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

водство 60802-603-21943 

Петок, 20 декември 1985 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 68 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 90 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

824. 
Врз о с н о в а в а член 57 став 1 од Законот за заштита 

на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат, 
целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕ-
П И Ј АТА ВО П Р О М Е Т О Т ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. За вршење на задолжителен здравствен преглед на 

растенијата во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија се наплатува 
надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, 
увезуваат и реекспортираат, во зависност од видот на 
пратката, изнесува: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во кон-
тејнери, до 10 тони - 450 динари, а за секој натамошен 
"он, односно започнат тон во пратката преку 10 тони -
'ште по 50 динари; 

2) за бродски пратки - 15 динари за еден тон, а нај-
i далку 500 динари за една пратка; 

3) за денчани и авионски пратки до три колета - 500 
динари, а за секој натамошен колет - уште по 20 динари; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми - 100 дина-
и, а за секој натамошен килограм - уште по 20 динари; 

5) за пратки што патниците и персоналот на превоз-
VL средства ги носат со себе, до 10 килограми - 100 дина-
I, а за секои натамошни започнати 10 килограми - уште 

20 динари; 
6) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско 

во, разни видови преработки од дрво и сл.) - 20 динари 
ri.секој кубен односно просторен метар, а за пратки на це-

позно и огревно дрво - 15 динари за секој кубен односно 
^ осторен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп, 
о се отстрануваат од нив по употребата - 200 динари за 

' toj кубен метар; 
8) за преглед на остатоците на товар од растително 

отекло по чистењето на бродот односно шлепот - 1.500 
инари по брод, односно шлеп. 

3. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
;твен преглед на пратките на растенија што во превезува-
ње преку Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија се претоваруваат или се провозуваат со отворени пре-
возни средства, во зависност од видот на пратката, изнесу-
ва: 

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки 
на дрво, до 10 тони - 300 динари, а за секој натамошен за-
почнат тон - уште по 10 динари; 

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, до 10 куб-
ни односно просторни метри - 300 динари, а за секој ната-
мошен кубен односно просторен метар - уште по 10 дина-
ри; 

3) за бродски пратки, освен пратки на дрво, до 10 то-
ни - 300 динари, а за секој натамошен започнат тон - уште 
по пет динари; 

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно 
просторни метри - 350 динари, а за секој натамошен кубен 
односно просторен метар - уште по пет динари. 

4. Надоместот за задолжителен здравствен преглед 
на семе и саден материјал се зголемува за 100% од височи-
ната на надоместот определен во одредбите под 1 до 5, 
точка 2 и одредбите под 1 и 2, точка 3 на оваа одлука. 

5. За празна амбалажа од растително потекло што се 
враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија а служела за испраќање на пратки на растенија, се 
плаќаат 5()% од височината на надоместот определен во 
одредбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука. 

6. Ако увозникот, извозникот односно превозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат 
на задолжителен здравствен преглед, надомест плаќа како 
за вагонска односно бродска пратка. 

7. Ако извозникот не ги подготви навремено стоките 
за задолжителен здравствен преглед, а повика инспектор 
за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ин-
спекторот дојде на местото на натовар во определеното 
време, должен е на име денгубење на инспекторот да пла-
ти 100 динари по еден час чекање. 

8. Износот на надоместот за преглед на пратките од 
точ. 2 до 7 на оваа одлука што се брши ноќе и во денови на 
државни празници се зголемува за 50% од надоместите 
предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за вршење на задолжителен здравствен преглед на 
растенијата во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Службен лист' 
на СФРЈ“, бр. 67/84). 

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

Е.п. бр. 435 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

825. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласноста на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА Н А Ј В И С О К О Н И В О НА ЦЕ-

Н И Т Е НА З Е М Н И О Т ГАС 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат земен гас можат цените да ги формираат така што нај-
високата продажна цена да изнесува до 21,300 динари по 1 
Nm3 гас, топлотна вредност од 33.338,35 кЈ, на температу-
ра од 288,15 К и притисок 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, со задржување на постојните услови на про-
дажба и на тарифните ставови што по прописите постојат 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 442 
17 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

826. 
Врз основа на член 34 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 
ЗЕМНИОТ ГАС ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ВО 1985 

ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на големо на земниот гас од до-
машно производство можат на цената на земниот гас, 
франко експлотационото поле, да го засметаат учеството 
за покритие на трошоците на прометот на големо во из-
нос од 1,25%. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на.прометот на големо на земниот гас од увоз, 
можат на цената на увезниот гас франко-југословенската 
граница да го засметаат учеството за покритие на трошо-
ците на прометот, на големо во износ од 1,25%. 

3. Ако во работите на прометот на земниот гас на го-
лемо учествуваат две организации на здружен труд, тие 
спогодбено го утврдуваат процентот на учеството за по-
критие на своите трошоци на прометот од износите ут-
врдени во точ. 1 и 2 на оваа одлука. 

4. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок организацијата на здружен труд од точ. 
1 до 3 на оваа одлука ако продажните цени на производи-
те во прометот на големо ги формираат над износот ут-
врден со примената на оваа одлука. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен труд од 
точ. 1 до 3 на оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 443 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

827. 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА-ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПО-

МОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 
1. Во Одлуката за Југословенската комисија за сора-

ботка со Меѓународната организација на Обединетите на-

ции за помош на децата (UNICEF) („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 31/81) точка 5 се менува и гласи: 

„5. Стручните, административните и другите работи 
за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална зашт,ита." 

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет се 
заменува со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 428 
21 ноември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

828. 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр/23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МО-

РЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за зашти-
та од загадување на морето и водите на внатрешните 
пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79 к 
31/81) точка 2 се менува и гласи: 

„Комисијата ги разгледува прашањата и му дав^ 
мислење на Сојузниот извршен совет во врска: со сорабо" 
ката на Социјалистичка Федеративна Република Југос л., 
вија со Меѓународната поморска; организација (IMO) и о 
Меѓународните организации од областа на заштитата о. 
загадување на морињата и водите на внатрешните плови: 
патишта; со учеството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во одделни акции и проекти за с 
работка со Меѓународната поморска организација и с 
меѓународните организации од областа на заштитата 
загадување на морињата и водите на внатрешните пловг 
патишта; со учеството на југословенските делегации -
собирите на Меѓународната поморска организација и r 
ѓународните организации од областа на заштитата од 
гадување на морињата и водите на внатрешните плов 
патишта и со склучувањето на меѓународни договори 
областа на заштитата од загадување на морето и води 
на внатрешните пловни патишта. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Г 
мисијата соработува со соодветните сојузни и други ор 
ни, организации и заедници.". 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Административните работи за потребите на К 

мисијата ги врши Сојузниот комитет за земјоделство, с 
стручните работи за потребите на Комисијата ги вршт 

Сојузниот комитет за земјоделство, и Сојузниот комите 
за сообраќај и врски." 

3. Во точка 5 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за земјо-
делство“. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од дено! 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 429 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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829. 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО СВЕТСКАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Во Одлуката за Југословенската комисија за сора-

ботка со Светската здравствена организација („Службен 
лист ,на СФРЈ“, бр. 31/81 и 40/85), во точка 5 зборовите: 
„Административните работи“ се заменуваат со зборовите: 
„Стручните и административните работи“. 

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита“. 

З.Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 431 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

830. 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО (FAO) 
1. Во Одлуката за Југословенската комисија за сора-

ботка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана 
и земјоделство (FAO) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79 
и 31/81) точка 5 се менува и гласи: 

„5. Стручните и административните работи за потре-
бите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за земјо-
делство." 

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за земјо-
делство“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 430 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

831. 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 

КУЛТУРА (UNESCO) 
1. Во Одлуката за Југословенската комисија за сора-

ботка со Организацијата на Обединетите нации за просве-
та, наука и култура (UNESCO) („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 31/81) точка 5 се менува и гласи: 

„5. Стручните, административните и другите работи 
за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот завод за 
меѓународна научна, просветно-културна и техничка сора-
ботка." 

2. Во точка 6 Зборовите: „Сојузниот извршен совет“ 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за меѓуна-
родна научна, просветно-културна и техничка соработка“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Е. п. бр. 432 
21 ноември 1985 година 

! Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатреш-
ни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардиза-
ција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПРОСТОРИИ СО СПЕ-

Ц И Ф И Ч Н И УСЛОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за изведување на електроенергетски инсталации 
со номинален напон спрема земјата до 250 V, во просто-
рии со специфични услови, и тоа: 

1) во згради, како што се: театри, кина, вариетеа, кон-
цертни сали, стоковни куќи, сајмишта, сали за конферен-
ции, спортски хали и други згради и простории во кои се 
собира поголем број на луѓе; 

2) во привремено уредени простории на отворен про-
стор или во привремено уредени простории во зградите 
наведени во точка 1 на ОВОЈ член. 

Член 2 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) привремено уредени простории на отворен про-

стор се просториите чиишто ѕидови и тавани можат да се 
разделат и повторно да се состават на друго место; 
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2) привремено уредени простории во згради се про-
сториите кои со помош на монтажни ѕидови, завеси и сл., 
можат да се оспособат за една од намените од член 1 точка 
1 на овој правилник; 

3) простор за гледачи е просторот кој, освен гледа-
лиштето, ги опфаќа и споредните простории, ходници и 
скали, до бината што е одвоена со преграда од несогорлив 
материјал; 

4) простории за актери се, освен бината, и простории-
те околу бината, до преградата од несогорлив материјал 
со кој е одвоен просторот за гледачи. Просториите што се 
наоѓаат на страната од бината, а од сите страни се осигу-
рени од пожар и имаат посебен влез од надвор, не спаѓаат 
во простории за актери; 

5) бина е простор во кој се поставува сцена и на неа и 
припаѓаат и сите помошни бини и простории, ако тие не 
се одвоени од бината со ѕид и со врати од несогорлив ма-
теријал ; 

6) главен разводен орман е орманот што го опфаќа 
главниот нисконапонски разводен орман за општо освет-
ление и главниот разведен орман за сигурносно осветле-
ние; 

7) сигурносно осветление е осветлението што го оп-
фаќа помошното осветление и противпаничното осветле-
ние; 

8) помошно осветление е сигурносното осветление 
што во случај на снемување на напонот од мрежата авто-
матски се префрла на помошниот електроенергетски из-
вор и што ги осветлува просториите за кои е пропишано 
минимално осветление; 

9) противпанично осветление е сигурносното освет-
ление кое во случај на снемување на ,напонот од мрежата 
автоматски се префрла на акумулаторската батерија и го 
покажува најкраткиот пат за излез од зградата. 

II. ШЕМИ НА ВРСКИТЕ 
Член 3 

Во главниот разводен орман мора да се наоѓа едно-
полова шема на врските на општото осветление и повеќе-
полова шема на врските на сигурносното осветление. 

Член 4 
Еднополовата шема на врските на општото осветле-

ние во главниот разводен орман содржи податоци за: 
1) напонот, фреквенцијата и моќноста на главниот 

разводен орман и на другите разводни ормани; 
2) бројот и моќноста на генераторот, трансформато-

рот, насочувачот, претворувачот и акумулаторот, со соод-
ветните податоци; 

3) ознаките на сите струјни кола; 
4) начинот на осигуравањето, со номиналните вред-

ности на сите струјни кола; 
5) пресекот и материјалот на спроводниците за сите 

струјни кола; 
6) применетата заштита од превисок напон на допир. 

Член 5 
Повеќеполовите шеми на врските на сигурносното 

осветление во главниот разводен орман ги содржат пода-
тоците наведени во член 4 на овој правилник, како и пода-
тоците за: 

1) ознаките на сите струјни кола, со бројот на светил-
ките што ги напојуваат; 

2) моќноста на сите струјни кола. 

Член 6 
На згодно и достапно место мора да се наоѓа шемата 

на инсталациите со означена намена на просториите и со 
обележени места на склопките за помошното и противпа-
Шичното осветление. Во таа шема можат да се забележат и 
местата на склопките за вклучуваше на одделни групи по-
трошувачи за просториите, како што се: гардероби, рабо-
тилници, проекциони кабини и сл. 

III. РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Член 7 
Внатрешниот приклучок на кабелот и приклучното 

орманче не смеат да се наоѓаат во простории загрозени од 

пожар. Од таквите простории тие мораат да бидат одвое-
ни со ѕид и со врати од несогорлив материјал. 

Член 8 
Разводките ормани мораат да се поставуваат во npb-

стории заштитени од пожари, кои се лесно достапни. 
Ако разводните ормани не се поставени во затворени 

погонски простории, мораат од сите страни да се обложат 
со несогорлив материјал. 

Член 9 
Разводните ормани што содржат инсталации за раз-

лични напони, односно различни видови напони мораат 
да бидат градени така што да не постои можност за греш-
ка при вклучувањето и пречка настанала на еден вид на-
пон да не влијае врз другиот вид напон. 

Член 10 
Разводните ормани мораат да бидат изработени така 

што при вклучувањето на општото осветление да останат 
вклучени неопходните потрошувачи, како што се: црпки 
на подземна вода, пожарникарски црпки, лифтови, погон, 
несогорливи завеси, вентилатори и слично. 

