назив или знак на производителот; 
6) назив и подрачје на примената; 
в) сериски број; 
г) рН вредност на референтниот воден раствор; 
д) граница на дозволената грешка на определувањето 

на рН вредностите; 
ѓ) рок на важноста на референтниот воден раствор. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-2996/1 
10 април 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за мери и скапоцени 
метали, 

Милан Межек, с. р. 
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399. 
Врз основа на член 33 од Законот за мерните единици 

и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 
20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАТИЧКИ БРОИ-
ЛА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО КЛА-

СА НА ТОЧНОСТ 0,2 Ѕ И 0,5 Ѕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат (Питичките (електрон-
ските) броила на активна електрична енергија со наизме-
нична струја (во натамошниот текст: броилата), со класа 
на точност 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ. 

Метролошките услови што мораат да ги исполнува-
ат броилата од став 1 на овој член се означуваат скратено 
со ознаката MUS.F-6/1. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на: 
1) покажувачите на максимум; 
2) еталонските броила. 

Член 3 
Под броила, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат броилата: 
1) што се приклучуваат преку струјни мерни тран-

сформатори; 
2) што се приклучуваат преку струјни и напонски 

мерни трансформатори; 
3) што се наменети за мерење на енергија во една на-

сока; 
4) што се наменети за мерење на енергија во обете на-

соки; 
5) чиј напон на приклучницата е помал од 600 V (кај 

трофазните броила тој напон се однесува на напонот по-
меѓу фазните спроводници). 

Член 4 
Броилата можат да даваат податоци за енергијата 

преку: 
1) бројникот; 
2) давачот на импулси; 
3) давачот на импулси за далечинско мерење. 
Давачот на импулси од точка 2 став 1 од овој член кој 

не може да се регулира мора да биде приклучен зад интег-
раторот. 

Член 5 
Номиналната струја на броилата 1„ се определува 

според номиналната секундарна струја на струјниот ме-
рен трансформатор. 

Номиналната струја на броилата 1п може да биде: 
1) еднаква на номиналната секундарна струја на 

струјниот мерен трансформатор; 
2) поголема од номиналната секундарна струја на 

стручниот мерен трансформатор за процентуалното зго-
лемување на мерниот опсег на трансформаторот. 

Ако номиналната струја на броилата е еднаква на но-
миналната секундарна струја на струјниот мерен тран-
сформатор, броилата можат да се оптоварат до 120 % 1п. 

Ако номиналната струја на броилата е поголема од 
номиналната секундарна струја на струјниот мерен тран-
сформатор, броилата можат да се оптоварат до 100% 1п. 

Член 6 
Броилата можат да имаат вредност на референтниот 

напон: 

100 
3 - ј^- V и 3 - 100 V 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, бро-
илата можат да имаат и други вредности на референтниот 
напон до 600 V. 

Член 7 
При прегледот на броилата мораат да бидат испол-

нети следните услови за: 
1) референтната фреквенција 50 Hz; 
2) референцата температура 23 0С. 

Член 8 
При номиналната струја, референтиот напон, рефе-

рентната фреквенција и референтната температура, соп-
ствената потрошувачка на следните делови на броилата 
мора да биде таква што да не ги преминува вредностите 
за: 

1) струјното коло 1 VA; 
2) напонското коло 0,5 VA; 
3) помошното коло 10 VA (само кога е поврзано со 

напонското коло на броилото). 

Член 9 
При нормалната работа на броилото, изолациониот 

материјал мора да ги задржи своите диелектрични особи-
ни во обем кој битно нема да влијае врз метролошките 
својства на броилото. 

Член 10 
Изолационист материјал на броилото мора да биде 

таков што да го издржи диелектричното испитување со 
синусен напон со ефективна вредност од 2000 V и со фрек-
венција од 50 Hz, во траење од една минута помеѓу: 

1) сите кола во кои за време на нормална работа на 
броилото се појавува потенцијална разлика; 

2) сите делови на броилото што се под напон, од една 
страна, и металните делови што при затворено Куќиште 
на броилото се достапни однадвор, од друга страна. 

Член 11 
При испитување на диелектричната цврстина на бро-

илото со Куќиште од изолационен материјал, мораат да 
бидат исполнети следните услови: 

1) броилото мора да биде завиткано со метална фоли-
ја или поставено врз рамна метална плоча со која се спое-
ни сите метални делови на куќиштето, достапни кога куќ-
иштето на броилото е затворено; 

2) струјните и напонските кола и носачот на мерните 
системи мораат да бидат меѓусебно поврзани; 

3) испитниот - синусниот напон мора да биде приклу-
чен помеѓу стегал ките и металната фолија односно метал-
ната плоча, а растојанието помеѓу стегалките и металната 
фолија односно металната плоча мора да изнесува најмал-
ку 2 cm. 

Член 12 
Испитувањето на диелектричната цврстина помеѓу 

завртките на приклучницата и нејзиниот капак се врши. 
според условот пропишан во член 10 од овој правилник, 
при што завртките мораат да бидат толку одвртени што 
отворот на стегалките да биде слободен, а капакот на при-
клучницата да биде прицврстен на приклучницата. 

Ако испитувањето на диелектричната цврстина на 
броилото се повторува, броилото мора да го издржи си-
нуси иот напон кој е за 20% помал од напонот пропишан 
во член 10 од овој правилник. 

Член 13 
При испитувањето на диелектричната цврстина на 

броилото мораат да бидат исполнети следните услови за 
работа на проилото: 
0С ^температурата на средината мора да изнесува 15 

2) релативната влажност на воздухот мора да биде од 
45% до 75%; 

3) атмосферскиот притисок мора да биде од 86 кРа до 
106 кРа (860 mbar до 1000 mbar). 

Член 14 
Испитувањето на диелектирчната цврстина на брои-

лата мора да се врши при типско испитување на броилата, 
со ударен напон во форма на бран 1,2/50 |хѕ и темена вред-
ност 7 kV. 
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Член 15 
Под преглед на броила, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат прегледите и типското испитување на 
броилата. 

Прегледот од став I на овој член мора да се врши при 
следните услови: 

1) куќиштето на броилото мора да биде затворено; 
2) редоследот на фазите мора да биде како што е на-

значено во шемата на врските; 
3) напоните и струите мораат да бидат урамно-

тежени: 
- ниеден фазен или линиски напон не смее да ја пре-

минува вредноста на соодветен среден напон за ± 1%; 
- ниедна струја не смее да ја преминува вредноста на 

соодветна средна струја за ± г/о; 
- фазната разлика помеѓу струјата и соодветниот фа-

зен напон, при каков и да е фактор на моќност, не смее да 
биде поголема од 20; 

4) напонските и помошните кола на броилото, со кла-
са на точност 0,2 Ѕ, мораат да бидат приклучени на рефе-
рентниот напон на броилото најмалку два часа пред поче-
токот на прегледот; 

5) напонските и помошните кола на броилото, со кла-
са на точност 0,5 Ѕ, мораат да бидат приклучени на рефе-
рентниот напон на броилото најмалку еден час пред поче-
токот на прегледот; 

6) влијателните Јголемини мораат да имаат референ-
ц а вредност со отстапувањата дадени во следната табе-
ла: 

Влијателна големина Референтна вред-
ност 

Дозволено от-
стапување 

Температура на сре-
дината 

23 0С ± 20С 

Работна положба Вертикална ра-
ботна положба 
или работна по-
ложба назначена 
од производите-
лот, ако е пои-
наква 

± 30С 

Напон на мерните и 
помошните кола 

' според член 6 од 
овој правилник 

± 1% ^ 

Форма на брановите синусен напон и 
струја 

фактор на 
изобличување 
2% 

Фреквенција на мер-
ните и помошните ко-
ла 

50 Hz ± 0,5% 

Магнетна индукција 
од туѓо потекло при 
референтни фреквен-
ција, на местото на 
испитувањето без при-
суство на броилото и 
на неговите врски 

0 0,0025 шТ 

Влажност на воздухот релативна, 60% ± 15% 

Член 16 
Броилата мораат да бидат така конструирани што да 

не даваат излезни импулси односно да не регистрираат 
енергија при отворени струјни кола и при напонски кола 
приклучени на референтниот напон. 

Член 17 
Броилата мораат да почнат да даваат излезни импул-

си и непрекинато да регистрираат енергија при струја која 
не смее да преминува вредност од 0,1 1п и фактор на моќ-
ност 1. 

Давачот на импулси мора да има толкава фреквенци-
ја што испитувањето на почетокот на регистрирањето на 
енергијата (поаѓањето) да може да се изврши во рок од 10 

I minuti. 

Член 18 
При прегледот на броилата според условите пропи-

шани во член 15, точка 6 од овој правилник, во времето 
што одговара на најмалку 1000 периоди мерена моќност, 
границите на дозволените грешки изразени во проценти 
мораат да ги имаат за: 

1) еднофазните и трифазните броила при урамно-
тежено оптоварување -г вредностите дадени во табела ; 

2) трифазните броила оптоварени еднофазно, при си-
метрични трифазни напони - вредностите дадени во табе-
ла II. 

Табела I 

Вредност Фактор на моќ-
носта 

Граници на дозволените грешки 
во проценти 

на струјата cos 9 Броила со класа на точност 
0,2 Ѕ 0,5 Ѕ 

1% In 1 ± 0,4 ± 1,0 

50% In до 120% 1п 1 ± 0,2 ± 0,5 

2% In 0,5 ind. 
0,8 ќар. 

± 0,5 
± 0,4 

± 1,0 
±1,0 

10% In до 120% In 0,5 ind. 
0,8 ќар. 

± 0,3 
± 0,3 

± 0,6 
± 0,6 

На посебно барање 
од корисникот 10% 
1п до 120% 1п 

0,25 ind. 
0,5 ќар. 

± 0,5 
± 0,5 

± 1,0 
± 1,0 

Табела II 

Вредност Фактор на моќ-
носта 

Граници на дозволените грешки 
во проценти 

на струјата 
COS Ф Броила со класа на точност 

0,2 Ѕ 0,5 Ѕ 

5% 1п до 120% 1п 1 ± 0,3 ± 0,6 

10% 1п до 120% 1п 0,5 ind. ± 0,4 ± 1,0 

Член 19 
При прегледот на броилата, константата на броилата 

мора да се проверува така што се определува односот на 
покажувањето на бројникот и на импулсите што ги дава 
давачот на импулсите. 