При снемувањето на напон од мрежата, неопходните 
потрошувачи треба автоматски да се напојуваат од по-
мошниот електроенергетски извор, ако таков извор по-
стои. 

Член И 
Секој разводен орман мора да има шема на врската, 

со сите потребни ознаки. Сите водови треба да се означат 
така што спроводниците на одделни струјни кола да 
можат лесно да се разликуваат. 

Член 12 
Разводните ормани мораат да бидат изработени така 

што отпорот на изолацијата да може да се мери, а притоа 
неутралниот спроводник да не се симнува од стегалката. 
Сите проводници се врзуваат на редните стегалки, при 
што стегалките на неутралните спроводници на одделни 
струјни кола мораат да бидат преместени со летвичка 
(реглета). 

Член 13 

Ако треба да се групираат склопките, орманчињата 
со склопки мораат да се наоѓаат на лесно достапно место. 
Одделни групи потрошувачи треба да имаат свои посебни 
склопки за групно исклучување на општото осветление и 
за исклучување на другите потрошувачи, освен на неоп-
ходните потрошувачи наведени во член 10 на овој правил-
ник. 

IV. ВОДОВИ, С П Р О В О Д Н И К И ПРИБОР 

Член 14 
Постојано положените водови мораат да бидат тех-

нички заштитени и надвор од дофатот на раката, освен во 
електричните погонски простории. 

Член 15 
За поместлив вод можат да се употребуваат само ти-

пови на спроводници што се утврдени со прописите за ју-
гословенските стандарди за електрични проводници. 

Член 16 
Во кутиите и разделните орманчиња спроводниците 

смеат да се спојуваат само во вијчени стегалки. 

Член 17 
Приклучните направи за различни видови струја и за 

различни напони не смеат меѓусебно да се подудараат за 
да се спречи неправилното применување. 

Член 18 
Ако како заштитна мера се применува нулување, по-

себниот заштитен спроводник мора да го поврзе заштит-
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ниот контакт на приклучникот со нулевата стегалка во 
најблискиот разводен орман. 

Член 19 
Ако одделни сијалични грла трајно се поставени во 

вути (олуци) за осветление, а се поврзани со отворено по-
ложени изолирани спроводници, растојанието меѓу спро-
вел каците и подлогите мора да изнесува најмалку 10 mm. 
а меѓусебното растојание на спроводниците - најмалку 20 
mm. Шелните на спроводниците мораат да бидат од несо-
горлив материјал, а растојанието помеѓу нив може да из-
несува најмногу 200 mm. 

Член 20 
На местото на уводот во светилките спроводниците 

не смеат да се оштетат при поместувањето на светилките. 
Закачалките мораат да бидат од несогорлив материјал и 
мораат да издржат најмалку петократна тежина на све-
тилката. 

Член 21 
Рефлекторите мораат да се постават толку далеку од 

запаливите предмети така што светлосниот сноп да не 
може да ги запали. Во просториите во кои се наоѓаат за-
пални материи смеат да се постават само затворени елек-
трични грејачи чијашто температура на површината нико-
гаш не смее да биде поголема од 900С. 

Член 22 

Греачите и вентилаторите на направите за загревање 
мораат автоматски да се исклучат од електроенергетскиот 
извор, а доводите на воздзак во каналите на апаратите за 
загревање автоматски да се затвораат ако температурата 
на топлиот доводен воздух е поголема од 900С односно 
ако во просторијата за загревање се активирани посебни 
уреди за јавување на пожар. 

V. СИГУРНОСНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Член 23 
Просториите од член 1 на овој правилник во кои се 

движат или задржуваат поголем број на лица, мораат да 
бидат снбдени со сигурносно осветление. 

Член 24 
Сигурносното осветление кое овозможува ориенти-

рање во просториите во кои се движат или задржуваат по-
голем број на луѓе, мора, при испаѓањето на електричната 
мрежа, да биде такво што минималното осветление во ос-
ката на патиштата за евакуација или спасување и во про-
сторот на главниот разделен орман да изнесува 1 лукс, ме-
рено 0,85 m над подот. 

Член 25 
Сигурносното осветление (помошно и противпанич-

но) мора под, нормални услови за работа да се напојува од 
ист извор како и целокупното општо осветление. Ако на-
понот на сигурносното осветление е понизок од напонот 
на општото осветление, напонот на општото осветление 
мора да се намали со помош на трансформатор со галван-
ски одвоени намотки. Употреба на автотрансформатор не 
е дозволена. 

Член 26 
Помошното осветление мора автоматски да се вклу-

чи и кога помошниот електроенергетски извор, при снему-
вање на напон од мрежата, го преземе напојувањето на це-
локупното осветление или на дел од осветлението. По-
мошното осветление може да се напојува од акумулатор-
ска батерија или од помошен агрегат. Помошниот агрегат 
мора да дава доволно електрична енергија и за сите по-
трошувачи наведени во член 10 на овој правилник. 

Член 27 
Помошното осветление мора да биде изработено та-

ка што при снемувањето на напон на помошниот агрегат 
автоматски да се префрли на акумулаторската батерија. 
Помошното осветление не смее трајно да се напојува од 
акумулаторската батерија. 

Член 28 
При испаѓањето на мрежниот напон на општото ос-

ветление сигурносната расвета мора во време од 3 ѕ авто-
матски да се префрли на акумулаторската батерија. Авто-
матско вклучување на акумулаторската батерија се врши 
кога напонот на мрежата ќе падне на 0,85 до 0,7 Un и трае 
додека мрежниот напон не постигне вредност од 0,75 до 
0,9 Un (Un е номинален напон на општото осветление). 

Член 29 
Светилките на паничното осветление мораат да би-

дат посебно видливо означени и поставени над вратата, на 
скалите, на излезите и премините, така што на лицата да 
им овозможи по најкраток пат да го напуштат загрозено-
то место и да излезат надвор односно на друго сигурно 
место. 

Член 30 
Ако акумулаторската батерија е единствен помошен 

електроенергетски извор на сигурносно осветление, мора-
ат да бидат исполнети следните услови: 

1) од батеријата смее да се напојува само сигурносно-
то осветление; 

2) струјните кола можат да се оптоворат најмногу со 
12 светилки чијашто вкупна струја не смее да биде појака 
од 6 А, при што обата проводника мораат да се заштитат 
со осигурувачи од 10 А. 

Член 31 
Акумулаторската батерија на сигурносната расвета 

мора да има напон утврден со прописите за важечките ју-
гословенски стандарди за акумулатори. Капацитетот на 
батеријата мора да осигури без помош на мрежата непре-
кинато, минимално едночасовно дејствување на сигурнос-
ното осветление. 

Член 32 
Сигурносната расвета се напојува од акумулаторска-

та батерија на следните начини, и тоа: 
1) со централно напојување на светилките на сигур-

носната расвета; 
2) со поединечно напојување на светилките на сигур-

носната расвета; 

а) Сигурносна расвета со централна акумулаторов 
батерија 

Член 33 
На акумулаторската батерија се приклучува само си-

гурносната расвета. Просторијата во која е сместена аку-
мулаторската батерија е одвоена од соседните простории 
со преграда од негорлив материјал. 

Член 34 
Не е дозволено да се зема напон од одделни ќелии на 

акумулаторската батерија. 

Член 35 
Со уредот за полнење на акумулаторската батерија 

празната батерија за 10 h мора да се наполни до 90% од 
номиналниот капацитет и мора да овозможи постојано 
дополнување. Уредот за полнење е снабден со волтметар 
со кој се проверува напонот на акумулаторската батерија 
и со амперметар за контрола на струјата на празнењето. 
Паралелна работа на батеријата и уредот за полнење не е 
дозволена. Уредот за полнење мора да се наоѓа во непос-
редна близина на акумулаторската батерија. Преносните 
батерии можат да се полнат и на друго место. 

Член 36 
Мрежиите трансформатори мораат да имаат галван-

ски одвоени намотки. 

Член 37 
Сигурносните светилки со флуоресцентни цевки се 

напојуваат преку претворувачите. 
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б) светилки на сигурносната расвета со одделни 
акумулатори 

Член 38 
Во светилките за сигурносна расвета со одделни аку-

мулаторон батерии можат да се вградуваат акумулатори 
чијашто трајност мора да изнесува најмалку три години. 

Акумулаторските батерии мораат да бидат изработе-
ни така што за сето време на употреба да не бараат никак-
во одржување и мораат да бидат во согласност со пропи-
сите за југословенските стандарди за акумулатори. 

Член 39 
За сигурносната расвета со одделни акумулатори ис-

правувачот на акумулаторот мора да биде димензиониран 
така што наполно испразнета батерија за 36 h да ја напол-
ни до 100% од номиналниот капацитет и да овозможи по-
стојано дополнување. По еден час работа и повторно 
24-часовно полнење светилката мора да светли најмалку 
еден час. Струјата на дополнување за Ni-Cd акумулатори 
мора да биде шах 0,05 Сѕ при номинален мрежен напон. 

Член 40 
На секоја светилка е потребно да се изведе индикаци-

ја на полнењето на сопствената акумулаторска батерија. 

Член 41 
За сигурносно осветление се употребуваат сијалици 

со вжарено влакно и флуоресцентни светилки напојувани 
преку соодветен претворувач. 

Член 42 
Разводниот орман на сигурносното осветление мора 

видно да се разликува од разводниот орман на општото 
осветление. Обата ормана можат да се спојат во еден ор-
ман ако се исполнети условите од член 9 на овој правил-
ник и ако орманите се одвоени со преграда од негорлив 
материјал. 

Член 43 
На секој разводен орман мора да се наоѓа склопка со 

помош на која може оддеднаш да се вклучи целокупното 
сигурносно осветление, а притоа да не се нарушува авто-
матското префрлање поради снемување на напон од 
мрежата. Склопката од став 1 на овој член треба: 

1) да го прекине евентуалното полнење и напојување 
на акумулаторската батерија за сигурносно осветление; 

2) напонот на батеријата да го доведе до автоматски-
те склопки за помошно осветление и за панично осветле-
ние; 

3) да го активира склопот што го контролира напо-
нот потребен за вклучување на сигурносното осветление 
според член 28 на овој правилни-к. 

Член 44 
Сигурносното осветление, по правило, се исклучува 

само од главниот разводен орман. 

Член 45 
На главниот разводен орман мораат да бидат вграде-

ни следните инструменти: 
1) волтметар за напон на сигурносното осветление, 

со класа 1,5, со означен најнизок и највисок напон на бате-
риите; 

2) амперметар на помошното осветление, со класа 
1,5, со означена најголема дозволена струја; 

3) амперметар на паничното осветление, со класа 1,5, 
со означена најголема дозволена струја. 

На главниот разводен орман мораат да бидат означе-
ни и 

1) фирмата односно називот и седиштето на произво-
дителот; 

2) номиналниот приклучен напон и напонот на аку-
мулаторската батерија; 

3) максимално дозволената струја од батеријата, која 
е потребна за утврдено време на работа на сигурносната 
расвета. 

Член 46 
На главниот разводен орман мораат да бидат вграде-

ни сигнални сијалици, кои сигнализираат кој електроенер-
гетски извор моментно го напојува општото, помошното 
и паничното осветление. | 

в) инсталација на сигурносното осветление | 

Член 47 
Инсталациите на сигурносното осветление под мал-

тер или во малтер мораат да бидат најмалку 50 mm одда-
лечени од сите други електроенергетски инсталации. Ин-
сталациите под малтер, на полици или во канали мораат 
да бидат од другите електроенергетски инсталации одвое-
ни со негорлива преграда односно со метална цевка. 

Член 48 
Во одделни струјни кола на сигурносното осветление 

не смеат да се наоѓаат склопки. Дозволени се само бакар-
ни спроводници со пресек најмалку од 1,5 mm2. Отпорот 
на изолацијата на спроводникот мора да биде најмалку 
250 KQ (килооми). Изолацијата мора да издржи високи 
температури. Разводните кутии на сигурносното осветле-
ние мораат да бидат однатре обоени со црвена боја. 

Член 49 
Спроводниците на сигурносното осветление од аку-

„мулаторската батерија до главниот разводен орман и 
спроводниците помеѓу разводните ормани, по правило, се 
полагаат по правило, надвор од просториите во кои по-
стои опасност од пожар. Ако тоа не е изводливо, спровод-
ниците мораат да имаат изолација отпорна на оган и, по 
правило, прстенесто напојување на разводните ормани. 

Член 50 

Инсталацијата на сигурносното осветление не смее 
да биде заземјена ако се напојува преку трансформатор за 
галванско одвојување, заштитен трансформатор и помо-
шен агрегат односно акумулаторска батерија. 

Член 51 
Во простории-со две или повеќе сигурносни светилки 

е потребно да се изведат најмалку две струјни кола. 

Член 52 
Со далечинско управување со сигурносната расвета 

мора да се овозможи исклучување на сигурносната расве-
та кога нема мрежен напон, а не е потребно сигурносната 
разсвета да светли. 