, Член 20 
Кога при типското испитување на броилата ќе се ут-

врди дека одделни или сите резултати на мерењето се нар-
ѓаат надвор од границите на дозволените грешки дадени 
во табелите I и II од член 18 на овој правилник, апсцисна-
та оска мора да се поместува паралелно на самата себеси 
за вредноста ± 0,1%, ако се броила со класа на точност 0,2 
Ѕ, и за вредноста ± 0,2% ако се во прашање броила со кла-
са на точност 0,5 Ѕ. Ако сите резултати од мерењето при-
тоа останат во границите на дозволените грешки дадени 
во табелите I и II од член 18 на овој правилник, броилото 
е исправно. 

Член 21 
При определувањето на варијацијата на грешката 

предизвикана со промена на една од влијателните големи-
ни, вредностите на сите други влијателни големини мора-
ат да ги исполнуваат условите пропишани во член 15 од 
овој правилник. 

Влијателните големини што се замаат предвид за оп-
ределување на референтните услови според кои се врши 
прегледот на броилата и за определување на варијациите 
предизвикани со нивната промена се температурата на 
средината, напонот на помошните кола, напонот на мер-
ките кола, фреквенцијата, формата на брановите, магнет-
ната индукција од туѓо потекло и редоследот на фазите. 

Варијациите на грешките предизвикани со промената 
на влијателните големини од став 2 на овој член се опреде-
луваат само при типското испитување на броилата. 
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Член 22 
Средниот температурен коефициент мора да се опре-

делува за температурен опсег од 20 0С, при што грешките 
на броилата мораат да се опредлуваат за температура од 
10 0С повисока и 10 0С пониска од температурата за која се 
опредлува средниот температурен коефициент. 

Температурниот опсег од 20 0С мора да се наоѓа во 
границите од О 0С до 40 0С. 

Вредностите на средниот температурен коефициент 
се дадени во следната табела: 

Среден температури ко-
Вредност Фактор на 

моќноста 
ефициент %/0С 

на струјата 
СОЅф Броила со класа на точ-

ност 
0,2 Ѕ 0.5 Ѕ 

5% 1п до 120 1п 1 0,01 0,03 

10% 1п до 120% 1п 0,5 ind. 0,02 0,05 

Член 23 
Варијациите на грешката предизвикана со промената 

на другите влијателни големини се дадени во следната та-
бела: 

Промена на влијателната го-
лемина во однос на референ-

тните услови 

Вредност на 
струјата (урам-
нотежени опто-

варувања) 

Граници на до-
Фактоп на зволената феШ" vairrop на Kaij до проценти 
моќноста 

с о ѕ ^ броила со класа 
на точност 

0,2 Ѕ 0,5 Ѕ 

Напон на помошното 
коло кое е независно 
од мерното коло ± 
1 5 % 

1 % In 1 0 , 0 5 0 , 1 

Фаза на напонот на 
помошното коло кое 
е независно од мерно-
то коло ± 1200 

1 % I n 1 0 , 1 0 , 2 

Напон на мерното ко-
ло ± 1 0 % 

In 
In 

1 
0 , 5 ind. 

0 , 1 
0 , 2 

0 , 2 
0 , 4 

Фреквенција ± 5% In 
In 

1 
0 , 5 ind. 

0 , 1 
0 , 1 

0 , 2 
0 , 2 

Магнетна индукција 
од туѓо потекло 0,5 
шТ 

In 1 0 , 5 1 , 0 

Форма на брановите: 
10% од третиот хар-
моник во струјата 

5 0 % I n 1 0 , 1 0 , 1 

Променет редослед на 
фазите на мерните ко-
ла 

1 0 % In 1 0 , 0 5 o , l 

Член 26 
При типското испитување на броилата се испитува 

влијанието на: 
1) краткотрајните струјни преоптоварувања; 
2) сопственото загревање; 
3) пречките. 

Член 27 
Испитувањето на влијанието на краткорајните струј-

ни преоптоварувања се врши на следниот начин: 
1) испитното коло за испитување на краткотрајните 

струјни преоптоварувања мора да биде без индуктивитет; 
2) броилата треба да издржат струја чија вредност е 

12 пати поголема од вредноста на номиналната струја 1п 
во траење од 0,5 ѕ; 

3) броилата мора да се вратат на почетната темпера-
тура со напонските кола напојувани еден час со референ-
тен напон откако претходно биле изложени на испитува-
њето пропишано во точка 2 од овој член; 

4) по извршеното испитување, варијантата на греш-
ката при номинална струја и фактор на моќноста еднаков 
на еден мора да има вредност која не е поголема од 0,5%. 

Член 28 
Испитувањето на влијанието на сопственото загрева-

ње се врши на следниот начин: 
1) при отворените струјни кола напонските кола мо-

раат да бидат приклучени на референтниот напон најмал-
ку еден час пред почетокот на испитувањето; 

2) броилата мораат да се оптоварат со најголема 
струја која и одговара на вредноста на номиналната трај-
на термичка струја на трансформаторот при фактор на 
моќност еднаков на еден, при што, непосредно по оптова-
рувањето, се определува грешката на броилото. Испиту.ва-
њето мора да трае еден час; 

3) варијантата на грешката за време од 20 min не 
смее да биде поголема од 0,5%. 

Варијациите на грешката предизвикана со сопствено-
то загревање мораат да имаат вредности што не се пого-
леми од вредностите дадени во следната табела: 

Гран и ги дозволените 
Фактор на грешки во проценти 

Вредност на струјата моќноста 
броило со класа на точ-COS ф броило со класа на точ-

ност 
0,2 Ѕ 0,5 Ѕ 

120% In 1 0,1 0,2 
0,5 ind. 0,1 0,2 

Магнетно поле на по-
мошното коло 

1% In 1 0,05 0,1 

Член 29 
Испитувањето на влијанието на пречките се врши 

при мерни и помошни кола на броилата приклучени на 
референтниот напон, а при отворени струјни кола. 

Сите кола мораат да се испитуваат со бран на прис-
илена фреквенција од 1 MHz, модул иран со 400 Hz во трае-
ње од 2 ѕ, според следната табела: 

Член 24 
Струјата што создава магнетна индукција од туѓо по-

текло мора да биде со иста фреквенција како и напонот 
приклучен на броилото. 

Варијантата на грешката предизвикана со магнетна 
индукција од туѓо протекло мора да биде определена под 
најнеповолен фазен став и насока на магнетната индукци-
ја. 

Член 25 
Варијантата на грешката предизвикана со влијание-

то на брановата форма мора да биде определена под нај-
неповолен фазен став на третиот хармоник во однос на ос-
новниот бран на струјата. 

Кај повеќефазните броила напонските кола мораат 
да бидат врзани паралелно, а стујните кола - редно. 

Факторот на изобличување на напонот мора да биде 
помал од 1%. 

Испитување Напон на испитувањето 
Максимум 
на првата 

полупериода 

Дозволена 
промена на 
оројачот и 
на давачот 
на импулси 
(импулси) 

1 Напон на секое напонско ко-
ло 1 kV о 

2 Напон на секое струјно коло 1 kV до 5 

3 Напон на секое друго неза-
висно коло 1 kV 0 

4 Напон помеѓу кои и да се 
две независни кола 2,5 kV 0 

5 Напон помеѓу секое независ-
но коло и масата 2,5 kV 0 
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Член 30 
На броилото мора на видно место да се наоѓа натопе-

на плочка, на која на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите на Југославија се испишани 
податоци и симболи. Тие податоци мораат да бидат испи-
шани така што да бидат трајни и лесно читливи во нор-
мални услови на работа на броилото. 

Член 31 
На натписната плочка мораат да бидат испишани 

следните податоци: 
1) ознака на мерната единица - на плочката од број-

н и о т или меѓу основните податоци на броилото со 
„kWh" или ,,MWh"; 

2) ознака на видот на броилото (на пр. „трофазно 
трансформаторско броило); 

3) службена ознака на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали (на пр. F-6-15); 

4) фабричка ознака на типот на броилото; 
5) фабрички број на броилото (на пр. 25 025 315); 
6) референтен напон во V (на пр. 3.100/У 3 V); 
7) номинална секундарна CTpyja на струјниот мерен 

трансформатор, кој се става пред заградата и податок за 
номиналната струја на броилото, кој се става во заградата 
(на пр. 1 (1) А, 5(5) А, 1 (1,5) А, 5(7,5) А, 1 (2)А, 5 (10) А); 

8) класа на точност (на пр. 0,2 Ѕ или кл. 0,2 Ѕ); 
9) референтна фреквенција во „Hz" (на пр. 50 Hz); 
10) константа на броилото во имп./кЅх односно 

/MWh; 
11) шема на врската или број на шемата на врската; 
12) година на производство (на пр. 1981 или 81); 
13) фирма односно назив или знак на производите-

лот; 
14) константа на давачот на импулси за далечинско 

мерење во Wh/имп. односно kWh/имп; 
15) импулси на давачот на импулси за далечинско ме-

рење: 
- време на траењето или на паузите на импулсите; 
- напон на импулсите; 
- моќност на колото со кое давачот на импулсите ди-

ректно управува (на пр. 80 шѕ, 100 В, 1 А); 
16) напон на помошните кола, ако тие кола не се по-

врзани со напонските кола на броилото (на rip. Up е 3-100 
V, Up^lOOV); 

17) натпис „спротивно регистрирање спречено“ или 
соодветен симбол за броило со направа за спречување на 
спротивно регистрирање; 

18) ознака за броила наменети за мерење на енергија 
во обете насоки. 

Стегалките во приклучницата на броилото се обе-
лежуваат со броеви на приклучницата според стандарди-
зираните шеми на врската. 

Член 32 
Трансформаторското броило со секундарен бројник 

мора да има посебна натписна плочка на која ќе може до-
полнително да се запишат податоците за мерните тран-
сформатори и за константата на трансформацијата со кој“ 
треба да се множи покажувањето на бројачот за да може 
да се добие енергијата на примарната страна на мерните 
трансформатори. 

Член 33 
Податоците за импулсите на давачот на импулси за 

далечинско мерење можат да се назначат на посебна на-
топена плочка, која може да се постави на капакот на ку-
ќиштето на броилото. 

Член 34 
Евентуалното зголемување на капацитетот на Јброја-

чот мора да биде означено на плочката на бројникот со де-
каден множител (на пр. - 100, - 1000 итн.). 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за статички броила на активна електрична енергија со 
класа на точност 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 37/82). 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3537/1 
10 април 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

400. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска спо.меница 1941" 
(,.Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската национално ос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, .33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пен-
зијата и додаток кон пензијата во смисла на член 9 став 3 
од Законот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941" член 10а став 3 од Законот за ос-
новните парава на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој и член 10 став 3 од Законот за основните права 
на борците од Шпанската национално-ослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година се утврдува 
во височина од 6,010.190 динари од 1 април 1989 година. 

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

Бр. 442/89 
26 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

401. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81. 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 

Њ Е НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголе-
мува спрема порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите два месеца на 1989 година во однос на 1988 година 
за 136%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,182.580 ди-
нари. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 606/1 
26 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

402, 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува спрема порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите два месеца на 1989 
година во однос на 1988 година за 136%, и од 1 јануари 
1989 година изнесува 1,182.580 динари. 

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

Бр. 607/89 
26 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

403. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците на Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определелување 
на постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува спрема 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
два месеца на 1989 година во однос на 1988 година за 
136%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,182.580 дина-

р и . 

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

Бр. 608 
26 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

404. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА 
ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕД-

СКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со На-

-е редбата за конечно утврдување на месечните парични из-
носи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина 
и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 
зголемуваат спрема порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна0 Република Ју-
гославија за првите два месеца на 1989 година во однос на 
1988 година за 136%, и од I јануари 1989 година изнесува-
ат: 

1) личната инвалиднина 
Група Динари 
I - - 1.695.750 
И 1.228.920 
II I 929.770 
I V 686.620 
V 488.900 
V I 303.020 
VI I 205.010 
VII I 98.860 
I X 73.770 
X 49.870 
2) семејната инвалиднина и зголемената се-

мејна инвалиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид- -

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) - 110.400 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како 
член на семејството на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 220.780 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) ^ - . 588.770 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- з а прв степен 1.453.760 
- за втор степен 1.118.360 
- за трет степен ; 782.930 

4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 490.570 
- за втор степен 374.410 

за трет степен 241.140 
- за четврти степен W6MQ 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 605 
26 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

405. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПО-
ТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју- е 
гославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци 
по потекло од чапункари од Република Италија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 24/89), во точка 1 по зборовите: „про-
винција Брешија" се додаваат зборовите: „општината Ма-
ранело, провинција Молена,". 

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

Бр. 2151/1 
24 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

406. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 
РАДИОКОМУНИКАЦИИТЕ, АУДИО И ВИДЕОТЕХ-
НИКАТА И НА УРЕДИТЕ ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВААТ 
НА НИВ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 
САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И 
ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И 
НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА 

ТИЕ УРЕДИ 
1. Уреди од областа на радиокомуникациите, аудио и 

видеотехниката и уредите што се приклучуваат на нив, 
кои, во смисла на член 63 став 1 и член 64 став 2 од Зако-
нот за стандардизацијата, можат да се пуштаат во промет 
на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гаран-
тен лист и ако за нив се утврдени гарантниот рок и рокот 
на обезбеденото сервисирање за тие услуги, се: 

1) радиодифузни приемници (ТВ-приемници, радио-
фонски приемници, тјунери, повеќефункционални прием-
ници и сателитска приемна опрема); 

2) аудио и видеоуреди (грамофони, магнетофони, ви-
деорикордери, видеодиск репродуктори, видеокамери, 
камкодери, видеомонитори, видеотерминали, дисплеи, 
електроакустички и електронски музички апарати, потси-
лувачи, миксети и активни звучни кутии); 

3) куќни сметачи и програматори и ТВ-игри; 
4) потсилувачи и претворувачи на сигнали, далечин-

ски управувачи; 
5) радиопредаватели, радиоприемници, антени; 
6) составни делови за кабелски дистрибуциони и заед-

нички антенски системи; 
7) уреди за напојување наменети за уредите од одред-

бите под 1 до 6 на оваа точка; 
8) комбинации на уреди од одредбите под 1 до 7 на 

оваа точка; 
9) уреди што се приклучуваат на уредите од одредби-

те под 1 до 8 на оваа точка. 
2. Гарантниот рок за уредите од точка 1 на оваа на-

редба не може да биде пократок од една година. 
3. Гарантниот рок за уредите од точка 1 на оваа на-

редба почнува да тече со денот на продажбата на уредот 
на мало. 

4. Рокот на обезбеденото сервисирање за уредите од 
точка 1 на оваа наредба не може да биде пократок од се-
дум години. 

5. Давателот на гаранцијата е должен да ги отстрани 
дефектите и недостатоците кај уредите од точка 1 на оваа 
наредба, или неисправниот уред да го замени со ист таков 
нов и исправен уред во рок од 45 дена од денот кога од ко-
рисникот на гаранцијата е примено барањето за извршу-
вање на тие услуги. 

6. Оваа наредба ќе се применува на уредите од точка 
1 на оваа наредба што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на апара-
тите од областа на радиокомуникациите, електроакусти-
ката, регистрирањето и репродуцирањето на слика и звук, 
наменети за употреба во домаќинството што можат да се 
пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист 
и со техничко упатство и за најмалото траење на гаран-
тниот рок и на рокот на обезбеденото сервисирање за тие 
апарати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81). 

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/60 
10 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

407. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојуз-
ниот завод за статистика утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-
ТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО АПРИЛ 1989 
ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 

ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во април во 
однос на март 1989 година е 0,283. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на април е 1,236. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на април е 0,223. 

Бр. 001-1846/1 
4 мај 1989 година 
Белград 1 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с. р. 
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408. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за труд, зравство и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД I ЈУЛИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-

ви лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма и пакување 
на лекот 

Начин на издавање 
односно на употреба 

на лекот 
Производител на 

лекот 
Број и датум на ре-

шението за пуштање 
на лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ANCORBID 
(Isosorbidi 
mononitras) 

2 ANCORBID 
(Isosorbidi 
mononitras) 

3 BUSPINOL 
(Buspironum) 

4 BUSPINOL 
(Buspironum) 

5 CERVIPROST 
(Dinoprostonum) 

6 COLMIRR 

(Oleum menthe 
piperite) 

7 DEZIPIDIN 
(Dezmopresin) 

8 DIANE-35 

ENGERIX - В 
(Rekombinantna 
DNA hepatitis В 
vakcina) 

10 ENGERIX - В 
(Rekombinantna 
DNA hepatitis В 
vakcina) 

П 

12 

ENGERIX - В 
(Rekombinantna 
DNA hepatitis В 
vakcina) 

ENGERIX - В 
(Rekombinantna 
DNA hepatitis В 
vakcina) 

ретард-капсули, 
кутија со 50 капсули 
по 40 mg 

ретард-капсули, 
кутија со 50 капсули 
по 60 mg 

таблети, 
кутија са 30 таблети 
по 5 mg 

таблети, 
кутија со 20 таблети 
по 10 mg 

тел за интрацерви-
кална примена 

капсули, 
кутија со 50 капсули 

назал ни капки, 
шишенце од 5 ml со 
капалка 

дражен, 
една кутија со 3 х 
21 драже 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

инјекции за и.м. 
употреба 10 meg, ку-
тија со 1 шишенце 
по 10 meg Ч- шприц 

инјекции за и.м. 
употреба 10 meg, ку-
тија со 25 шишенца 
по 10 meg 

инјекции за и.м. 
употреба 20 meg, ку-
тија со 1 шишенце 
по 20 meg 4- шприц 

инјекции за и.м. 
употреба 20 meg, 
кутија со 25 шишен-
ца по 20 meg 

Може да се употребу-
ва во здравствените 
организации на 
здружен труд 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
миски х производа -
Лесно вац 

Производител: ОРГА-
НОН, Осс, Холандија 
Застапник: „Хермес" 
- Застопства инозем-
ских ин нотрања трго-
вина, Љубљана 

06-8554/1 
од 17 ноември 1988 

година 

06-8553/1 
од 17 ноември 1988 

година 

06-934/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-935/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-5619/1 
од 18 јули 1988 

година 

06-7475/1 „ЈАКА-80" - Диетет-
ска, козметичка и фар- од 24 ноември 1988 
мацевтска индустрија година 
- Радовиш 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

Производител: ,,Sche-
ring AG" - Берлин За-
стапник: „Алкалоид" 
- Хемиска, фармацев-
тска и козметичка ин-
дустрија - Скопје 

Производител: Smith-
-Kline-Rit, Белгија 
Застапник: „Подрав-
ка-Унитраде" - За-
ступство иноземних 
фирми - Загреб 

06-5718/1 
од П јули 1988 

година 

06-8605/1 
од 23 ноември 1988 

година 

06-5337/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-5338/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-316/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-317/1 
од 14 јули 1988 

година 
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13 ESTROFEM 

14 ESTROFEM 

15 FLUOROURACI-
LUM 
(Fluorouracilum) 

таблети, 
кутија со 28 таблети 

форте таблети, 
кутија со 28 таблети 

инјекции, 
кутија со 10 ампули 
од 5 ml 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

16 INSULIN LENTE 
GP 
(Insulinum) 

17 INSULIN LENTE G 
PP 
(Insulinum) 

18 INSULIN 
MINILENTE GP 
(Insulinum) 

19 INSULIN 
MINILENTE G PP 
(Insulinum) 

20 INSULIN 
SUPERLENTE GP 
(Insulinum) 

21 INSULIN 
SUPERLENTE G PP 
(Insulinum) 

22 INTRONA 
(Rekombinantni 
interferon alfa-2) 

23 INTRONA 
(Rekombinantni 
interferon alfa-2) 

24 INTRONA 
(Rekombinantni 
interferon alfa-2) 

25 KALCIJ-FOLINAT 
(Kalicii folinas) 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
суспензија 

инјекции 3.000.000 
н.е., 
кутија со 1 лиоши-
шенце од 5 ml по 
3.000.000 н.е. 

инјекции 5.000.000 
н.е., 
кутија со 1 лиоши-
шенце од 5 ml по 
5.000.000 н.е. 

инјекции 10.000.000 
н.е., 
кутија со 1 лиоши-
шенце од 5 ml по 
10.000.000 н.е. 