Далечинското управување мора да биде изведено та-
ка што краткиот спој помеѓу линиите за далечинско упра-
вување, прекинот, како и спојот со земјата на која и да е 
од тие линии не ја менуваат состојбата на сигурносната 
расвета. При повторното воспоставување на мрежниот на-
пон, со далечинското управување мора да се овозможи ав-
томатско враќање на светилката во подготвителна работа. 
Со далечинското управување мора да се овозможи и испи-
тување на целокупната сигурносна расвета и кога постои 
мрежен напон. 

Член 53 

Светилките за противпанично осветление мораат да 
бидат означени со лесно уочлива црвена ознака. На згодно 
место покрај светилката се поставува ознаката на отруј iio-

4 то коло. 
Член 54 

Натписите и ознаките на сигурносните светилки што 
се користат при означување на патиштата и излезите за 
спасување мораат да бидат обоени така што подлогата да 
е со зелена боја, а натписот или знакот со бела боја. 

Член 55 
Сигурносните светилки се означуваат според пропи-

сите за југословенските стандарди за светилки, за сијали-
ци со вжарено влакно и светилки за флуоресцентни цевки. 

\ 
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На сигурносната светилка мораат да бидат испишани 
податоците за: 

1) фирмата односно називот и седиштето на произво-
дителот; 

2) типот на светилката; 
3) приклучниот напон и неговата фреквенција; 
4) светлечкото тело; 
5) автономијата на работата; 
6) заштитата; 
7) класата (само ако е во прашање II класа). 

VI. ТЕАТРИ, КИНА, ВАРИЕТЕА И КОНЦЕРТНИ САЛИ 

Член 56 
Металните делови на конструкциите и сите видови 

инсталации (за водовод, греење, вентилација итн.) е по-
требно галвански да се поврзат меѓусебно и на повеќе мес-
та да се спојат со заштитен спроводник. Поврзувањето 
мора да биде изведено со помош на бакарен спроводник 
со пресек од најмалку 16 mm2 или со помош на понижува-
на челична лента со соодветен пресек (на пр. 20 mm х 3 
mm). 

Член 57 
Подвижните метални делови на бината, челичните 

јажиња за бесење и сл., не смеат да се употребат како за-
штитен вод, иако мораат да бидат заштитени. 

Член 58 

Проекционите и звучните апаратури можат непосред-
но погонски да се заземјат и ако е како заштитна мерка 
применето нулување, а да не се врзат за нулевиот спровод-
ник, под услов апаратурите да се заштитени од превисок 
напон на допир со заштитна струјна склопка. 

Член 59 
Ако проекционата кабина и кабината на рефлектори-

те се сметаат за простории особено загрозени од пожар, 
електричните грејачи мораат да се постават што подалеку 
од просторијата во која се премоткуваат филмовите и мо-
раат да бидат заштитени со Куќиште чија температура не 
смее да биде поголема од 900С. Насочувачите, разводните 
ормани и сл., мораат да се поставуваат надвор од проек-
ционите кабини, просториите за премоткување на филмо-
ви и просториите за рефлектори. 

Член 60 
Посебни разводни органи мораат да имаат следните 

простории, и тоа: 
1) просторијата за пожарникарски направи; 
2) проекционата кабина; 
3) гледалиштето; 
4) споредната просторија во просторот за гледачи; 
5) просторијата за актери; 
6) бината. 

Член 61 
Посебни ормани со заеднички склопки за исклучува-

ње на сите потрошувачи, освен на општото и сигурносно-
то осветление, мораат да се наоѓаат во следните просто-
рии, и тоа во: 

1) просториите загрозени од пожар; 
2)складот; 
3) работилниците; 
4) гардеробата за актери; 
5) бината; 
6) проекционата кабина. 
Сигналната сијалица мора видливо да покаже кога 

склопката е вклучена. Орманот со склопката за исклучува-
ње мора да се наоѓа на лесно достапно место покрај врата-
та надвор од кабината и мора да биде осветлен со помош-
но осветление и видливо означен. Во орманот може да 
биде поставен и контактор, во кој случај на повеќе места 
во кабината можат да се постават склопки опремени Со 
сигнална сијалица или со копчиња за исклучување на маг-
нетниот калем на контакторот. 

Член 62 
Во проекционата кабина може да се вгради орман со 

склопки за општо осветлување на салата ако во орманот 
се поставени самите склопки или копчиња за исклучување 
на магнетните калеми на соодветни контактори. Сигнал-
ната сијалица мора да покажува кога се склопките однос-
но колчињата вклучени и исклучени. 

Член 63 
Сите разводни ормани во просториите за актери мо-

р,аат да се постават во простории заштитени од пожар. На 
бината не смеат да се поставуваат потојани разводни ор-
мани. 

Член 64 
Сите водови за осветлување на просторијата за акте-

ри мораат да се постават надвор од бината во простории 
заштитени од пожар. 

Член 65 
За општо осветлување мораат да се предвидат нај-

малку две струјни кола во просториите што имаат повеќе 
од три светилки, во ходниците, на скалите, премините и 
излезите. 

Член бб 
Во просториите за актери инсталациите не смеат да 

се изведуваат со повеќежичени водови (на пр. PP/R или 
PG/R). Ако се употребат кабли, тие можат да се положат 
врз несогорлива подлога и мораат да бидат прицврстени 
со,дистантни шелни од изолационен материјал. Спојува-
ње на каблите е дозволено само во разводните ормани или 
во орманите со склопки. 

Член 67 
Инсталациите се заштитуваат од преоптоварување и 

краток спој со инсталациони автомати, а разводните ор-
мани - со ножести осигурувачи со голема моќност (осигу-
рувачи N). Ако на еден вод има повеќе потрошувачи, сите 
мораат да се исклучуваат од разводниот орман, со помош 
на една склопка. 

Член 68 
Ако, заради намалување на падот на напонот, оддел-

ни жили на повеќежилните водови или кабли паралелно се 
врзуваат, осигурувачот мора да и одговара на жилата со 
најмал пресек. 

Член 69 
Разнобојните светилки на бината можат да се зашти-

тат со одделен осигурувач за секоја боја на сијалица. Во 
тој случај најјакиот осигурувач може да биде 20 А - за 
грла Е 27, а 25 А - за грла Е 40. 

Светилките можат да имаат еден заеднички спровод-
ник ако неговиот пресек е еднаков на збирот на пресекот 
на спроводникот за секоја боја на сијалиците. 

Член 70 
Водовите за подвижни светилки на бината мораат да 

бидат изработени според прописите на југословенските 
стандарди за електрични спроводници. Тие водови мораат 
да бидат така прицврстени на светилката така што при 
груба работа, да не можат да се оштетат. 

Пресеците на водовите за подвижни светилки мораат 
да одговараат на осигурувачот на најјакиот потрошувач. 

Ако водовите се разгрануваат, подвижните разводни 
ормани мораат да бидат изведени така што да не можат 
да предизвикаат пожар. Разводните ормани мораат однат-
ре да бидат обложени со неспроводен и несогорлив мате-
ријал со доволна дебелина. Лесните водови изведени спо-
ред прописите за југословенските стандарди за електрич-
ни спроводници смеат да се употребуваат само за приклу-
чок на постојано прицврстени светилки и потрошувачи, и 
тоа во должина најмногу од 2 т . 

Член 71 
Во светилките за осветлување на рампа, хоризонт и 

сценски површини можат да се употребуваат само кера-
мички грла. 
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Член 72 
Сите светилки на бината, во работилниците, гардеро-

бата, на скалиште и ходниците на просториите за актери и 
светилките во проекционите кабини и во кабините за ос-
ветлување, како и светилките што се наоѓаат на местата 
на кои, со оглед на намената на просториите е потребна 
механичка заштита, мораат да имаат заштитна мрежа ко-
ја мора да биде прицврстена за самата светилка, а не за 
грлото на сијалицата. 

Работилниците и гардеробните мораат да бидат освет-
лени само со постојано прицврстени светилки, а масите за 
шминкање мораат да имаат посебни струјни кола. 

Член 73 
Лачните светилки мораат да бидат опремени со на-

прави со кои се спречува испаѓањето на вжарениот јаглен. 
Светилките со висок притисок мораат да имаат вградени 
направи за палење и вградена склопка која го прекинува 
струјното коло на палење кога светилката ќе се отвори. 

На бината можат да се употребуваат само посебни, 
механички отпорни приклучни направи, што не можат не-
намерно да се раздвојуваат. 

Член 74 
Бината, мора да има посебни струјни кола за против-

панично осветление кои се одвоени од струјните кола на 
противпаничното осветление на просторот за гледачи, 
противпаничното осветление на бината мора да ја освет-
лува бината со просечно осветление од најмалку три лук-
са. 

Член 75 
Покрај автоматското вклучување на противпанично-

то осветление, мора да се предвиди и независно рачно 
вклучување. Соодветни склопки или копчиња опремени со 
сигнални сијалици, осветлени со помошно осветление и 
посебно видно означени, треба да се монтираат, и тоа: 

1) по една склопка или копче покриено со стакло нај-
малку на два излеза, и тоа од внатрешната или од надво-
решната страна на салата односно гледалиштето заради 
вклучување на осветлението во сите простории за гледа-
чи; 

2) по една склопка или копче во кабиката за осветлу-
вање и во кабината на дежурниот чувар заради вклучува-
ње на осветление во просториите за актери и на бината. 

Противпаничното осветление мора да се вклучува 
моментно. 

Член 76 
Во просториите за актери и во проекционата кабина 

не смеат да се поставуваат разводни ормани ни напојни 
водови на сигурносното осветление. 

Водовите на одделни светилки на сигурносното ос-
ветление мораат да бидат што пократки и мораат да ги 
напојуваат само сигурносните светилки на просториите 
од став 1 на овој член. 

Член 77 
Во просториите во кои се предвидува противпанично 

осветление мораат да постојат најмалку две светилки за 
противпанично осветление. 

VII. СТОКОВНИ КУЌИ И САЈМИШТА 

Член 78 
Продажниот простор, складовите, излезите и рабо-

тилниците на стоковните куќи и сајмиштата се сметаат, во 
смисла на овој правилник, за простории загрозени од 
пожар. 

Член 79 
Во сите разводни ормани мора да се овозможи оддел-

но исклучување на сите водови. 

Член 80 
Во продажниот простор, складовите и работилници-

те мораат да се наоѓаат ормани со склопки поставени од 

надворешната страна покрај вратата што води во тие про-
стории така што склопките да не им бидат достапни на ку-
пувачите. 

Орманите со склопките мораат да бидат опремени со 
посебни склопки за групно исклучување на сите потрошу-
вачи, освен на сигурносното осветление и на осветлението 
што е вклучено преку цела ноќ. Склопките мораат да би-
дат опремени со сигнални сијалици кои покажуваат кога 
склопките се вклучени и исклучени. 

Член 81 
Одделни групи излози мораат наеднаш да се исклу-

чат со помош на склопката што се наоѓа на лесно достап-
но место. 

Склопката, по правило, мора да биде заштитена со 
стакло. Вклучувањето и исклучувањето на склопката мора 
да го покажува сигнална сијалица. 

Член 82 

Приклучниците мораат да имаат свои струјни кола, 
кои се одвоени од осветлението. Преносни приклучници 
во излозите не се дозволени. 

Член 83 
Напојниот вод на инсталациите што служат за при-

времено приклучување на светилки или апарати заради 
прикажување на купувачите мора моментно да се исклучи 
со склопка што се наоѓа во непосредна близина на прода-
вачот. 

Член 84 
Делот од продажниот простор во кој на купувачите 

им се прикажува работата на светилката или апаратот мо-
ра да биде доволно оддалечен или на некој друг начин за-
штитен од заземјените метални делови на конструкциите 
во продажниот простор, така што да не е можен истовре-
мен допир на металниот дел и светилката односно апара-
тот. Во таквиот дел на продажниот простор подот мора 
да биде од изолационен материјал. 

Член 85 
Во продажните простории, во складовите и работил-

ниците, како и на скалите мора да постои помошно освет-
ление. 

Член 86 
Ако помошното осветление се напојува од помошен 

агрегат, за напојување на противпаничното осветление е 
доволна акумулаторска батерија за едночасовно трајно 
празнење без учество на мрежата. 

Член 87 
Во продажните простории, во бифеата и на скалите 

мора да постои противпанично осветление чии светилки 
мораат да бидат означени и поставени според член 29 од 
овој правилник. 

Член 88 
Во повеќекатните стоковни куќи, освен автоматско 

вклучување на противпаничното осветление, мора да по-
стои и независно рачно вклучување за секој одделен кат. 
Соодветни склопки или копчиња што се посебно видно оз-
начени и опремени со сигнални електрични светилки, мо-
раат да бидат поставени кај дежурниот чувар и кај главна-
та благајна и мораат да бидат заклучени. 

VIII. ПРИВРЕМЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИ 
НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ВО ЗГРАДИ 

Член 89 
Во привремено уредените' простории од член 1 точка 

2 на овој правилник покрај електроенергетските инстала-
ции се поставуваат по потреба, и соодветни предупредува-
ња. 
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Член 90 
Инсталациониот материјал што се употребува за 

привремено уредување на просториите мора да одговара 
на прописите за југословенските стандарди за електрични 
спроводници и приклучен прибор. 