инјекции за и.м. и 
и.в. употреба, 
кутија со 10 шишен-
ца по 25 mg 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
на здравствена орга-
низација на здружен 
труд. По исклучок, ле-
кот може да се издаде 
и на лекарски рецепт 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
ни здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
ни здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

Може да се употребу-
ва во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Производител: Novo 
industri А/Ѕ, Данска 
Застапник: „КОНИМ" 
- Индустриска ино-
земска застопства -
Љубљана 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустри-
ја, Сарајево 

06-5855/1 
од 18 јули 1988 

година 

06-5856/1 
од 18 јули 1988 

година 
06-208/1 

од И август 1988 
година 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија, Београд-Зе-
мун 

Производител: Sche-
ring corp. ЕЅЅЕХСНЕ-
MIE, Швајцарија 
Застапник: „КОНИМ" 
- Иноземска индус-
триска застопства -
ЈБубљана 

06-282/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-6564/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-5221/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-6563/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-5220/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-6562/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-5852/1 
од 18 јули 1988 

година 

Производител: Ѕсће-
ring corp. ЕЅЅЕХ-
--СНЕМ IE, Швајцар-
ска 
Застапник: „КОНИМ" 
- Иноземска индус-
триска застопства -
Љубљана 

РО „Плива“ - Фарма-
шеутека, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија - За-
греб 

06-5853/1 
од 18 јули 1988 

година 

06-5854/1 
од 18 јули 1988 

година 

06-5077/1 
од 19 јули 1988 

година 
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26 KALIJ KLORID 

27 KETAMIN 
(Ketaminum 
hydrohloridum) 

28 KETAMIN 
(Ketaminum 
hydrohloridum) 

29 KLAVOCIN 

30 KLAVOCIN 

31 KLAVOCIN 

32 KLAVOCIN 

33 LESCODIL 
(Nicardipinum) 

34 LORIVOX 
(Lorcainidi 
hydrochloridum) 

35 LORIVOX 
(Lorcainidi 
hydrochloridum) 

36 LUCELAN 
(Buspironum) 

37 LUCELAN 
(Buspironum) 

38 LUCELAN 
(Buspironum) 

39 LUCELAN 
(Buspironum) 

40 M ETOTRE KS AT 

41 M ETOTREKS AT 

42 PIREFAR 
(Pirenzepinum) 

43 POLYFLEX 

раствор 7,4%, , 
кутија со 10 ампули 
по 20 ml раствор 

инјекции 1% за и.в. 
употреба, 1 шишен-
це од 20 ml по 10 mg 

инјекции 5% за и.в. 
употреба, 1 шишен-
це од 10 ml по 50 mg 

таблети, 
кутија со 15 таблети 
по 375 mg 

таблети, 
кутија со 15 таблети 
по 625 mg 

инјекции, 
кутија со 5 шишенца 
по 600 mg 

инјекции, 
кутија со 5 шишенца 
по 1,2 g 

таблети, 
кутија со 30 таблети 
по 20 mg 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

Може да се употребу-
ва во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

инјекции 10 mg, 
кутија со 5 ампули 
по 10 ml 

таблети 100 mg, 
кутија со 50 таблети 
по 100 mg 

таблети 5 mg, 
кутија со 30 таблети 
по 5 mg 

таблети 5 mg, 
кутија со 60 таблети 
по 5 mg 

таблети 10 mg, 
кутија со 30 таблети 
по 10 mg 

таблети 10 mg, 
кутија со 60 таблети 
по 10 mg 

инјекции 5 mg, 
кутија со 10 шишен-
ца по 5 mg 

инјекции 50 mg, 
кутија со 10 шишен-
ца по 50 mg 

таблети, 
кутија со 20 таблети 

таблети, 
кутија со 20 таблети 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Inex-HemofarnT -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Плива“ - Фармаце-
утска, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа, 
Лесковац 

„Срболек" - РО за ме-
дицинско снабдевање, 
Београд 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

Може да се употребу-
ва во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

РО „Плива“ - Фарма-
цеутска, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија - За-
греб 

„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

„Алкалоид" - Фарма-
цевтска, хемиска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

06-5392/1 
од 6 септември 1988 

година 

06-8503/1 
од 23 ноември 1988 

година 

06-8504/1 
од 23 ноември 1988 

година 

06-8613/1 
од 18 ноември 1988 

година 

06-8616/1 
од 18 ноември 1988 

' година 

06-8614/1 
од 18 ноември 1988 

година 

06-8615/1 
од 18 ноември 1988 

година 

06-6607/1 
од 14 јули 1988 

година 

06-5335/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-5336/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-1938/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-1939/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-1940/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-1937/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-7266/1 
од 20 јули 1988 

година 

06-7267/1 
од 20 јули 1988 

година 

06-7440/1 
од 26 јули 1988 

година 

06-4477/1 
од 27 јули 1988 

година 
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44 POLYFLEX 

45 PREPIDIL 
(Dinoprostonum) 

46 RABIPUR-PCEC 
(Rabies vaccine) 

47 RABIPUR-PCEC 
(Rabies vaccine) 

48 RYTMONORMR 

(Propafenonum) 

49 RYTMONORMR 

(Propafenonum) 

50 RYTMONORMR 

(Propafenonum) 

51 SANDIMMUN 
(Ciclosporinum) 

52 SANDIMMUN 
(Ciclosporinum) 

53 SANDIMMUN 
(Ciclosporinum) 

таблети, 
кутија со 50 таблети 

тел за ендоцервикал-
на примена, 
шприц со 3 g тел 

инјекции 2,5 Н.Е. 
1 лиошишенце од 1 
ml по 2,5 М.Е. 

инјекции 2,5 Н.Е., 
5 лиошишенца од 1 
ml по 2,5 Н.Е. 

ампули, 
кутија со 5 ампули 
од 20 ml 

таблети, 
кутија со 5 блистер 
пакувања по 10 таб-
лети 

таблети,' 
кутија со 5 блистер 
пакувања по 10 таб-
лети 
ампули, 
кутија со 10 ампули 
по 1 ml концентрат 
за инфузија 

ампули, 
кутија со 10 ампули 
по 5 ml концентрат 
за инфузија 

раствор за орална 
примена„ 
шишенце со 50 ml 
раствор за орална 
примена 100mg/ml 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
ни здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

Може да се употребу-
ва во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

Застапник: „Техносер-
вис" - РО за спољно-
трговински и унут-
рашњи промет - Беог-
рад Производител: 
Upjohn-Велика Брита-
нија 

Производител: Већ-
ring Institut - Marburg, 
СР Германија 
Застапник: „Југохеми-
ја", Радна организаци-
ја за спољну и унут-
рашњу трговину - Бе-
оград 

06-4478/1 
од 27 јули 1988 

година 

06-5357/1 
од 18 јули 1988 

година 

06-5898/1 
од 19 јули 1988 

година 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Производител: 
,,KNOLL" AG - Lud-
wigshafen, СР Герма-
нија 
Застапник: РО за ме-
ђународну и унутраш-
њу трговину „Веле-
бит" - Загреб 

06-5899/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-8484/1 
од 17 ноември 1988 

година 

Производител: SAN-
DOZ, Ag, Basel -
Швајцарија. 
Застапник: РО за ме-
ђународну и унутраш-
њу трговину „ВЕЛЕ-

Може да се употребу-
ва во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издаде и , . 
на лекарски рецепт за- БИТ“ - Загреб 
ради продолжување 
на терапија дома, ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во стационарна здрав-
ствена организација 
на здружен труд 

06-8485/1 
од 17 ноември 1988 

година 

06-8486/1 
од 17 ноември 1988 

година 

06-5505/1 
од 19 јули 1988 

година 

Може да се употребу-
ва во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издаде и 
на лекарски рецепт за-
ради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд 

Производител: SAN-
DOZ AG, Basel-Ш вај-
царија. Застапник: РО 
за међународну и 
унутрашњу трговину 
„,Ве лебит“ - Загреб 

06-5504/1 
ОД 19 јули 1988 

година 

06-5506/1 
од 19 јули 1988 

година 
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54 SINEDOL тел, 
туба со 40 g тел 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже 
„Инекс-Хемофарм", 
Вршац 

06-8592/1 
од 16 ноември 1988 

година 

55 STANITHALMIC 
(Acidum fusidicum) 

вискозни капки за 
очи, туба со 5 g ви-
скозни капки за очи 

99 06-5534/1 
од 14 септември 

1988 
година 

56 SUMAMED 
(Azitromicinum) 

капсули 250 mg, 
кутија со 6 капсули 
по 250 mg 

99 „Плива“ - Фармаце-
утска, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 

06-5394/1 
од 19 јули 1988 

година 

57 TRAVIN 
(Buspironum) 

таблети, 
кутија со 30 таблети 
од 5 mg буспирон 
хидрохлорид 

,,Лек“ - Товарна фар-
.мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

06-550 
од 14 јули 1988 

година 

58 TRAVIN 
(Buspironum) 

таблети, 
кутија со 30 таблети 
од 10 mg буспирон 
хидрохлорид 

99 06-551 
од 14 јули 1988 

година 

59 TRISEQUENS таблети, 
кутија со 28 таблети 

99 Производител: Novo 
industri, Данска За-
стапник: „КОНИМ" -
Иноземска индустри-
ска застопства - Љуб-
љана 

06-5857/1 
од 18 јули 1988 

година 

60 TRISEQUENS форте таблети, 
кутија со 28 таблети 

99 99 06-5858/1 
од 18 јули 1988 

година 

61 VERAXIN 
(Nitrendipinum) 

мите таблети, кутија 
со 20 таблети по 10 
mg 

99 „Bayer-Pharma Jugo-
slavia" - Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков -
Љубљана 

06-6545/1 
од 27 јули 1988 

година 

62 VEXELIT 
(Bupivacainum 
hloridum) 

инјекции 2,5 mg, ку-
тија со 10 ампули од 
5 ml 0,25% 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
ни здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

„Здравче“ - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

06-5719/1 
од 14 јули 1988 

година 

63 VEXELIT 
(Bupivacainum 
hloridum) 

инјекции 0,25%, ку-
тија со 10 шишенца 
од 20 ml 0,25% 

99 06-5722/1 
од 14 јули 1988 

година 

64 VEXELIT 
(Bupivacainum 
hloridum) 

инјекции 0,5%, кути-
ја со 10 ампули од 5 
ml 0,5% 

и 99 06-5721/1 
од 14 јули 1988 

година 

65 VEXELIT 
(Bupivacainum 
hloridum) 

инјекции 0,5%, кути-
ја со 10 шишенца од 
20 ml 0,5% 

99 06-5720/1 
од 14 јули 1988 

година 

бб 

1 

VIRAZOLER 

(Ribavirinum) 
аеросол,стаклено 
шишенце од 100 ml 
со 6 g стерилен, лио-
филизиран прашок 

„Фармаков - Фабри-
ка фарм^цеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

06-5533/1 
од 16 ноември 1988 

година 

Бр. 06-716 
14 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 



Страна 756 - Број 28 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 5 мај 1989 

409. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ПАКУВАЊА, ФОРМИ И ДОЗИ, СО ПРОМЕНЕТ НАЗИВ И СО ПРОМЕНЕТ НА-
ЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И СО ИЗМЕНИ НА СОСТАВОТ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-
ви лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма и пакување 
на лекот 

Начин на издавање, 
односно на употреба 

на лекот 
Производител на ле-

кот 
Број и датум на ре-

шението за пуштање 
на лекот во промет 

2 . 

1 ABAKTAL 
. (Pefloxacinum) 

9 INSULIN 

10 LYSOBACT 

11 MODOLEX 

инјекции, 
кутија со 5 ампули од 
5 ml со 400 mg 

2 AMEZINIUM 
(Amezinium 
metilsulfas) 

3 BETADINER 

(Povidon jod) 

За BIMEPENR 1000 
(Benzathin 
phenoxymethyl-peni-
cillinum) 

4 DOXILEKR 

(Calcii dobesilas) 

5 ERAZON 
(Piroxicamum) 

6 FLORMIDAL 
(Midazolamum) 

7 HIRAMICIN 
(Doksiciklimim) 

8 HYGROTON 

инјекции, 
10 шишенца сува суп-
станција по 5 mg и 10 
ампули на раствору-
вач 
сув спреј, 
шише од 150 g 

сируп, 
шише со 150 mg си-
руп 

капсули, 
кутија со 30 капсули 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
на здравствена орга-
низација на здружен 
труд. По исклучок, ле-
кот може да се издаде 
и на лекарски рецепт 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд 
Може да се употребу-
ва во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

тел, 

туба со 35 g тел 

таблети, кутија со 30 таблети 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

капсули 100 mg, 
кутија со 5 капсули по 
100 mg 

таблети 25 mg, 
кутија со 20 таблети 
по 25 mg 
инјекции, 
шишенце со 10 ml 
раствор 

ориблети, 
кутија со 30 ориблети 

маст, 
туба со 30 g маст 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
л,ана 

06-6061/1 
од 20 септември 

1988 година 

„Срболек" - Радна ор- 06-5618/1 
Јонизација за меди- од 19 јули 1988 
цинско снабдевање - година 
Београд 

„Алкалоид" -Хемис-
ка, фармацевтска, и 
козметичка индустри-
ја - Скопје 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Београд-Зе-
мун 
„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

06-8027/1 
од 17 новември 1988 

година 

06-6565/1 
од 25 јули 1988 

година 

06-5539/1 
од 14 јули 1988 годи-

на 

06-8552/1 
од 18 ноември 1988 

година 
„Галеника“ - Фарма-
цеутско-хемијска ин- од 
дустрија Београд-Зе-
мун 
РО „Плива“ - Фарма-
цеу гска, кемијска, пре-од 
храмбена и козметич-
ка индустрија - За-
греб 

од 

06-5004/1 
25 јули 1988 

година 

06-1396/1 
19 јули 1988 

година 

06-2860/1 
19 јули 1988 

година 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијека ин-
дустрија Београд-Зе-
мун 
РО „Босналијек" -
Фармацеутска, хеми-
ска и санитетска ин-
дустрија - Сарајево 
„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

06-1052/2 
од 22 декември 1988 

година 

06-6752/1 
од 19 јули 1988 

година 

06-5542/1 
од 27 јули 1988 

година 
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1 

12 MODOLEX 

13 MODOLEXR PLUS 

14 MODOLEX PLUS 

15 NELOREN 
(Lincomycinum) 

16 NELOREN 
(Lincomycinum) 

17 NI МОТО Р 
(Nimodipinum) 

18 SANOVIT 

19 SOLUDEKS 

20 VOLTAREN 
(Dic)ofenacum) 

супозитории, 
кутија со 10 супозито-
рии 
маст, 
туба со 20 g маст 

супозитории, 
кутија со 8 супозито-
рии 
капсули, 
кутија со 10 капсули 
по 250 mg 

капсули, 
кутија со 20 капсули 
по 250 mg 

раствор за инфузија, 
кутија со 1 шишенце 
од 50 ml раствор за 
инфузија 

сируп, 
шише со 200 g сируп 

инјекции, 

Може да употребува 
во стационарна здрав-
ствена организација 
на здружен труд. По 
исклучок, лекот може 
да се издаде и на ле-
карски рецепт заради 
продолжување на те-
рапија дома, ако е на-
значено дека лицето 
претходно било леку-
вано со овој лек во 
стационарна здрав-
ствена организација 
на здружен труд 
Може да се употребу-
ва во стационарна 
здравствена организа-
ција на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издаде и 
на лекарски рецепт за-
ради продолжување 
на терапија дома, ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во стационарна здрав-
ствена организација 
на здружен труд 
Може да се употребу-
ва само во стационар-
на здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 
Може да се употребу-

кутија со 10 шишенца ва во здравствени ор-
цо 20 ml ганизации на здружен 

труд 

тел, 
туба со 60 g тел 

21 VACCINUM 
DIPHTHERICUM 
TETAN1CUM ЕТ 
PERTUSSICUM 
ADSORPTUM 
(DI-TE-PER-AL) 

22 VACCINUM 
DIPHTHERICUM 
TETANICUM ЕТ 
PERTUSSICUM 
ADSORPTUM 
(DI-TE-PER-AL) 

23 VACCINUM 
DIPHTHERICUM ET 
TETANICUM 
PURIFICATUM ET 
ADSORPTUM 
(DI-TE-AL) 

шишенца, кутија со 10 
шишенца 
по 5 ml (10 дози) 

06-5540/1 
од 27 јули 1988 

година 
06-5541/1 

од 27 јули 1988 
година 

06-5543/1 
од 27 јули 1988 

година 
06-7177 

од 14 јули 1988 
година 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

06-7178 
од 15 јули 1988 

година 

Може да се употребу-
ва во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

шишенца, Може да се употребу-
кутија со 10 шишенца ва во здравствена ор-
цо .5 ml (10 дози) ганизација на здружен 

труд 

шишенца, 
кутија со 10 шишенца 
од 5 ml (10 доза) 

Произвођач: ,,BAYER 
AG" - Leverkusen, За-
купник: ,,Bayer-Phar-
ma Jugoslavia" - То-
варна фармацевтских 
ин кемичних изделков 
Љубљана 
„Крка" - Товарна 
здравил - Ново Мес-
то 

„Плива“ - Фармаце-
утска, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, 
Загреб 

06-8542/1 
од 8 декември 1988 

година 

06-8551/1 
од 16 ноември 1988 

година 
06-5395/1 

од 20 септември 
1988 година 

06-1245/1 
од 8 јули 1988 годи-

на 

„Торлак" - Институт 06-215 
за имунологију и ви- од 27 декември 1988 
русологију - Београд година 

06-4021/1 
од 19 септември 

1988 година 

06-214 
од 27 декември 1988 

година 
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24 DIPHTHERIA AND шишенца, Може да се употребу-
TETANUS VACINE кутија со 10 шишенца ва во здравствена ор-
ADSORBED-PEDIAT-од 5 ml (10 дози) ганизација на здружен 
RIC труд 

25 VACCINUM шишенца, ' -
DIPHTHER1CUM ЕТ кутија со 10 шишенца 
TETANICUM од 5 ml по 10 дози 
PURIFICATUM ЕТ 
ADSORPTUM PRO 
ADULTIS 

„Торлак" - Институт 
за имунобиологију и 
вирусологију - Беог-
рад 

06-4019/1 
од 12 октомври 1988 

година 

06-4020/1 
од 19 септември 

1988 година 

Бр. 06-717 
14 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

политика, 
д-р Јанко Обочки, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа Да член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за покажана лична храброст во спасувањето на чо-
вечки живот 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
Креутз Ернеста Роман, Осредкар Габријела Дарко. 

Бр. 81 
13 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
Да се 

о д л и к у в а а т : 

О д ч С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 
"Босевски Никола др Бранко, Ђорђев Галеб др Тодор, 

Ефремов Димитра др Ђорђи, Лазаревски Трајче др Јанко, 

Лозановски Иванов др Ристо, Мисиркова-Руменова Тодо-
ра Ката, Неиати Зекирија Селим, Николовски Ђорђи Бла-
гоја, Павловски Павла Радован, Стаменовски Арсе др 
Мите, Страделов Димитра др Горги, Шокаровски Ламбе 
др Јордан, Тодоровски Ангела др Страхил, Узуноски Дим-
ка др Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Марковски Николе Риста, Перески Трајка Душан, 
Стојчевски Герасима Александар, Шуплинова Алекса Ев-
генија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бауер-Пешева Младена Олга, Чиркова-Ђорђиевска 

Атанаса др Марија, Јовановски Јосифа Методи, Китанов-
ски Милан.Борис, Корнети Васила др Дијаманди, Костов 
Сотира Владимир, Милошевић-Другрвац Ђорђа др Миод-
раг, Ралев Ивана Ристо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Божић-Чучурска Јована Зорица, Дукоска-Георгиева 

Љубе Голубинка, Фурнаџиски Владимира Момчило, Јо-
вић Слободана Здравко, Манчев Ефистиона Димитар, 
Мартиновски Круме Цветко, Настевски Косте Љубин, Па-
најотов Спиридона Мирко, Павлеска Љакоска Андона 
Мена, Пејоски Лазара Бранко, Симонова-Цветкова Наце 
Милевка, Трајковски Такија Танас, Туши Сами Илми, У т -
ковски Нешов Стојан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Пејчиноски Бориса Лазар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Милошевска-Маринковска Петка Костадинка; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ајроски Џафера Ајро, Бизимоски Пане Симон, Гавре-

в и Боре Сава, Кулевска-Риетевска Василка Стојна, Кута-
носки Блаже Јован, Мицић Николе Павлина, Мојаноски 
Лазара Ђорђија, Ристески Томе Науме, Шајноски Ђорђи 
Климе; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Драгош Ивана Јанез, Пахор-Качич Франца Ема, Зор-