Член 91 
Електричните направи во забавните паркови, чии де-

лови под напон посетителот лесно може да ги допре, сме-
ат да работат само под мал напон. 

Член 92 
Електричните возила на автодромите кај кои одзема-

чот на струја е надвор од дофатот на раката смеат да ра-
ботат само под напон до 110 V ако подот по кој се движат 
возилата е заземјен а одземачот на струјата е заштитен од 
случаен допир. 

Член 93 
Инсталациите на привремено уредени простории мо-

раат да бидат такви да можат моментно да се исклучуваат 
со склопка која мора да се наоѓа во непосредна близина до 
местото на чуварот, благајната или слично место. 

Член 94 
Одделни делови на привремено уредени простории 

на отворен простор треба да имаат постојано вградени 
инсталации, чиишто делови при составувањето меѓусебно 
се поврзуваат со помош на штекер и преносни приклучни-
ци. 

Член 95 
Струјните кола на општото осветление се заштитува-

ат со осигурувачи од најмногу 10 А - за грлата Е 27 и со 
осигурувачи од најмногу 15 А - за грлата Е 40. 

Член 96 
Грлата што се наоѓаат надвор или на дофатот на ра-

ката мораат да бидат од изолационен материјал. При-
клучните водови што се наоѓаат надвор потребно е да се 
обезбедат од случаен допир, на пример со чаури од изола-
ционен материјал. 

Член 97 
За одделни постојани струјни кола мораат, по прави-

ло, да се употребуваат водови слични на кабел односно во-
дови што се за таа намена утврдени со прописите за југос-
ловенските стандарди за електрични спроводници. 

Водовите надвор се прицврстуваат со помош на изо-
лациони шелни, а за ограноците на водовите се примену-
ваат само прицврстени разводни кутии наменети за 
влажни простории. 

Член 98 
За одделни постојани струјни кола смеат да се упот-

ребуваат и голи спроводници, но само ако поради начинот 
на работа во просторијата таква инсталација е неопходна 
и ако е обезбедена целосна заштита од случаен допир. 

Член 99 
Ако тоа го бараат околностите, водовите треба меха-

нички да се заштитат. Водовите што се надвор треба да се 
продолжуваат само во прицврстени разводни кутии наме-
нети за влажни простории, а во згради - со помош на ште-
кери и преносни приклучници. 

Член 100 
Подвижните венци и синџири од сијалици надвор и 

во згради мораат да се поставуваат на височина од нај-
малку 2,50 ш над земјата односно подот. За распони до 20 
m пресекот на бакарните спроводници мора да биде нај-
малку 6 mm2. 

Член 101 
Илуминациските синџири со сијалици што се посто-

јано поставени и не се на дофат на раката можат да бидат 

v . 
изведени од илуминациски грла според прописите за ју-
гословенските стандарди за светилки. 

Член 102 
За подвижните потрошувачи треба да се употребува-

ат поместливи водови од тешка изработка. За потрошува-
чи со моќност до 2 kW, како и во поповолни околности се 
дозволени водови од средна изработка. 

Член 103 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките мери за 
електроенергетски инсталации во просториите со специ-
фични услови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/67). 

Член 104 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 07-2192/1 
17 април 1985 година 

Белград 
Директор ' 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

833. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ФАРОВИ-

ТЕ ЗА МОТОЦИКЛИ 
1. На задолжителна хомологација подлежат фарови-

те за мотоцикли: 
2. Карактеристиките на квалитетот на фаровите за 

мотоцикли кои подлежат на испитување, методите на ис-
питување, постапката и начинот на земање мостри, кон-
тролата на сообразноста на сериски произведените фаро-
ви за мотоцикли на хомологираниот тип, постапката на 
задолжителна хомологација, содржината на извештајот за 
испитувањето заради издавање на соопштение за хомоло-
гацијата и изгледот на хомологационата ознака и на обра-
зецот на соопштението за хомологацијата се дадени во 
Еднообразните услови за испитување и спроведување на 
задолжителна хомологација на фаровите за мотоцикли 
што се изработени врз основа на Правилникот бр. 57 доне-
сен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообраз-
ни услови за хомологација и заемно признавање на хомо-
логацијата на опрема и делови на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни дого-
вори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, 
а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на фаровите за мото-
цикли се врши на мострите што го претставуваат типот 
на фарови за мотоцикли опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на фарови за мотоциклите кој, според из-
вештајот за испитување на односниот тип, ги исполнува 
пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација 
издава соопштение за хомологацијата. 

5. Контрола на сообразноста на сериски произведени-
те фарови за мотоцикли на хомологираниот тип врши ор-
ганизацијата на здружен труд овластена за хомологацио-
ни испитувања на фаровите за мотоцикли. 

6. За хомологациони испитувања на фаровите за мо-
тоцикли може да се овласти организацијата на здружен 
труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стан-
дардизацијата, исполнува и посебни услови, и тоа: 

1) да располага со уреди за калориметриски испиту-
вања на светлоста и со уреди за фотометриски испитува-
ња, 

2) да има работници за работи на испитувањата, што 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 
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- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер техничка насока, со најмал-
ку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку 5 години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува на фаровите за мото-
цикли конструирани по истекот на 30 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за фаровите за 
мотоциклите што се наоѓаат во сериско производство, по 
истекот на една година од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ“. 

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

Бр. 05-02-4124 
3 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

834. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛА-
ТА ВО ПОГЛЕД НА ВГРАДУВАЊЕТО НА СВЕТЛОС-

НИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ 
1. На задолжителна хомологација подлежат возилата 

во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сиг-
нални уреди. 

2. Карактеристиките на квалитетот на возилата во 
поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнал-
ни уреди, што подлежат на испитување, методите на, испи-
тување, постапката и начинот на земање мостри, контро-
лата на сообразноста на сериски произведените возила на 
хомологираниот тип, постапката за задолжителна хомо-
логација, содржината на извештајот за испитувањето за-
ради издавање на соопштение за хомологацијата и изгле-
дот на хомологационата ознака и образецот на соопште-
нието за хомологацијата се дадени во Еднообразните ус-
лови за испитување и спроведување на задолжителна хо-
мологација на возилата во поглед на вградувањето на 
светлосни и светлосно-сигнални уреди, изработени врз ос-
нова на Правилникот број 48 донесен врз основа на Спо-
годбата за прифаќање на еднообразни услови за хомолога-
ција и заемно признавање на хомологацијата, опремата и 
деловите на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогодби) и се 
составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно 
издание на Сојузниот 'завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на возилата во поглед 
на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди 
се врши на мострите што го претставуваат типот на вози-
лата опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на возилата во поглед на вградувањето на 
светлосни и светлосно-сигнални уреди, кој според извеш-
тајот за испитувањето на односниот тип ги исполнува 
пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација 
издава соопштение за хомологацијата. 

5. Контрола на сообразноста на сериски произведени-
те возила на хомологираниот тип врши организацијата на 
здружен труд овластена за хомологација на возилата во 
поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнал-
ни уреди. 

6. За хомологациони испитувања на возилата во по-
глед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални 
уреди може да се овласти организацијата на здружен труд 
која, покрај условите од член 60 на Законот за стандарди-
зацијата, исполнува и посебни услови, и тоа: 

1) да располага со уреди и алат за испитување на 
спроведувањето на. задолжителна хомологација на возила-
та во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-
-сигнални уреди, 

2) да има работници за работи на испитувањето, кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер техничка насока, со најмал-
ку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува на возилата констру-
ирани по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ“, а за возилата што се наоѓаат во 
сериско производство - по истекот на една година од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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

Бр.: 05-02-4091 
9 јули 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
. стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Ѕ35в 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТО-
ЦИКЛИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВГРАДУВАЊЕТО НА 

СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ 
1. На задолжителна хомологација подлежат мотоцик-

лите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-
-сигнални уреди. 

2. Карактеристиките на квалитетот на мотоциклите 
во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сиг-
нални уреди, што подлежат на испитување, методите на 
испитување, постапката и начинот на земање мостри, кон-
тролата на сообразноста на сериски произведените мото-
цикли на хомологираниот тип, постапката на задолжител-
ната хомологација, содржината на извештаите за испиту-
вањето заради издавање на соопштение за хомологијаци-
јата и изгледот на хомологационата ознака и на образецот 
на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднооб-
разните услови за испитување и спроведување на за-
должителната хомологација на мотоциклите во поглед на 
вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, 
изработени врз основа на Правилникот бр. 53, донесен врз 
основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни усло-
ви за хомологација и заемно признавање на хомологација-
та на опремата и на деловите на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни дого-
вори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, 
а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на мотоциклите во по-
глед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални 
уреди се врши на мострите кои го претставуваат типот на 
мотоциклите опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на мотоциклите во поглед на вградување-
то на светлосни и светлосно-сигнални уреди што според 
извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполну-
ва пропишаните услови Сојузниот завод за стандардиза-
ција издава соопштение за хомологацијата. 

5. Контрола на сообразноста на сериски произведени-
те мотоцикли на хомологираниот тип врши организација-
та на здружен труд овластена за хомологациони испитува-
ња на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлос-
ни и светлосно-сигнални уреди. 

6. За хомологациони испитувања на мотоциклите во 
поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнал-
ни уреди може да се овласти организацијата на здружен 
труд, која освен условите од член 60 на Законот за стан-
дардизација ги исполнува и следните посебни услови, и 
тоа: 

1) да располага со уреди и алат за испитување и спро-
ведување на задолжителна хомологација на мотоциклите 
во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сиг-. 
палки уреди, 

2) да има работници за работи на испитувањето кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 
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- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер техничка насока, со најмал-
ку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува на мотоциклите кон-
струирани по истекот на 30 дена од денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“, а за мотоциклите кои се нао-
ѓаат во сериско производство по истекот на една година 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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

Бр. 05-02-2992 
3 јуни 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

4 Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

836. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЏИЈА НА СИГУР-
НОСНИТЕ СТАКЛА ЗА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И НИ-

ВНИТЕ ПРИКОЛКИ 
1. На задолжителна хомологација подлежат сигур-

носните стакла за моторните возила и нивните приколки. 
2. Карактеристиките на квалитетот на сигурносните 

стакла за моторните возила и за нивните приколки кои 
подлежат на испитување, методите на испитување, по-
стапката и начинот на земање мостри, контролата на со-
образноста на сериски произведените сигурносни стакла 
за моторните возила и за нивните приколки на хомологи-
раниот тип, постапката на задолжителна хомологација, 
содржината на извештајот за испитувањето заради издава-
ње на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомо-
логационата ознака и на образецот на соопштението за 
хомодогацијата се дадени во Еднообразните услови за ис-
питување и спроведување на задолжителна хомологација 
на сигурносните стакла за моторните возила и за нивните 
приколки, што се изработени врз основа на Правилникот 
бр. 43 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на 
еднообразни услови за хомолосација и заемно признавање 
на хомологацијата на деловите и опремата на моторните 
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни 
договори и други спогодби) и се составен дел на оваа на-
редба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на сигурносните стак-
ла за моторните возила и нивните приколки се врши на 
мострите кои го претставуваат типот на сигурносните 
стакла за моторните возила и нивните приколки опфатени 
со оваа наредба. 

4. За типот на сигурносните стакла за моторните во-
зила и нивните приколки кој, според извештајот за испи-
тувањето на односниот тип, ги исполнува пропишаните 
услови Сојузниот завод за стандардизација издава сооп-
штение за хомологацијата. 

5. Контрола на сообразноста на сериски произведени-
те сигурносни стакла за моторните возила и нивните при-
колки на хомологираниот тип врши организацијата на 
здружен труд овластена за хомологациони испитувања на 
сигурносните стакла за моторните возила и нивните при-
колки. 

6. За хомологациони испитувања на сигурносните 
стакла за моторните возила и нивните приколки може да 
се овласти организацијата на здружен труд која, покрај ус-
ловите од член 60 на Законот за стандардизацијата, испол-
нува и посебни услови, и тоа: 

1. да располага со следната опрема: 
- со уред за испитување на фрагментацијата; 
- со уред за испитување на механичката цврстина; 
- со уред за испитување на абразијата; 

- со уред за испитување на висока температура; 
- со уред за испитување на отпорноста на зрачење; 
- со уред ^a испитување на отпроноста на влага; 
- со уред за испитување на пропуштањето на светлос-

та; 
- со уред за испитување на оптичкото изобличување; 
- со уред за испитување на одвејувањето на секундар-

ниот лик; 
- со уред за испитување на бојата; 
- со уред за испитување на однесувањето при горење 

(отпорноста на оган); 
- со тридимензионална кукла за определување на 

точката Н; 
- со останатите мерни уреди според Еднообразните 

услови за испитување и спроведување на задолжителна 
хомологација на сигурносните стакла за моторните вози-
ла и нивните приколки; 

2) да има работници за работи на испитувањето кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку пет години работно искуство; 

7. Оваа наредба ќе се применува на сигурносни стак-
ла конструирани за моторните возила и за нивните при-
колки по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ“, а за сигурносните стакла за мо-
торните возила и нивните приколки што се наоѓаат во се-
риско производство - по истекот на една година од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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

Бр. 05-02-4539 
26 септември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р, 

837. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за крајбрежно-

то море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/65, 25/70, 21/74 и 13/79), во согласност со 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
сојузниот секретар за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ 
ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТ-

РЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 
1. Во Наредбата за установување на забранети зони 

во југословенските внатрешни морски води („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 39/84) во точка 1 одредбата под И се 
менува и гласи: 

„П) зона што го опфаќа морскиот појас со широчина 
од 500 метри, сметајќи од брегот на островот Голи;". 