ко Еда Едо 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бартаковић Јурија Адолф, Баус Винка Силва, Бровет-
-Зупанчич Руперт др Ирена, Драшковић-Ружић Леополд 
Маријета^ Габровец Ана др Петар, Графенауер Ивана Го-
разд, Грегор-Рачник Јуриј Валентина, Хвала Јоже Јоже, 
Јакша-Берчић Јанез Мара, Кавчич Пиа Мирјана, Клемен-
-Борстнер Феликс Марија, Коцуван Франц Милан, Косељ 
Албин др Михаел, Ковачич Јоже Андреј, Лесковар Франц 
Владо, Печник Антона Андреј, Планини Франц Франц, 
Пуцихар Јоже Јоже, Симончич Антона Антон, Шаму Ма-
рија др Јожеф, Шумандл-Голоб Андреј Марија, Водишек 
Петра Антон, Вулић Милисав Миленко, Зајец Антона др 
Јанез, Згонц Едвард Едвард, Зорко-Штухец Франца Бреда, 
Зорко-Дирнбек Антон Даниела; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пјевић Божо Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цајхен Иван Иван, Цветко Радован др Радо, Чарни 

Лудвик Лудвиг, Градишник Ивана Бруно, Корошец-Флор-
јан Франц др Бранко, Ликар-Барле Алојз Терезија, Ман-
фреда Алберт Алберт, Матевжич Антон др Радован, Мрак 
Иван Иван, Новак Франц др Станислав, Плибершек 
Франц Франчишка, Рибникар-Чернивец Павла Марија, 
Сухач Антон др Марко, Веронек Франц Цирил, Врег-Пе-
рич Младен др Ружа; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бенцик Штефан Лудвик, Венчан Виктор Виктор, Биз-

јак Јанко Јанко, Бох-Папеж Јожеф Терезија, Бродник Ми-
лан Јернеј, Церар Карел Франц, Цесар Јоже Јоже, Дидович 
Јосо Мијо, Долинар Драго Јанез, Дробне Франца Виктор, 
Дробнич Рудолф Олга, Дрварич Алојз Франц, Финец Јанез 
Августин, Финкшт Франц Франц, Франгеш Лудвика Дра-
го, Гантар Антона Матилда, Горшек Августа Милан, 
Грил Августа Август, Гризељ Шимун Мате, Холешек 
Франц Станислав, Јањанин Боже Михаило, Јешелник Ја-
коба Иван, Јордан Драгутина Милош, Кајфеж Антон Ан-
дреј, Каучич Винка Феликс, Клемен-Урбајс Иван Марти-
на, Клешник Франц Јоже, Конјар Јанез Јулијан, Крајнц-
Жлендер Ивана Даринка, Лундер-Павлич Јосип Марјана, 

Окршлар-Гориншек Ленард Михаела, Пангершич Јанез 
Иван, Печовник Феликса Иван, Пешл Петра Леополд, 
Петковшек-Скиндер Франц Кармен, Петровчич Франц 
Јелка, Певцин-Журга Јанез Јожефа, Режек-Станковић Мар-
ка Јожица, Рифељ Фердо Милан, Смрекар-Ханчич Ангела 
Ела, Стојановић Спасоја Миливој, Сужник-Лешник Ивана 
Вероника, Светек Карол Иванка, Светни Вилибалд То-
маж, Шегула Јакоб Томаж, Шемров-Маркич Алојз Марија, 
Шешек-Герм Блаж Јожефа, Шкоф Јоже Станислав, Шкуф-
ца Франц Франц, Штрасер Франц Рудолф, Штруцељ Иван 
Иван, Шустер Штефан Милан, Тараило Јове Жарко, Тека-
вец-Зорман Иван Шпела, Торкар Антон Филип, Тркман 
Франц Борис, Трошт Иван Зоран, Уранкер Антон Антон, 
Вербич-Хабер Антон Иванка, Врховник Викторија Ви-
ктор, Жинкович Франц Марија; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Адлешич-Шпехар Иван Вилица, Бизаљ Леополда Ле-

ополд, Целец Алојз Невенка, Гержељ Иван Марко, Кљун 
Франц Ана, Крашовец Јоже Јоже, Отоничар Јанез Јанез, 
Поје јакоба Гојимир, Верник Феликса Феликс; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Кетиш Фр,анц Максимилијан, Лукман-Чернеј Јоже 

Хедвига, Вовк-Чич Франц Иванка; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Понјавић Туне Марко; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Блендић Николе Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Благојевић Милована Станоје, Лечић Николе Петар^ 

Поповић Димитрија Милија, Сингуриловић Маринка 
Здравко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Становић-Николић Богише Душица, Вујић Драгути-

на Душан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Гајић Љубомира Живојин, Филчић Војислава Влади-

мир, Станковић Светислав Тихомир, Здравковић Богдана 
Дивко, Журкић Милоша Сава. 

Бр. 82 
16 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, с. р. 
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УКАЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 4 

о д л и к у в а а т 
- за заслуги во афирмацијата на српскохрватскиот и 

словенечкиот јазик и на југословенската литература, како 
и за придонес кон унапредувањето на културната и прија-
телската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

др Laszlo Hadrovisc - професор на Универзитетот во 
Будимпешта и редовен член на Унгарската академија на 
науките; 

- за заслуги во развивањето и унапредувањето на 
културната соработка и придонес кон негувањето на при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Bernics Ferenc - член на Комисијата за нродности на 
Советот на Жупанија Барања во Печуј; 

- за заслуги во преведувањето и популаризирањето 
на дела на словенечката и југословенската литература и 
придонес за унапредување на културната и пријателската 
соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Gallos Orsolya - литературен преведувач. 

Бр. 83 
19 септември 1988 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

УКАЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Конић Михаила Драгољуб, Радивојац Триве Љубан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јагодић Јове Рајко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аликадић Ибре Енвер, Марковић-Банић Алојза 
Нада, Милановић-Николић Петра Рајка, Мушовић Сафета 
Хајрудин, Раичевић Милоша Јелена, Рајчевић Јована Ми-
лош, Ружић Трипе Душан, Ружић Михе Ристо, Стакић Пе-
ре Живко, Стојановић Ђоке Недељко, Терзић Јове Бранко, 
Тополић Васкрсија Александар, Унковић-Ничин Влади.ми-
ра Радмила; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Агановић Мухамеда Ирфан; , 

- за заслуги и посгигнати успеси во работаа од значе-
ње за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бучук Салка Ибро, Черкез Салка Рагиб, Черкез Јусе 

Салко, Ђокић Срете Милева, Хакаловић Шабе Мустафа, 
Кардум Стјепана Илија, Крајишник Рајка Раде, Лакави-
ца Раде Деса, Љубоја Душана Милош, Мијатовић Јована 
Здравко, Минић Владе Раде, Мучибабић Обрена Панто, 
Мучибабић Милана Павле, Муратовић Саве Михајло, Му-
шура Мате Боженка, Пандуревић Мила Грујо, Пеља Хусе 
Рабија, Петровић Стојана Данило, Прица Милана Мило-
рад, Сарић Мије Ристо, Савић Николе Јован, Смиљанић 
Станимира Јефто, Шетка Смајо Мехо, Токић-Мустапић 
Перо Мара, Топаловић Славка Слободан, Узелац Николе 
Милан, Васић-Грујић Ђорђа Борка, Веле Ахмета Џемал, 
Зилић Салке Хатица, Зовко Андрије Драго; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Галић Мате Стјепан, Мићановић Обрена Перо, Пав-
ловић Илије Зденко, Пиркић Јусуфа Зијад; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Беглук Дервиша Садик, Ђукић Пере Здравко, Хебибо-

вић Омера Халил, Галић Стипана Мате, Мујак-Лукшија 
Мустафе Шехра; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Давидовић Михајла Милан, Ковачевић Воје Драги-

ша, Шехић Салка Ибрахим, Шљивар-Раствић Симе Невен-
ка, Зец Сафета Исмет; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Балашко Фрање Драгутин, Брешки-Палиага Домени-

цо Марија, Bmnelli Matea Bruno, Далфар-Орбанић Шиме 
Романа, Лопац-Бенчић Јосипа Ондина, Марић Везентина 
Амедеа; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бабић-Терлевић Антена Драгица, Белуњак Јосипа 

Невенка, Драндић Мартина Владимир, Годена Антониа 
Сергио, Хрватин-Брозина Антона Милена, Кухар Јуре Ан-
ђело, Сау-Бубић Јосипа Либера, Ширцел-Бишић Карла 
Мариза, Veggian Antonia Marisa. 

Бр. 84 
19, септември 1988 година 
Белград 

Председател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕДТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Малезија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Zaibedah Binti Haji Ahmad - извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Малезија во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Бр. 86 
21 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

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

- по повод стогодишнината од постоењето, а за из-
вонредни заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа, како и за значаен придонес во унап-
редувањето на .музејската дејност и ширењето на просве-
тата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Земаљски музеј Босне и Херцеговине - Сараево. 

Бр. 87 
3 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревкќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, за из-
вонредни заслуги во развивањето и унапредувањето на на-
учната мисла, како и за значаен придонес за афирмација 
на југословенската наука и култура во светот и за општ 
напредок на нашата социјалистичка самоуправна заедни-
ца 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Словенечка академија на наука и уметности - Љуб-

љана „ 

Бр. 88 
7 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Ѓепублика Југосла-
вија и Исламска Република Пакистан 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Мујахид Хусани - извонреден и ополномоштен амба-

садор на Исламска Република Пакистан во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија.. 