Одредбата под 12 се менува и гласи: \ 
„12) зона што го опфаќа морскиот простор околу 

Брионските острови, ограничена со линијата што ги сое-
динува следните точки: 

- позицијата 44056,8'М, 13042,6'Е, 
- позицијата 44054,9'N, 13042,8'Е, 
- позицијата 44053,1'N, 13045,ГЕ, 
- позицијата 44053,9'N, 13046,7'Е, 
- позицијата 44054,5'N, 13047,2'Е, 
- позицијата 44055,5'N, 13046,8'Е, 
- позицијата 44056,9'N, 13044,7'Е.'\ 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 288-1-4/1 

9 декември 1985 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 
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838. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), СО-

ЈУЗНИОТ ,комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А В Р Е М Е Т О В О К О Е В О З Д У Х О П Л О В Н И Т Е П Р И С Т А Н И Ш Т А М О Р А А Т Д А Б И Д А Т О Т В О Р Е Н И 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 
Во зимскиот период 1-понеделник Во летниот период 1-понеделник 

(од 27 октомври 2-вторник (од 30 март до 26 2-вторџик 
до 29 март) 3-среда октомври 3-среда 

4-четврток 4-четврток 
Реден Воздухопловно од ДО 5-петок од ДО 5-петок 
број пристаниште часот часот 6-сабота 

7-недела 
часот часот 6-сабота 

7-недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Белград“ 05,30 23,00 2, 3, 4, 6, 7 05,30 23,30 1,2, 3, 4, 5, 6 , 7 „Белград“ 
05,30 . 24,00 1, 5 

2 „Загреб“ 06,00 22,00 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 06,00 22,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
3 „Сплит" 06,00 22,00 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 06,00 22,30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
4 „Љубљана" 06,00 21,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 06,00 22,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
5 „Дубровник" 07,00 21,00 1,2, 3, 4 , 6 06,00 24,00 1, 2, 3, 4, 5, в, 1 „Дубровник" 

07,00 
07,00 

22,00 
19,00 

5 
7 

6 „Тито град“ 06,30 21,45 1 05,50 21,00 1, 2, 3, 4 „Тито град“ 
06,30 09,00 2 05,50 00,30 5 
06,30 20,45 3, 5 05,50 22,30 6 
05,30 09,00 4 05,50 22,30 7 
06,00 09,00 6 
16,00 21,45 2 
18,00 21,45 4 
18,00 20,45 6 
18,30 20,45 7 -

7 „Сараево“ 06,00 21,00 1, 3, 5 06,00 22,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 „Сараево“ 
07,00 21,00 2, 4, 6, 7 

8 „Скопје“ 06,00 22,00 1,2, 3, 4 , 5 06,00 22,00 1,2, 3, 4 , 5 „Скопје“ 
06,00 08,00 6 , 7 06,00 08,00 5 , 7 

. 16,00 22,00 6 , 7 16,00 22,00 5, 7 
9 „Тиват" 07,00 15,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 06,00 18,00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
10 „Охрид“ 07,00 12,00 1 ,4 06,00 11,00 1 „Охрид“ 

08,00 12,00 2 , 5 07,00 11,00 2 
08,00 15,00 3 06,00 08,00 3 , 5 
18,00 20,00 5 06,00 10,00 4 20,00 

16,30 
21,00 
20,30 
22,00 
18,00 

23,00 
23,00 
23,00 
23,00 
20,00 

1 
2 , 7 
3 
4 
5 

П „Задар" 05,00 07,00 1 ,4 Во летниот период (од 27 март до 5 мај 
06,00 13,00 2 и од 18 октомври до 31 октомври) 
06,00 12,00 3 
06,00 08,00 5 
07,30 10,30 6 
12,45 14,15 7 
19,15 20,00 1 
17,00 19,30 2, 4 
18,00 19,30 3 
18,00 20,00 5 18,00 

06,00 
18,00 
08,30 
17 ЛП 

08,30 
22,30 
10,30 

ПП 

1 
1 
3 

ж , , V V r , w ^ 

Во летниот период (од 6 мај до 17 октом-
ври) 

06,00 
13,00 
06,30 
13,00 

08,30 
22,30 
10,30 
23,00 
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12 „Риека" 

13 „Пула“ 

14 „Приштина“ 

15 „Марибор" 

16 „М остар“ 

07,00 
16,30 
19,00 

06,30 
06,00 
18,00 

06,00 
06,00 
18,00 
17,00 
20,00 

06,30 
06,30 
16,00 
18,00 

09,00 
18,30 
21,00 

10,00 
10,00 
21,00 

12,00 
08,00 
22,00 
22,00 
22,00 

10,00 
12,00 
20,00 
21,00 

1, 2, 3, 5 
7 
1, 3, 4, 5, 6 

Во летниот период (од 27 март до 3 јуни 
и од 2 октомври до 31 октомври) 

06,00 07,30 2 
13,00 . 15,00 2 

Во летниот период (од 4 јуни до 1 октом-
ври) 

05,15 08,00 2 
И,ЗО 24,00 2 

Во летниот период (од 27 март до 1 јуни 
и од 17 октомври до 31 октомври) 

06,00 10,00 4 
14,45 17,00 4 

Во летниот период (од од 2 мај до 16 ок-
томври) 

06,00 22,30 4 
Во летниот период (од 27 март до 31 мај 
и од 14 септември до 31 октомври 

08,00 10,00 5 
17,00 19,00 5 

Во летниот период (од 1 јуни до 13 сеп-
тември) 

07,00 10,30 5 
16,00 19,00 5 

Во летниот период (од 7 јуни до 21 сеп-
тември) 

08,00 09,30 6 
12,30 19,00 6 

Во летниот период (од 27 март до 31 ок-
томври) 

09,45 12,00 7 
18,00 22,30 7 
07,00 
07,00 
09,00 

19,45 1, 3, 4, 5 
19,00 2 
20,00 6, 7 

Во летниот период (од 27 март до 30 ап-
рил) 

05,30 08,00 1,2, 3 , 5 06,00 09,00 1 
05,30 07,30 4 18,00 22,00 1, 4 
19,30 22,00 1,6 05,00 08,00 2, 3, 5 
18,00 19,30 2 20,00 22,00 2 
17,00 22,00 3 , 5 05,00 07,00 4 
18,00 22,00 4 17,00 21,30 3 
17,00 19,30 7 18,00 21,00 5 , 6 

18,00 22,30 7 
Во летниот период (од 1 мај до 31 октом-
ври) 

06,00 22,30 1 
05,00 22,00 2 , 3 
05,00 21,30 4 
05,00 23,00 5 

. 05,30 23,00 6 , 7 

1 05,30 09,00 U 3, 4, 5 
4 06,30 09,00 2 
3, 5 20,00 23,00 1 , 4 , 7 

20,00 22,30 3 
17,00 20,00 5 

1, 2, 3, 4 , 5 06,00 12,00 1, 2, 3, 4, 
6 06,00 10,00 6 
1, 3 , 5 17,00 21,30 1, 2, 3, 4, 
2, 
7 

4 20,00 21,30 7 

Во летниот период (од 2 јуни д( 
тември) 

06,00 09,00 7 
1, 2, 3, 4 06,00 10,00 1, 2, 4, 6 
5, 6 05,25 10,00 3, 5 
1, 2, 3, 5, 6 , 7 15,30 21,30 1 
4 17,30 21,30 2, 4, 5 

15,30 22,00 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 : 3 4 5 6 7 8 

Во летниот период (од 27 март до 14 мај 
и од 16 септември до 26 октомври) 

17 „Осиек" 06,00 10,00 5 06,00 И,ЗО U 2, 4, 5, 6 
06,00 12,00 2, 3, 4 15,30 23,00 1 , 2 , 4 , 5 
08,00 19,00 1, 6 06,00 13,00 3, 7 
15,00 21,00 2, 3, 4, 5 15,30 23,00 3 
07,00 13,00 7 

Во летниот период (од 15 мај до 15 сеп-
тември) 

06,00 И,ЗО 1 , 4 , 5 , 6 
05,00 И,ЗО 2 . 
16,00 23,30 1, 5 
15,30 23,00 2 , 4 , 6 
06,00 13,00 3 ,7 
15,30 23,00 3 

Во зимскиот период (од 27 октомври до 28 Во летниот период (од 27 март до 30 сеп-
февруари) тември) 

18 „Порторож" 08,00 15,00 1, 5, 6 , 7 08,00 20,00 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 18 „Порторож" 
08,00 17,30 2 f 4 

Во зимскиот период (од 1 март до 29 март) Во летниот период (од 1 октмври до 31 
октомври) 

08,00 17,00 1, 3, 5, 6, 7 08,00 17,00 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
08,00 17,30 2, 4 

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се 
подразбира времето од почетокот до завршувањето на работата на службите утврдени со закон. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит" ќе бидат отворени до 29 март 1986 година и надвор од 
времето на отвореноста во случаи на присилно слетување. 

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отво-
реноста во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југосло-
венско време. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отворена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/85 и 42/85). 

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

VI/1 бр. 6822/1 
16 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, с. р. 

859. 
Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 
4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85, 52/85 и 63/85), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на нето домашната актива и на д и изр-
еките пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 
31 декември 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/85 и 59/85) во точка 2 одредба под 2 алинеја трета, про-
центот: „14,3%" се заменува со процентот: „13,8%". 

2. Во точка 3 став 1 одредба под 1 процентот: „33%" 
се заменува со процентот: „42%". 

3. Во точка 14 по став 2 се додава нов став 3, који гла-
си: 

„Банките кои не ќе остварат пораст на кредитите за 
извоз, во смисла на точка 3 одредба под 2 на оваа одлука, 
можат да им го отстапуваат на други банки износот на не-
искористениот дел од порастот на кредитите во смисла на 
таа одредба, под услов тоа отстапување да се врши намен-
ски само за давање кредити за извозот наведен во точка 3 
одредба под 2 на оваа одлука." 

Досегашните ст. 3, 4, 5 и 6 стануваат ст. 4, 5, 6 и 7. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 113 
16 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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840, 
I Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија Сојузниот извршен 
совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на 
Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, Стопанската комора на Југославија, 
Стопанската комора на Босна и Херцеговина, Стопанска-
та комора на Македонија, Стопанската комора на Слове-
нија, Стопанската комора на Србија, Стопанската комора 
^а Хрватска, Стопанската комора на Црна Гора, Стопан-
ската комора на Војводина, Стопанската комора на Косо-
во и Здружението на банките на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА И 
ЕКОНОМСКАТА ОПРАВДАНОСТ НА НАМЕРУВАНИ-

ТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

I Член 1 
Тргнувајќи од утврдените права, обврски и одговор-

ности на работниците во здружениот труд во стопанисува-
њето со инвестициони средства и од определбите на Дол-
горочната програма за економска стабилизација што се 
однесуваат на нужноста од квалитативни структурни про-
мени во стопанството заради битно подобрување на по-
!ожбата на Југославија во меѓународните економски од-
10си, нејзиното поефикасно и поурамнотежено вклучува-
be во меѓународната поделба на трудот и зголемување на 
(роизводството врз основа на економски поприфатливи 
омбинации на расположивите фактори на ттроизводство-
о и од други квалитативни промени во стопанисувањето, , 
чесниците во овој општествен договор ќе преземаат мер-
и и активности да се обезбеди: 

- доносителот на инвестициона одлука, за инвестици-
они вложувања во областа на стопанството, вклучувајќи ја 
; стопанската инфраструктура и науката и технологијата, 
,а врши односно да обезбеди стручна оцена за општестве-
о-економската оправданост на намеруваните инвести-
,ии. 

- доносителот на инвестициона одлука да прибавува 
гаслење за усогласеноста на намеруваната инвестиција со 
олитиката на развојот утврдена во општествениот план 
а односната република и со општествениот план на авто-
омната покраина, а за определени намерувани инвести-
,ии - и од гледиштето на усогласеноста со заедничката 
олитика на развојот утврдена со Општествениот план на 
угославија. 

Члан 2 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

звршните совети на собранијата на автономните п о к а н -
и, како учесници на овој општествен договор, се согласни 
гка тргнувајќи од чл. 16 и 22 став 2 на Законот за проши-
ена репродукција и минат труд, ќе предложат дополне-
ие и измена на прописите со кои се регулира инвестицио-
ата изградба, така што доносителот на инвестициона од-
ушка да се обврзува да врши стручна оцена и проверка на 
цената со прибавување мислење за општествената и еко-
омската оправданост на намеруваната инвестиција и за 
фината усогласеност со политиката на развојот утврде-
а во општествениот план на републиката односно на ав-
зномната покраина, како и да се утврдат случаите, начи-
зт и постапката на прибавување на тие мислења. 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
шршните совети на собранијата на автономните п о з а н -
а, како учесници на овој општествен договор, се соглас-
д, со измените и дополненијата на прописите од став 1 на 
зој член, да се предвиди стручна проверка на оцената за 
ццтествено-економската оправданост на намеруваната 
-шестиција да можат да вршат определени научни и 
ручни организации и други самоуправни организации и 
едници кои се стручно и кадровски квалификувани. 