Бр. 89 
12 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздареѕиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
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О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Божовић Мил ика Борислав; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Авсенак Августа Мирко, Кумер Ивана Алојз, Пок 
Макс Макс; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Буркељца-Пангершич Ивана Хилда; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Фердин Франца Фрањо, 
Лопатич Јоже Јанез, Маркович-Цанкар Франчишка 

Драгица, Пирнат-Хорват Франца Марија, Слапничар Ја-
кова Франц, Урбани Ивана Франц; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бење Гвидо Гвидо, Чурчић Стевана Верица, Штру-

кељ-Волк Алберта Зденка, Балант Јоже Франц, Видрих-
-Жванут Ивана Болеслава, Врховшек Јоже Марија, Жу-
нец-Шкуљ Јанеза Јожица 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАћЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Топаловић Драгиша Јелена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Обрадовић Миодрага Љубиша, Шукљевић Стевана 
Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Диздар Милоша Милош, Мановић-Каначки Петра 

гАнђелка, Перовић Вука Милан; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Битићи Дервиша Имер, Чучин Ибрахима Ћемал, Ма-
ниТашевић Милоица Спасоје, Станишић Саве Драгољуб, 
Сурчевић Слободана Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Rogova Ymer Hysni; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бабуна Селима Давуд, Баца Сефика Сељман, Бехљу-

љи Зија Неђмедин, Битиќи Себа Љон, Булајић-Перуничић 
Вука Надеада, Цена-Лауша Фета Софка, Димић Тодора 
Владимир, Фурјановић Алкивијадиса Славољуб, Гаши Ђе-
ма Тахир, Гогић-Шутаковић Јевте Марија. Гојани Пјетра 
Леш, Хаскжка Раифа Алајдин, Идризовић Реџепа Фериз, 
Иса Јакупа Мустафа, Керкези Резака Мустафа, Кисери-
-Шишко Масара Мурвета, Куќен Реџепа Ариф, Михајл о-
вић Петра Мирослав, Миросављевић Станислава Тихо-
мир, Скендери Авзе Мухарем, Станковић-Славковић Ђо-
рђа Вера, Топојани Џемиља Хамзе; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бесими Реџепа Хамди. 

Бр. 90. 
17 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Давидовски Стојко Иван, Галовић-Шлат Ивана Мил-

ка, ЈЃаурић-Тахија Николе Катица, Мијанић Марка Ан-
дрија, Његовам Анте Анте, Перчић Анте Марин, Трбоје-
вић Раде Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чикарела Блажа Романо, Родић Михајла Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Блаић Илије Мићо, Блажина Ивана Риналдо, Гуглета 
Анте Лазар, Корунек Антуна Стјепан, Курузар Николе 
Милан, Марасовић Стјепана Вера, Марин Николе Иван, 
Матијашевић Петра Мирко, Миланко Вује Ђуро, Пашић 
Јове Мирко; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Комазец Саве Јово 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Андрашек Милана Рудолф, Барлек Ивана Миливој, 

Босанчић Анте Иво, Ћосић Милана Живота, Чулић Ан-
дрије Фране, Јурић Мате Милан, Јуричић Ивана Иван, Ку-
лишић Јосипа Марко, Поднар Јосипа Иван, Ракић Јове Ду-
шан, Смолчић Драгана Златко, Шнајдар Гргура Антун, 
Владушић Ивана Борислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Агапито Антона Ратко, Аничић Анте Матеита, Бакар 

Владимира др Жељко, Балаж Јосипа Мирко, Баричевић 
Паве Милан, Барковић Стјепана Мато, Белан-Перичић 
Стипе Мира, Безмалиновић-Поје Ивана Хирија, Билић-
-Башкарод Драге Гордана, Бирк Јосипа Леон, Бодловић 
Душана Петар, Богади Ђуре Иван, Буљевић Луке Илија, 
Цурман Стјепана Ивица, Чизмић Мате Иво, Чукељ Ивана 
Вјекослав, Делач Јосипа Милан, Дианежевић Имбро Иван, 
Додић Ивана Миро, Дупланчић Фране Агис, Ђенић Ан-
дрије Раде, Фиела-Бухин Луке Ружица, Гатарић Вида 
Иван, Голдстени Роберта Рикард, Груда Фрање Стјепан, 
Гулин Анте Фрањо, Хусинец Антуна Фрањо, Ивић Анте 
Иван, Јукић-Митар Јозе Марија, Јукић Рафаела Вјекослав, -
Јурић Рудолфа Маријан, Калинић Дмитра Сретко, Карин 
Мате Љубомир, Кеча Јуре Јосип, Кенешки Ивана Душан, 
Клишкинић-Пешић Ивана Иванка, Кочиш Томислава 
Владимир, Кокан Јуре Јасминка, Кокот Рудолфа Мирос-
лав, Краљ Стјепана Иван, Круљац Грга Иван, Крунеш 
Николе Томо, Куртушић Мате Пејо, Лабровић-Планинић 
Мирка Злата, Ладашић Валентина Вилко, Ленац-Блажић 
Маријана Марија, Лијић Анте Филип, Лончарић Славка 
“Буро, Ловрић Иве Звонко, Марић-Петровић Илије Дара, 
Мариновиќ Станка Ђорђе, Макровић-Мачковић Павла 
Савета, Медић-Обучина Томе ЈБерка, Медведец Вилима 
Фрањо, Миховиловић Николе Никола, Мухац Раде Рајко, 
Орлић Николе Марија, Пахор Јожефа Алберт, Парат-Ше-
го Ивана Иван, Павличевић Бранка Милорад, Пелаић-Ја-
ковчевић Марина Феномена, Пендић Марина Стјепан, 
Перков Боже Јере, Плачко Стјепана Звонко, Премелч Ива-
на Динко, Радионов Пенка Рудолф, Радовчић Мате Срећ-
ко, Радулић Анте Шиме, Ракић-Пилић Јосипа Мирјана, 
Рибариќ Марије Александар, Рончевић Срећка Срећко, Ру-
мора Јураја Мил,енко, Рупић Јакова Пашко, Симић Боже 
Стеван, Синовчић-Мештровић Славка Споменка, Станн-
шић Боже Слободан, Стегић Душана Љубан, Стојанац 
Рајка Стево, Стопа Спасеније Мијат, Сушањ-Дујмовић 
Фране Анка, Свобода-Тјешински Јосипа Љубица, Шебрек 
Мије Јосип, Шерић-Саратлија Фране Павица, Шифкорн 
Фрање Миливој, Шимић Марка Иван, Шимић Петра Ви-
нко, Штефић Ивана Милан, Штимац-Јеленц Павице 
Божица, Тасеб-Гргурић Антена Божица, Вицић Стјепана 
Стјепан, Вучквоић Илије Илија, Залар Томе Ђуро, Жуљ 
Ивана Стојан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
“дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Матијашевић Мате Бранимир; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Хајдуковић Николе Фрањо, Коритник-Видичек Томе 

Олга, Палешћак Ивана Ана; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андријашевић-Перишић Петра Розарија, Антоловић 

ивана Драган, Бачић-Лучић Стјепана Марија, Баста Сте-
вана Милан, Блажевић-Лојен Антона Слава, Бранковић-
-Ивковић Драгутина Недељка, Цветко Андрије Томо, Ђу-
кушић-Младина Николе Јања, Чачак-Бунчић Милана Ду-
шанка, Дедић Петра Томица, Дековић-Шоре Живка Дуња, 
Делић-Срзић Јозе Ивица, Ђурас Андрије Мијо, Габрило-
-Ковачић Вјекослава Антица, Гргић Николе Милан, Гудић 
Марка Јосип, Хрка Маринка Стојан, Јапуниић Николе Пе-
тар, Јелић Иван, Јурчев Бранка Драган, Лађаревић Сулеј-
мана Мустафа, Лаурић Анте Розарија, Марић Мише Ма-
рија, Михановић Ивана Анте, Миниго-Сарић Илије Мари-
ја, Моровић-Комленић-Чугељ Ивана Ана, Мрше Пешка 
Петар, Новосел Јосипа Стјепан, Орловић Милана Мило-
рад, Пенде Фрање Антун, Перић Павао Маријан, Пољак 
Јуре Петар, Прелас-Радман Мише Мара, Продан-Пауно-
вић Јозо Ратна, Станивуковић-Ђекић Мирјане Милица, 
Шабијан Ђуре Еуген, Шкрабић Славка Илија, Шупак Ми-
лана Јосип, Тараш-Струње Анте Марија, Топић Ђуре Ан-
те„ Вукушић -Трзин Илије Марија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Илишевић Адама Маријан. 

Бр. 91 
24 октомври 1988 година . 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 

да се одликува 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на со-
работката и пријателските односи меѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Кралството Холан-
дија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЛЕНТА 

Dr Herman Onno Ruding - министер за финансии на 
Кралството Холандија. 

Бр. 92 
25 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАбИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Банић Крешо Никица, Живковић Јерка Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Блажевић Ивана Анте, Чулина Миће Божо, Дружија-

нић-Чалета Фране Зорка, Грубишић Јуре Никола, Кнезо-
вић Винка Срећко, Летиловић-Баздарић Миле Божена, 
Лучић-Боки Мате Станко, Маленица Маријана Јуре, Ма-
тешић Анте Петар, Миличевић Луке Мате, Миличић Сле-
пана Никола, Муше Ивана Миленко, Перичић Мије Ми-
ро, Петричевић Јуре Владо, Пољак Фране Јосип, Рађа-Па-
вичић-Грубнић Петр Вјера, Томић Анте Анте, Жаја-Ма-
рић Јуре Олга; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бензон-Думанић Фране Дренка, Бурсаћ Петра Мило-

рад, Данолић Јуре Анте, Ловрић Андреа Јосип, Пеновић 
Антиќ Никола, Перковић Стипе Зоран, Руссо Мариа 
Здравко, Скочић Петра Бранко, Шарић Анте Мате, Жупа-
њац Илије Жељко; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Витезовић Ђорђа Милован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бојовиќ Веселина Радош, Кулишнћ Мартина Драган, 

Марковић Здравка Славко, Попови!) Бранка Боривоје, 
Ристић Предрага Јован, Славковић Драгомир^ Душан, 
Топличић Станка Благоје; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бјелогрлић-Марковић ^Јветозара Нада; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђукелић Жарка Небојша, Хаџић Мирзе Ибрахим, Ка-
тић Раденка Каменко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аврамовић Душана Драган, Ђеловић-Ковачић Стева-

на Јермила, Ђирковић Ратомира Милан, Душић Надежде 
Слободан, Ђорђевић Милорада Милан, Филиповић Јове 
Чедо, Гацин Павла Јеврем, Галић Петра Ада.м, Галовић 
Јована Петар, Јоковић Душана Ратомир, Јовановић Панте 
Божидар, Кљајић Петра Милован, Којић Стојка Душан, 
Красњук Ивана Владимир, Манојловић Александра Ми-
лица, Марић Стевана Петар, Маринковић Милана Влади-
мир, Марковић Милована Павле, Митић Милана Миро-
љуб, Митровић Михаила Радомир, Поповић-Глишић-Жи-
вановић Славољуба Мирослава, Поповић ЈБубивоја Војис-
лав, Срнић Радојка Даринка, Стојаковић Владана Драгу-
тин, Стојановић Косте Драган, Стојановић Војислава Вла-
димир, Шојић Радомира Никола, Шушњар Луке Влади-
мир, Танасковић Миодрага Радосав, Вермезовић Милади-
на Велизар, Витас Стевана Владимир, Златанов Асена 
Славе; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Јеленковић Војислава Владимир, Јеремић-Шибић Бу-

димира Љубинка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Будишић Игњата Љубица, Костић Витомира Горда-

на, Николић Рдосава Милош, Тешић Добривоја Адам. 