Член 3 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, ќе пред-
ложат, со измените и дополненијата на прописите од член 
2 на овој општествен договор да се уреди доносителот на 
инвестициона одлука да се обврзи, покрај мислењето што 
го прибавува во републиката односно автономната покра-
ина, да прибавува и мислење за усогласеноста на намрру-
ваната инвестиција, која е од заеднички интерес и од по-
себно значење за усогласен и порамномерен развој на зем-
јата во целост, во рамките на договорената заедничка раз-
војна политика утврдена во Општествениот план на Југос-
лавија, како и начинот и постапката за прибавување на 
тоа мислење. 

Член 4 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, се согласни 
да предложат, со измените и дополненијата на прописите 
од член 2 на овој општествен договор, доносителот на ин-
вестициони одлуки да се обврзе, пред донесување на ин-
вестиционата одлука, да ги запознае работниците во ос-
новната организација со прибавени“^ мислења од чл. 2 и 3 
на овој договор и тие мислења да ги приложи кон инвести-
ционата одлука. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

Сојузниот извршен совет да преземе мерки мислењето од 
член 3 на овој договор да го дава Сојузниот завод за оп-
штествено планирање, во соработка со надлежните сојуз-
ни комитети, со Стопанската комора на Југославија и со 

.соодветните општи здруженија. 
Сојузниот завод за општествено планирање е за-

должен пред давањето на мислењето од став 1 на овој 
член да оствари соработка со заводите за општествено 
планирање на републиките и со заводите за општествено 
планирање на автономните покраини. 

Мислењето од став 1 на овој член ќе се даде најдоцна 
во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето. 

Член 6 
Стопанската комора на Југославија и стопанските ко-

мори на републиките и на автономните покраини, како 
учесници на овој општествен договор, се согласни со мер-
ките и активностите во рамките на своите надлежности, а 
во соработка со општите здруженија, да ги уредат начи-
нот и постапката за давање соодветна стручна помош на 
организациите на здружен труд што имаат намера да ин-
вестираат, посебно заради здружување на труд и средства 
на репродукционо поврзаните организации на здружен 
труд. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат 

мерки и активности да се изгради посовршен и технички 
поефикасен единствен информационен систем во областа 
на инвестициите, кој ќе и обезбедува потребни информа-
ции на организацијата на здружен труд што има намера 
да инвестира, како и на другите заинтересирани организа-
ции на здружен труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници: за степенот на користење на капацитетите 
во истовидно производство; за степенот на инвестициите 
во текот и за ефектите што се очекуваат од започнатите 
вложувања; за инвестиционите намери на други организа-
ции на здружен труд од гледиште на обезбеденоста услови 
за реализација на тоа вложување и предвидените ефекти 
од определена намерувана инвестиција и за другите ин-
формации битни за одлучувањето за намеруваната инвес-
тиција. 

Согласно со став 1 на овој член, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и Сојузниот извршен со-
вет, како учесници на овој општествен договор, во рамки-
те на своите надлежности, самостојно и во меѓусебна сора-
ботка, ќе предложат измени и дополненија на прописите 
за инвестиционата изградба и обезбедувањето на средства 
за финансирање на инвестициите и на други прописи со 
кои ќе се обезбедат услови сдужбите за општествено ин-
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формирање во што пократок рок да го разработат и при-
менат таквиот систем на информирање во оваа област и 
неговото ефикасно функционирање. 

Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат 
мерки, во рамките на единствениот систем на информира-
ње во областа на инвестициите, да се унапреди системот 
на евидентирање на намеруваните инвестиции. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

тргнувајќи од заеднички договорените цели на развојот, 
да преземаат мерки и активности во плановите на самоу-
правните организации и заедници и во плановите на оп-
штествено-политичките заедници да се утврдуваат заед-
нички критериуми за оцена на развојните ефекти врз осно-
ва на кои ќе се утврдува општествената и економската оп-
равданост на измеруваните инвестиции особено од гле-
диште на: 

- можноста за пласман на домашниот и на странски 
пазар, при што би се водело сметка за квалитетот и конку-
рентноста на производите на светскиот пазар; 

- сигурноста на снабдување со енергија и суровини и 
потребата од рационално користење на.домашните суро-
вини и енергија; 

- потребата од заштита и унапредување на човекова-
та работна и животна средина; 

- потребата од воведување на техничко-технолошки 
прогрес, со побрз развој на сопствената наука и техноло-
гија и со порационален трансфер на странската техноло-
гија, како и од подобрување на квалификационата струк-
тура на вработените; 

- потребата од рационално користење на просторот 
и рамномерен регионален развој; 

- потребите на општонародната одбрана и општес-
твената самозаштита, и друго. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека ефектите од намеруваната инвестиција треба да се из-
разуваат со нивниот придонес за: 

- подобрување на платниот и девизниот биланс на 
земјата и за обезбедување отплата на кредитите; 

- пораст на доходот (по работник и по ангажирани 
средства); 

- пораст на продуктивното вработување и друго. 
Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат 

мерки и активности со кои ќе го поттикнуваат повисокиот 
степен на самофинансирање на намеруваните инвестиции, 
посебно врз основите на здружување на труд и средства. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

во согласност со одредбите на овој договор, во Опш,тес-
твениот план на Југославија да се утврди и дефинира ми-
нимумот на заеднички критериуми и показатели како ос-
нова од која ќе се тргнува во давањето на стручна оцена и 
мислење за општествената и економската оправданост на4 

намеруваните инвестиции и за ефикасноста на инвестира-
њето. 

Заради единствена примена на критериумите и пока-
зателите од став 1 на овој член, учесниците на договорот 
се согласни да се изработи заедничка методологија, која е 
составен дел на овој општествен договор. 

Со заедничката методологија од став 2 на овој член 
ќе се разработи и примената на методот на економска 
стапка на принос преку која ќе се искажува рентабилноста 
на намируваната инвестиција од пошироко општествено 
гледиште. 

Економската стапка на приносот, во смисла на овој 
општествен договор, претставува дисконтна стапка која ја 
изедначува сегашната вредност на средствата за репро-
дукција што проектот ќе ги оствари во текот на својот еко-
номски век, со сегашната вредност на инвестиционите 
вложувања, сметано по економски цени. 

Здружението на банките на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет преку Сојузниот завод за општествено плани-
рање и Стопанската комора на Југославија, во соработка 
со општите здруженија, како учесници на овој општествен 
договор, ќе ја организираат работата врз изработката на 
заедничката методологија која потписниците на овој дого-
вор ќе ја усвојат по донесувањето на среднорочниот план 

на развоЈ на Југославија за периодот од 1986 до 199( 
година. 

Член 10 
Здружението на банките на Југославија, како учесни! 

на овој општествен договор, се обврзува дека ќе поведе по 
стапка за склучување на Самоуправна спогодба на банки 
те, која ќе се склучи до донесувањето на среднорочни^ 
план на развој на Југославија за периодот од 1986 до 199( 
година, а со која банките ќе се обврзат да ги применат за 
едничките критериуми и показатели и заедничката мето 
дологија од чл. 8 и 9 на овој општествен договор. 

Член 11 
Здружението на банките на Југославија, Стопанскат 

комора на Југославија, стопанските комори на републики 
те и стопанските комори на автономните покраини, как 
учесници на овој општествен договор, во соработка со на 
учните и стручните организации, ќе преземат мерки и ќ 
организираат обука на кадри во организациите н 
здружен труд и во банките, врз основа на заедничката прс 
грама за стручно оспособување на кадрите, за примена н 
заедничката методологија за оцена и проверка на оценат 
на општествено-економската оправданост на намеруваш 
та инвестиција од член 9 на овој општествен договор. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на сс 

бранијата на републиките и извршните совети на собрана 
јата на автономните покраини, како учесници на овој ог 
штествен договор, заради извршување на обврските през( 
мени со овој договор, во меѓусебна соработка, ќе пре; 
ложат соодветни измени и дополненија на своите пропис 
за инвестициона изградба и обезбедување средства за ф! 
нансирање на инвестициите и на други прописи од чл. 2, 
и 7 од овој општествен договор најдоцна во рок од два м( 
сеца од денот на влегување во сила на овој општествен д( 
говор. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се согласЈ 

да се формира координационо тело кое ќе го сочинувај 
по еден претставник на учесниците на овој општествен дЈ 
говор, со задача да дава иницијативи за решавање на пр 
шањата за спроведување на овој општествен договор, д 
го следи неговото спроведување и да дава предлози з 
унапредување на постапката и решенијата содржани ц 
овој општествен договор и, најмалку еднаш годишно, jd 
ги известува потписниците за спроведувањето на овој oi 
штествен договор. 

Координационото тело од став 1 на овој член ќе ( 
формира најдоцна 30 денк од денот на влегувањето во ci 
ла на овој општествен договор. 

Член 14 
Измените и дополненијата на овој општествен дог 

вор ќе се вршат по постапката според која е склучен obi 
општествен договор. 

Член 15 

Овој општествен договор се смета за склучен кога 
го потпишат овластените претставници на учесниците. 

Член 16 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот д( 

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

За Сојузниот Извршен совет, 
Спасое Меденица, с. р. 

член на Сојузниот извршен совс 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
Џевад Дервишкадиќ, с. р. 

1 член на Извршниот совет и 
директор на Републичкиот завс 

за општествено планирање „ 
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За Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, 

Цане Малиkовски, с. р. 
помошник на директорот на 

Републичкиот завод за 
општествено планирање 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, 

МИЛИВОЈ Самар, с. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на Републичкиот 
комитет за општествено 

планирање 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 

Драгољуб Митиќ, с. р. 
член на Извршниот совет на 

Собранието на СР Србија 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Иван Новаковиќ, с. р. 
член на Извршниот совет на 

Саборот на СР Хрватска 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, 

Светозар Домазетовиќ, с. р. 
заменик на директорот на 

Републичкиот завод за 
општествено планирање 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина, 

Мирко Татиќ, с. р. 
потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на САП 
Војводина и претседател на 
Покраинскиот комитет за 
општествено планирање 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, 

Мухамет Мустафа, с. р. 
член на Извршниот совет и 

директор на Покраинскиот завод 
за општествено планирање 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Бошко Двшитриевиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на 
Југославија 

За Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина, 

Тома Филиповиќ, с. р. 
секретар на Координациониот 

одбор за планирање на развојот и 
стопанските движења на СК на 

БиХ 
За Стопанската комора на 

Македонија, 
Томислав Атанасовски, с. р. 

член на Извршниот одбор на 
Стопанската комора на 

Македонија 
За Стопанската комора на 

Словенија, 
Франце Гербец, с. р. 

дипл. инж., член на Извршниот 
одбор на господарска зборница 

на Словенија 

За Стопанската комора на Србија, 
Радое Стефановиќ, с. р. 

претседател на Претседателството 
на Собранието на Стопанската 

комора на Србија 

За Стопанската комора на 
Хрватска, 

Јосип Зрињанин, с. р. 
советник на Стопанската комора 

на Хрватска 

За Стопанската комора на Црна 
Гора, 

Будимир Чабаркапа, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Црна Гора 

За Стопанската комора на 
Војводина, 

Јозеф Шимовиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Војводина 

За Стопанската комора на Косово, 
Назми Јунаку, с. р. 

член на Претседателството на 
Стопанската комора на Косово 

За Здружението на банките на 
Југославија, 

Ана Тотиќ , с. р. 
виши советник за работи на 

планирањето и политиката на 
развојот на банките 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка 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 особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кастелиц Винка Винко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Амон Мирослав Павле, Бабник Антона Франц, 
Божнар Антена Антон, Цвилак - Пеклар Мартина Даво-
рин, Ферјанич Франца Франц, Габровшек Јосипа Марин, 
Гершак Јоже Јоже, Гнезда Франца Душан, Хриберник Ед-
варда Радош, Лундер Франца Фрањо, Менцеј Алојза 
Алојз, Месарич Ленарта Леон, Радетић Јосипа Данило, 
Симчич - Симчич Михаела Цветка, Стердин Михаела 
Храбро, Титан Антона Франц, Зајц Јоже Јанез, Жељезнов 
Ивана Миљутин; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Дебелак Ивана Иван, Гаспари Франца Едвард, Хоче-
вар Данијела Франц, Јамбор Франца Штефан, Јевникар 
Антова Франц, Космач Канцијана Иван, Ловше - Кардиш 
Карола Јожефа, Матјашић Франца Франц, Олас Адама 
Ернест, Штрасер Алојза Ото; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аповник Јанеза Франц, Божин Радована Младен, 
Братица Кристијана Смиљан, Брглез Ивана Антон, Це-
тински-Гачник Јожета Људмила, Ченар-Валпатич Силвес-
тра Силва, Черне Јожета Јулијан, Egger Феликса Сречко, 
Флајмиш-Штербан Леополд Јожефа, Годлар-Медвешчек 
Владимира Марија, Грнчар Јакоба Витомир, Хорват 
Франца Франц, Хорват Винка Иван, Хорват Алојза 
Франц Миран, Илц Карла Карол, Јеглич Жељка Марио, 
Јелен-Цорн Матка Стана, Јеж Антона Богдан, Клобас 
Ивана Јосип, Копач Франца Јанко, Ковачец Франца Стан-
ко, Кучан Виктора Јанез, Лах Мартина Антон, Лемут Ва-
лентина Валентина, Махорич Конрада Корад, Марцијан-
-Кодела Франца Вида, Менцеј Августа Павел, Мервик 
Ивана Гвидо, Миколич Алојза Алојза, Миртич Франца Ја-
нез, Мохорко Франца Рафаел, Neuvirt Феликс Феликс, 
Пајк-Можина Виктора Марија, Париш Бруна Змагослав, 
Петернел Франца Франц, Плавшич Милована Слободан, 
Раздевшек-Млинар Јакоба Штефанија, Разпотник-Бајда 
Павла Леонора, Ројина Леополда Мирослав, Ројник Хуга 
Александер, Розина Алојза Игнац, Рупник Франца Франц, 
Скрт-Кривец Матевж Антонија, Стрмецки Антона Антон, 
Шаута-Крже Винценца Вика, Тернек Јожефа Јоже, Тхалер 
Франца Јанез, Видмар Лудвика Лудвик, Зупанц Рудолфа 
Рудолф; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Пожун Станка Станко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Античевич Петера Антон, Авбељ-Павштељ Јоже Ма-
рија, Авсец Антонија Јоже, Вајда Рудолфа Ладислав, Бар-
де Јожета Јоже, Бастл Ивана Макс, Берце-Мџколич Јанеза 
Јожица, Бертонцељ-Вимполшек Алојза Моника, Бево Ан-
тена Јоже, Biasizzo Антона Антон, Бизјак Владимира Вла-
димир, Богата-Косец Валентина Јулка, Бороје Ивана Пе-
тер, Бошнак-Рајнар Антона Марија, Брелих Јанеза Јанез, 
Буркелца-Мрак Јанеза Аница, Цанкар Јанеза Франчишек, 
Цедилник Јернеја Јернеј, Церквеник Алојза Луцијан, Цун-
дер-Цундер Франца Франчишка, Цундер-Смоле Матевжа 
Влада, Чајич Рудолфа Борис, Черни Јожефа Лудвик, Чер-
ниц-Кастелиц Франца Јожа, Чопи Леополда Франц, Ди-
мна Франца Петер, Дрол-Дрол Франца Славка, Дуралија 
Јураја Томо, Еркер Милана Бранко, Ерменц-Перуш Алој-
за Ана, Ерменц Фрање Јулиј, Фабиани Хенрика Бојан, Фи-
дершек Ивана Јоже, Финц-Финц Јожета Вида, Флис Фран-
ца Франц, Фрас-Гамсер Алојз а Марија, Фугина-Хумер Ду-
шан Марија, Габер-Габер Франца Марија, Гале Франца 
Јожеф, Гале Едварда Милан, Gasser Франчишка Франц, 
Годец Винкотра Иван, Голоб-Гричник Јожета Јожица, Го-
ља Ангела Силво, Гостич Јована Остоја, Грах Лудвика 
Лудвик, Грил-Грил Марија Ангела, Ходник-Смолич 
Јожефа Јожефа, Хорват Луке Миха, Хрибар Франца Јоже, 
Хрибар-Кос Ивана Нада, Ивањко-Фиклалк Сречка Дани-
ца, Јакочич Антона Фрањо, Јамник Ловренца Јанез, Ја-
нежич Леополда Леополд, Јесенко-Калан Јанеза Фран-
чишка, Калафатич Стева Славко, Карузо-Куралт Антона 
Изидора, Кавс Ивана Милан, Кнафелц Алојзија Ливио, 
Книфиц Јанеза Павел, Кнол-Погорелец Антона Аница, 
Кокот Мате Никола, Косар-Јаушовец Ивана Криста, Кос-
мач Винка Венчеслав Кошак-Гослар Милана Мета, Кошу-

та-Кошута Алојзија Алојзија, Ковач Конрада Албин, Коз-
јек-Козјек Мартина Леополдина, Крајнц Јанка Иван, Крај-
ник Јанеза Јанез, Крајњец Франца Емил, Кревх Карела 
Марјан, Кристан-Погачар Матевжа Славка, Кукович 
Франца Милан, Лакнар Петера Алојзиј, Лескошек-Леско-
шек Јосипа Цирила, Логондер-Решетич Јоже Мира, Лут-
хар Лудвика Геза, Махнич Валентина Марино, Мајич-
-Хрен Јоже Нежка, Маковец Јакоба Данило, Марентич 
Јанзе Алојз, Марган-Коритник Франца Хилда, Мауер 
Франца Франц, Маврич Антена Антон, Мершник-Фагане 
ли Фрање Марија, Межан-Орешник Јанеза Иванка, Ми 
хелчич-Жигер Штефана Јожица, Миховец-Бизант Андреја 
Марија, Миховец-Преводник Ловре Марија, Миклавчи^ 
Антена Богомир, Модрич Јанеза Иван, Мухич Јожета Ро 
берт, Наберник-Наберник Јожефа Јожефа, Облак-Лука1 

Ивана Аленка, Облак Франца Франц, Обреза-ДворјаЈ 
Јожефа Антонија, Огоревц Михаела Милан, Окорн-Бла( 
Ловренца Марија, Отрин Јожета Јанез, Павшек Антонг 
Хенрик, Петех Ивана Данило, Пинтар Франца Јанез 
Пишкур Франца Лудвик, Подлесек-Јелен Алојза Драгица 
Погачник-Штенгељ Ане Амалија, Пониж Рајка Андреј 
Пожар Алојза Алојз, Пребил Блажа Јанко, Пшакар Цћри 
ла Цирил, Пунчух Антона Јоже, Рачки Антона Јожеф, Рак 
-Рак Ивана Славка, Ребов Мартина Јанко, Регоршек Фран 
ца Фрањо, Ремс Томажа Рајмунд, Робежник-Ингеборд Р) 
долфа Нада, Рус Антена Јоже, Садар-Варлец Ивана Цвета 
Сеница Рихарда Максимилијан, Сернец Валентина Драге 
Скербеник Франца Франц, Слуга Франзишека Ahtof 
Смолникар Франца Јанко, Содин-Потник Августа Розали 
ја, Станич Франца Јоже, Станоник Цирила Јоже, Стар! 
Јожета Алберт, Стројан Ивана Јанез, Ширца Лука Хенрш 
Шкоф Маќеа Макс, Шкрјанц Алојза Јожеф, Штерн Винк 
Иван, Терек Марка Рудолф, Томшич-Мравље Станет 
Силва, Труден Јожета Јоже, Ваупот-Греин Франца Хилд^ 
Вебер Алојза Винко, Weingerl-Медвед Мартина Марија 
Верхек-Верхек Михаела Ада, Верлич^Слабе Људмиле Др^ 
гица, Видиц Игора Борислав, Випавец Франца СтанкЈ 
Вирант Франца Антон, Вирант Јернеја Јернеј, Вирант Ј̂  
коба Казимир, Бонча Јанеза Виктор, Врабељ Ивана Јанк^ 
Врца Филипа Јерко, Задникар Јожета Стане, Закоњшек-Ј^ 
лен Матије Хедвика, Закотник Франца Цирил, Земљич jJ 
коба Франц, Зоре Јакоба Лудвик, Зупанчич-Зупанчич МI 
тевжа Аница, Зупанчич Мартина Марко, Зуле Цирила Ш 
рил, Железник Јанеза Станислав, Жидан-Шкоф Филип 
Марија, Жнидаршич Јожета Јоже; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на ко 
цепцијата на дпштонародната одбрана и за успеси во п(| 
дигањето на воено-стручното знаење и борбената тото! 
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Лаврич Јожета Славко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земја! 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајц Алојза Рајко, Браткович Лудвика Бранко, Брат? 
шек Франца Звонко, Циленшек Рада Борис, Чернезе 
Јожета Јоже, Чретник-Лужар Франца Ивана, Глазе 
Јожета Јоже, Хаскич Мује Муниб, Хриберник Јожеф 
Јожеф, Јеленич Карла Драготин, Јошар Лудвика Јане 
Кнол Јожета Андреј, Корче Карла Јоже, Кос Јожета Ери! 
Козлович Андреја Кристјан, Крагелник Маќеа Максим1 
љан, Кресник Цирила Виктор, Куковец Ивана Иван, К; 
шар Ивана Авгуштин, Лаврич-Новак Карела Албина, Л 
бан Марије Антон, Мариншек Маќеа Мартин, Маври Ј 
коба Роман, Мешко Фердинанда Иван, Миклич Анто! 
Антон, Оштир-Чретник Јожефа Цецилија, Петровски Ст 
нојка Љубомир, Путрич Николе Мартин, Ракич Милеш 
Миленко, Рован Штефана Виктор, Селаи Андреја Анто 
Северкар Франца Мартин, Станојевич-Скварча Иваш 
Марија, Steffe Giacomo Franco, Стрнад-Хабјанич Фран! 
Нежа, Шегел Франчишке Франц, Шелих Франца Фран 
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Таке Јожефа Антон, Тили-Кухар Јурија Аница, Тинта Ос-
кара Змагослав, Тофилович-Егри Стјепан Марија, Тушек 
Антона Драго, Урбанчич Ловренција Ловренциј, Волк 
Мартина Иван, Возич-Кодрич Леополда Иванка, Врбинц 
Франца Јоже, Вуга Аврелија Емил, Зибелник Ивана Алојз, 
Зупанчич Станислава Станислав, Жнидаршич Ладислава 
Мирослав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Банфи - Багари Јожета Хелена, Бардот - Разпотник 
Јернеја Франчишка, Бастл - Бенда Јоже Фаника, Безјак 
Франца Едвард, Божич - Жункович Михаела Драгица, 
Брумен - Горјанц Виктора Ана, Бух - Маловрх Јернеја 
Јожефа, Церар Августа Август, Чернивец Франца Јанко, 
Чешновар Франца Франци, Чрешник - Петач Јожета Ма-
рија, Демшар - Габер Франца Милена, Дори - Ухан Игна-
ца Ема, Факин - Шпехек Франца Татјана - Зденка, Фелдин 
Ивана Марјан, Ферфила Јакова Владимир, Франтар Среч-
ка Сречко, Fuchs - Мохар Карела Мајда, Фужир - Сршен 
Карола Каролина, Табор Јожефа Јожеф, Глиник - Глиник 
Ане Ана, Илич - Пиркович Јожета Аница, Иванчич Ста-
ницава Роман, Ивко - Цупер Ђуре Зорица, Јереб Алојза 
Алојз, Јесенко - Бертонцељ Алојзија Јерица, Јустин Анте-
на Јоже, Кернц Јанеза Милош, Кларич - Јаклич Августа 
Марјета, Клеман Јожета Јоже, Кнавс Станислава Бојан, 
Когеј Ивана Роман, Козлевчар Мартина Мартин, Краја-
чич Марка Звонко, Ланшчек - Ројц Августа Зденка, Љутић 
Мехмеда Суљо, Маринко Антона Антон, Мејак Ивана 
Иван, Милавец Ловра Винко, Млакар - Колншек Франца 
Каролина, Обреза - Обреза Феликса Аница, Окорн - Хри-
бар Марија Станка, Омерагић Салиха Осман, Ореховец -
Ореховец Ивана Павла, Пенко - Мариншек Јожета Иван-
ка, Пивк Јанеза Јанез, Плазинич - Довган Алојза Цецили-
ја, Подбој Франца Данило, Подпечан Михаела Михаел, 
Потрч Карла Карел, Премрл - Пожар Рафаела Данијела, 
Пуставрх - Бабник Винка Олга, Раит - Згага Карола 
Јожица, Разтресен Јакоба Мирослав, Ризмал Франца 
Франц, Смерду Силвестра Франц, Становник - Долинар 
Франца Вера, Стрниша - Старина Ивана Рези, Шкаработ 
Јозе Душан, Шкрап - Ловрен Франца Татјана, Шпех -
Шпех Јанеза Станислава, Штер - Оман Јожефа Марија, 
Томаж - Виртич Луке Ангела, Томић Властимира Раден-
ко, Томић Милета Стјепан, Троха - Франц Антонија, Ту-
шек Марије Јанез, Tvrdy - Чарман Јанеза Марија, Урбан-
чич - Межан Алојза Данијела, Уршкч - Хоге Виљема Со-
ња, Вречек-Јанковић Иван Ива, Вреш Јакоб Радован; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Черне Сречко Дарислав, Дражник Ивана Љубомир, 
Грил Леополда Броис, Шалфи Штефана Ладислав, Штри-
тоф Јанеза Јанез, Зоре Јожета Иван, Зулан Алојза Алојз. 