Бр. 93 
23 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

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

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на 
гимнастичкиот спорт и успеси постигнати на домашните 
и меѓународните натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗАНАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимнастички савез Југославије - Белград; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Чолак Жарка Станко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Келечевић Вицо Стево; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Милошевић Животе Милица; 

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

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации, како и за знача-
ен придонес за ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 
ООУР Основна школа „Веселин Бећевић - Чапљина; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО „Клуч“ - ШИК - Сарајево, ООУР Творница три-

котаже „Врело“ - Чајниче; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Челић Мустафе Џемал, Мирковић Бранка др Здрав-

ко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алић Османа Муниб, Капор Ђорђа Миладин, Роквић 

Петра Славко, Срдић Јове Милан, Згоњанин Душана Цви-
јо; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Булатовић Михаила Бранко; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во образованието 
на стручните и научните кадри, како и за значаен придо-
нес за развојот и унапредувањето на стоматолошката нау-
ка и здравствената заштита на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стоматолошки факултет Свеучилишта во Загреб; 

- по повод стодваесет и петгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работа-
та од значењето за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Радна организација „Градска плинара“ - Загреб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Текстилни комбинат - Загреб, ООУР Предионица -

Клањец; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ивковић Петра Стево, Секулић Ђуре Лазар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Опић Валента Антун; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 
- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на социјалната политика и социјалната 
заштита, како и за придонес за стручното усовршување на 
кадрите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојуз на дурштвата на социјалните работници на Ма-
кедонија - Скопје; 

- по повод дваесетгодишнината од работата на Заед-
ницата на основните училишта „Братство - единство“ во 
нашата земја, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
основното образование и воспитување на младите генера-
ции во духот на братството и единството на нашите наро-
ди и народности, како и за придонесот за ширење на про-
светата и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Централно основно училиште „Братство - единство“ 
- Скопје; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во образованието и 
воспитувањето на стручните кадри за потребите на сто-
панството и значаен придонес во ширењето на просветата 
и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Школски центар за образование на стурчните кадри 

за стопанството „Моша Пијаде“ - Тетово; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во афирмацијата и унапреду-
вањето на професионалната ориентација во образование-
то на младите генерации, како и за придонес во усовршу-
вањето на стручните кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Сојуз на друштвата на професионална ориентација 
на СР Македонија - Скопје; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Поп-Јорданов Петар д-р Јордан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Иљоски Стојче Васил, Коцо Стефан Димче, Коцоман 

Георги Вангел, Скаловски Алексо Тодор; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земајта 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ем Франц Ханс, Филиповски Стефан др Ђорђи, Се-

рафимов Ристо др Петар, Таџер Салие др Исак; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Димитровски Стојан Никола; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- по повод седумдесетгодишнината од постоењето, а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Дравске електране - Марибор, ООУР Електрана Фа-

ла - Седница об Драви; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на онкологијата, како и 
за значаен придонес за борбата против ракот и стручното 
усовршување на кадрите 

Онколошки институт - Љубљана; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето и негувањето на кукле-
ното театарско творештво, како и за придонесот за шире-
ње на театарската култура меѓу најмладите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Луткарско позориште - Љубљана; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Белана“ - Љубљана, Фабрика завеса - ЈБубљана; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Крефт Иван Братко, Врхунец Винка др Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Гашпарич-Книфич Иванка Милена, Лах Августа др 

. Авгуштин; 

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

- СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Маролт Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Блинц Лео др Роберт, Цар Павел Павле, Финжгар 

Алојзиј др Алојзиј, Флорјанчич Јожета Јоже, Кошута 
Франц др Сречко, Жагар Јоже Јоже, Жупанчич Отон др 
Андреј; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Безник Винко Владимир, Брзин Драго др Мирослав, 

Цевц Емил др Емилијан, Цветко Фрањо др Драготин, До-
лар Симон др Даворин, Графенауер Иван Станко, Јоган 

Маќеа др Савин, Мравље Антона Јоже, Тишлер Михаел 
Миха; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во рабо i ата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кос Тине др Јанко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Плавц Јоже Бојан; 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод стопедесетгодишнината од постоењето, а 
за извонредни заслуги и успеси постигнати во образовани-
ето на стручен и научен кадар, развивање и унапредување 
на фундаменталните научни истражувања, со што е сто-
рен значаен придонес на општиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Филозофски факултет во Белград; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на технологијата на нук-
леарните и други минерални суровини, со што е сторен 
значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Институт за технологију нуклеарних и других мине-
ралних сировина - Београд; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси псотигнати во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации, како и за знача-
ен придонес на ширењето на просветата и културата 

РО Основна школа „Добривоје Чкоњевић" - Штитко-
во, Нова Варош; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на ветеринарството, со 
што е сторен придонес за унапредување на сточарството 

РО „Ветеринарски завод“ - Земун; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на социјалната политика и социјалната 
заштита, како и за придонес во стручното усовршување на 
кадрите 

Савез друштава социјалних радинка СР Србије - Бе-
оград; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во омасовувањето и развивањето на фи-
зичката култура и спортот и значајни успеси псотигнати 
на натпревари 

Спортско друштво „Синђелић" - Београд; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Индустрија трикотажне одеће „Слобода“ - Нова 

Варош; 
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- за заслуги и постигнати успеси во развивањето и 
ширењето на техничката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Општинска конференција Савеза организација тех-
ничке културе - Народна техника Стари град - Београд;" 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и раз-
вивањето на физичката култура и спортот 

„Партизан“ - Савез друшгава за физичку културу оп-
штине Ниш; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Шокић Мил,ана др Александар, Марковић Живорада 

др Слободан, Секуловић Јова др Никола, Стефановић Ми-
лета др Милутин, Шушић Видоја др Миленко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Аврамов Милана др Лазар, Борели Манфреда др 

Младен, Цветковић Борислава др Доброслав, Ђирковић 
Мирка др Сима, Дукић Жарка др Душан, Ђајић Уроша др 
Драгољуб, Ђорђевић Ђорђа др Јован, Ђурић Јосифа др Во-
јислав, Глигоријевић-Алексиќ Светислава Станија, Илић 
Милоша Драгољуб, Јањић Љубисава др Милосав, Јефтић 
Недељка Чедомир, Јојић Ђуре др Божидар, Јовановић Ти-
хомира др Добривоје, Јовановић Константина др Влади-
мир, Јовић Ђорђа др Никола, Кањух Ивана др Владимир, 
Кораћ Радивоја др Војислав, Козић Илије др Петар, Куре-
па Васе др Милан, Максимовић-Стојановић Сретена др 
Јованка, Марић Благоја др Звонко, Марковић Жарка др 
Данило, Мушицки Димитрија др Ђорђе, Пацовић Ванка 
др Никола, Павловић Животе Миодраг, Первић Смаје 
Мухарем, Петронић Јеврема др Владимир, Пишчевић 
Ивана др Алекса, Пјанић-Рајковић Милана др Љубинка, 
Поповић Владимира др Михаило, Ранковић Борисава др 
Миодраг, Ристић Станисава др Милосав, Смиљаниж Жив-
ка др Вера, Стојнић-Царичић Вука др Милосава, Татић 
Драгомира др Будислав, Тешић Милосава др Владета, То-
доровић Божидара др Максим, Тодоровић Светислава др 
Милан, Васовић Стевана др Милорад, Зеремски Радивоја 
др Дамјан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бојанић Симе Слободан, Поповић Светозара Васили-

је, Прпић Ивана Себастијан, Радишић Ђукана Драгомир, 
Тодоровић-Никшић Јосипа Анка, Угрица Јова Владо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Поповић Новак др Милан, Савићевић Милосава др 
Душан, Влаховић Николе Јован, Живојиновић Радована 
др Драгољуб; 

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

С О ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Драгошан Николе Драгољуб, Гајић Милете Живојин, 
Тривунић Алексе Богдан; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Вулкани Осман Хајредин; 

О д С А П В о ј в о л и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Мишић Јована др Тодор, Вребалов Стевана др Тихо-

мир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анђић Милована Новак. 

Бр. 94 
25 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

394. Правилник за знаците што на учесниците во 
^ /сообраќајот на патиштата им ги даваат овлас-

тените лица 737 
395. Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за техничките нормативи за лифтови 
на електричен погон за вертикален превоз на 
лица и товар 73? 

396. Правилник за поблиската содржина на технич-
кото упатство со кое мораат да бидат снабдени 
уредите од областа на радоикомунакацинте, 
аудио и видеотехниката и уредите што се при-
клучуваат на нив 740 

397. Правилник за метролошките услови за фоко-
метри 741 

398. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали - рефе-
рентни водени раствори за рН скала 743 

399. Правилник за метролошките услови за (питич-
ки броила на активна електрична енергија, со 
класа на точност 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ 745 

400. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 април 1989 година 748 

401. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година - 748 

402. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно нарично примање во 1989 
година 749 

403. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1989 година 749 

404. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, и на зголеме-
ната семејна инвалиднина, на додатокот за не-
га и помош од страна на друго лице и на орто-
педскиот додаток во 1989 година 749 

405. Наредба за дополнение на Наредбата за забра-
на на увоз во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и провоз преку територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Републи- , 
ка Југославија на чапункари и производи, суро-
вини и отпадоци по потекло од чапункари од 
Република Италија 750 
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Страна 
406. Наредба за определување на уредите од облас-

та на радиокомуникациите, аудио и видеотех-
никата и на уредите што се приклучуваат на 
нив кои можат да се пуштаат во промет само 
ако се снабдени со гарантен лист и за најмало-
то траење на гарантниот рок и на рокот за 
обезбеденото сервисирање за тие уреди 750 

407. Коефициенти на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во ап-
рил 1989 година за Ревалоризација на основни-
те и другите средства 750 

Страна 
408. Список на готови лекови за чие пуштање во 

промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јули до 31 декември 1988 година 751 

409. Список на готови лекови во нови пакувања, 
форми и дози со променет назив и со променет 
начинот на издавање и со измени на составот 
за чие пуштање во промет е дадено одобрение 
во периодот од 1 јуни до 31 декември 1988 го-
дина 751 

Одликувањ-а 753 
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