Бр. 96 
29 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓура но вик, 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 Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брајевић Ђура Милан, Вујовић Крцуна др Димитри-
је; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Иванишевић Јована Петар, Милошевић Николе Ми-
лотије, Николић Благоте Михаило, Павлићевић Вељка 
Михаило, Радуловић Радована Богослав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Борозан Николе Киће, Цуровић Џафа Мурто, Челе-
бић Илије Милица, Ћетковић Петра Иван, Јоветић Влада 
Никола, Лаличић Риста Божо, Орландић - Стјепчевић 
Крста Даница, Пејовић Перка Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђукановић Машана Илија, Ковачевић - Лукатин 
Ивана Анђелка, Мијовић Душана Ђорђије, Обрадовић 
Станка Загорка, Ражнатовић Илије Радован, Сматлик -
Јакшић Јакова Марија, Томановић Марка By ќашин; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кашћелан Влада Ђорђије; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Радевић - Савовић Милана Десанка и Вујисић - Тош-
ковић Милисава Марија. 

Бр. 97 
29 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановнќ, 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 
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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 особени заслуги и постигнати' успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђурђевић Ђока Никола, Голијанин Боже др Милан, 
Мркоњић Хамида Суад; 

- 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 

Бошњак - Остојић Мате Винка, Мушета Мумина Му-
мин, Тодоровић Миладина Митар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Башић Агана Шефик, Ибришагић Латиф Ризах, Лаза-
ревић Ђорђа Димитрије, Приморан Тадије Жарко, Разлог 
Петра Петар, Салихбоџић Расима Касим, Скендернја Те-
ше Вељко, Скопљак Фехима Мукарем, Султановић Азиза 
др Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бајић Марка Богдан, Беглеровић Салка Мустафа, Бу-
бало Марка Божо, Царевић Фабијана Марија, Гргић Еуге-
на Винко, Јовановић Станка Драго, Лукић Миле Боро, 
Матић Драгутина Драгутин, Миличић Илије Перо, Перић 
Божа Иван, Пљевљак Авде Хусеин, Радмиловић Вошка 
Радован, Рудић - Рудић Ђорђа Јованка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Батовац Војислава Наталија, Бићо Мехмеда Фуад, 
Бошњак Мата Бранко, Брковић - Милаковић Ћетка Сара, 
Јевић Љубомира Живорад, Кадић Мехе Ибрахим, Кецман 
- Кецман Пере Босиљка, Ковачеви!! - Мрачевић Милана 
Мирослава, Ковачеви?! Дојчина Нада, Мавраковић - Јан-
келић Ђорђа Невенка, (Звука - Скејовић С ал ќе Мевлида, 
Ресулсвић Омера Ибрахим, Рогуља Мирка Звонимир, 
Смаилбеговић Ибре Халид, Стојчевић Марка Милутин, 
Томаш Станка Лука, Томић Јована Петар, Живичњак Бог-
дана Катица; 

- 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 НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Џумхур Абида Резак, Крго Шефке Осман; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Башић Мустафе Фадил, Башић Меха Омер, Бећаре-
вић Муја Адил, Беќири Бејадина Мустафа, Билбија Мила 
Милка, Братић Томе Неђо, Букарица Илије Васо, Бурсаћ 
Пане Илија, Челебић Ибрахима Заим, Ћелић Ђурђа Мит-
ре, Диздаревић Мустафе Мусо, Домазет Иве Анто, Ђимо 
Богдана Страхиња, Ђонлагић Дедо Паша, Емиеагић 
Смајл Емин, Гојковић Недо Грујо, Гргец Ивана Јосип, Ха-
бул-Мачак Бећира Зухра, Ханџић Деде Адем, Хећо Ибра-
шима Авдо, Хоџић Мухамеда Сулејман, Јатић Мехе Мус-
тафа, Јотановић Луке Недељко, Јованови!! Ристе Гоја, Ќа-
рача Николе Крешимир, Каурин - Рељић Стојана Јелка, 
Кечаловмћ - Ђурђевић Александра Радмила, Којадиновић 
Станоја Славко, Кондић Стеве Боса, Крчум Стојкови!! 
Драге Мирослава, Куртеш - Тибитанц Фрање Францика, 
Липовчић Рајка Момир, Лигѓовчић - Јогић Кузмана Нада, 
Лонић Мехмеда Јусуф, Лозанчић Петра Драго, Мандић -
Реш Мартина Елизабета, Марин Јосипа Марко, Милак 
Салиха Сафет, Миличевић - Пирих Јакоба Агнеза, Мили-
ћевић Мартина Илија, Милошевић - Чутура Мије Ивка, 
Мишковић Драгутина Милош, Муслибеговић Ислама 
Смајо, Николин - Репаш Леонтија Аница, Мунић Теодора 
Станко, Оперхал Ферде Јосип, Орозовић Луке Лука, Раша-
гић Мустафе Мунир, Пашалић Ахмеда Сеид, Пехар - Пе-
хар Ивана Станко, Петкови!! - Челан К1тефана Људмила, 
Петровић Јове Томо, Попови!! Глише Ђорђе, Радић Пере 
Антун, Салиховић Омера Мешан, Сарајкић Османа Нус-
рет, Савић Бранка Драго, Сеферовић - Сеферовић Бранка 
Бранка, Сенић Стевана Бранко, Скочибушић Анте Мато, 
Слијепчевић Павла Обрад, Смиљанић Павла Мирко, 
Срдановић Млађена Љубомир, Стикић Драгољуба Жив-
ко, Стојанови!! Лазара Богдан, Стојановик Стојана Нико-
ла, Стојановић - Панов Светозара Виолета, Субашић Му-
харема Абид, Шиљ Лазара Ђорђо, Шимић - Шимић Јоже 
Љубо, Шмарић Душана Веселин, Табучић Хасана Хазим, 
Такашманов Лазара Георги, Теиновић Луке Милан, Терко 
Омера Осман, Тодоровић Николе Рада, Ункић Омера Му-
шир, Вејновић Илије Ђурађ, Видови!! Божидара др Вјекос-
лав, Вировац Адама Мирко, Војводић-Гвозденовић Гавре 
Душанка, Задро Анте Фердо, Зулић Шабана Махмут; 

- 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 

Маслек Јована Милош; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ћорић Стојана Бранко, Јовић Стојана Петар, Коваче-
ви!! Спасе Душан, Лаванић Стјепана Златко, Мушановић 
Сабита Есед, Шехић Дервиша Адем, Шехић Вехбије Фа-
дил,'By косављевић Владимира Саво, Зрнић Лазе Саво; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алић Суље Ахмет, Арсланагић - Софтич Енеса Фет-
хија, Борић Јозе Никола, Маќани!! Мате Мато, Чоханић -
Бегови!! Алије Разија, Ђедић Мехе Халид, Додер Митра 
Милимир, Дука Лазара 'Саво, Елез Милана Илија, Јелић 
Михајла Недељко, Канлић Хасана Синан, Капетанови!! -
Муратовић Мехмеда Фатима, Кењић Милоша Миле, Ма-
рић Мије Анто, Марикковић Неде Славко, Маркочеви! 
Данилка Ђуро, Маруновић Јосипа Божидар, Миланови! 



Петок, 20 декември 1985. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 68 - Страна 1727 

Радоја Милорад, Мирковић Јове Драган, Надаждин Мило-
рада Здравко, Пашалић Мурадифа Мухамед, Шабановић 
Ибра Рамиза, Томић Луке Талија, Трбулин Саве Душан, 
Гутунџић Чамила Нурко, Васић - Васић Гавре Драгиња, 
Вуковић Бранка Петко. 

Бр. 98 
29 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
-шстичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
;е 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

- 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 

Бенчић - Ројнић Јакова Фумица, Ешкиња Луке Габ-
шјел, Фурчић Фелиција Анте, Хутикски Ивана Фрањо, 
ововић Новице Владимир, Селеши Ивана Иванка, Табак 
.̂нте Митар, Вукеља - Tichy Ивана Марија. 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антонић Јосипа Милан, Белша^ Антона Андрија, Де-
ријеви!! Адама Ђуро, Јаневски Николе Ђорђе, Краљевић 
штука Стјепан, Ловрић Антуна Стјепан, Раногајец Мије 
Миливој, Травица Милоша Борисав, Зјача Мане Миле; 

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

: 0 ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Баклижа Маријана Милован, Бензон Марина Мар-
ин, Бороша Стјепана Славко, Доблановић Михе Иван, 
)рановић Ивана Вјекослав, Гвозденовић Тодора Милан, 
Јузмић - Кузмић Винка Нева, Лекић Николе Вјекослав, 
1атијашевић Петра Иво, Међиморац Драгана Иван, Вад-
а Томе Јосип, Живковић Марка Иван, Жувела Ивана Љу-
бмир 
| 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аугустић Болте Ернест, Бауман Људевита Бланка, 
ендековић Леонарда Јадранко, Бензон Бартула Алексан-

дар, Блажевић Анта Никола, Буквић Љуббја Миливој, Цу-
кон Ивана Мартин, Цвртила - Веѓо Јосипа Анка, Чурћија 
Мате Ђуро, Демерац Мате Стјепан, Доленц - Доленц 
Иванке Јозефина, Дробац - Стојановић Која Драгица, Ђу-
рић Пантелије Раденко, Фиштровић Имбре Валент, Гаш-
парац - Љесковац Илије Видосава, Гоља П алпска Мате 
Милена, Ивашковић Крешимира Звонимир, Јајетић Јоси-
па Винко, Јакоповић Људевита Силвестар, Јелић Ивана 
Иван, Јовановић Антона Здравко, Јужнић Јосипа др Бори-
вој, Канижај - Самошћанец Ђуре Јелка, Колар Ђуре Иван, 
Корошић Грање Маријан, Костић Стева Марко, Лолић 
Андрије Богослав, Лукић Мила Милан, Марендић С тј е па-
на Божо, Мештровић Мартина Звонко, Никић Антуна Го-
разд, Орозовић - Телебар Ивана Анђела, Пилиповић Пет-
ра Јосип, Плескалт Милана Цветко, Ратковић Николе 
Срђан, Рибаревић Грге Срећко, Рољић Јова Никола, Руко-
нић Ивана Смиљан, Рунко - Бачић Мате Албина, Сикави-
ца Ивана Мирко, Смиуљ Душана Благоја, Смољановић 
Павла Милан, Соколић Ивана Фрањо, Суботић Миладина 
Никола, Свилар - Сучевић Спасоја Смиља, Шкундрић -
Грубешић Милоша Софија, Турчић Ивана Иван, Здунић 
Адалберт Стјепан, Земљичанец - Петерлин Ивана Невен-
ка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антуновић Шимуна Витомир, Арбутина Рада Дми-
тар, Арбутина Павла Миле, Бачић Анта Анте, Бакота Ива 
Радослав, Барић Ернеста Винко, Бенкус Ивана Владимир, 
Веег Рудолфа Желимир, Безић Петра Владимир, Божић 
Маријана Мато, Божиковић Мија Анте, Божиковић Јоза 
Иван, Будалић Симе Драго, Бушња Стјепана Иван, Цар -
Кржанић Стјепана Стефанија, Циндори - Причек Мије 
Аница, Црљен Ивана Владимир, Цурл Алојза Вјекослав, 
Цвитановић Ивана Анте, Чудина - Чавић Петра Љубица, 
Дешмер - Шимунић Мије Анђела, Девчић Мата Иван, Ду-
шић Фрање Јосип, Ђаковић Милана Никола, Ђинђић -
Вершић Вида Маријана, Ђурђевић Анта Јосип, Елез Илије 
Марко, Гаџа Анта Томислав, Гашић Спасоја Мирко, Гру-
бишић Николе Мате, Грунголд Фрање Бисерка, Хеђет 
Ивана Клемент, Херцег Стјепана Милан, Херков Ивана 
Антун, Хорват Јосипа Драгутин, Хорват - Фотовић Томе 
Марија, Хорватић Магде Стјепан, Хрговић Ивана Драган, 
Ивезић - Шимуновић Андрије Ружица, Ивић Вилима Ви-
лим, Јадек Драгутина Вид, Јаворовић Јура Иван, Јурас Ан-
та Миливој, Јурић Ивана Славен, Калечак Блаже Бранко, 
Калођера Марка Драгутин, Камалић Анђела Диего, Кар-
нинчић Анђела Винко, Кауф Јосипа Здравко, Келек Ивана 
Мато, Којић КузмЗна Јосип, Коларић Ђура Иван, Крањ-
чев - Михоци Иве Нада, Кресоња Фрања Владимир, Куче-
ра Виктора Рудолф, Кукољ Мија Златко, Куншек Владоја 
Дубравка, Кузмић - Пешић Вјекослава Невенка, Лаић -
Судар Јова' Десанка, Лесић Мата Фрањо, Лоборец Антуна 
Стјепан, Ловас Миховила Владимир, Лукић Терезија Вла-
димир, Маљак Мата Стјепан, Маргетић Ивана Павле, Ма-
риновић Франа Мирјан, Маринковић Франа Никола, 
Мартиновиќ Милана Мирко, Медвед Фрање Петар, Ми-
ховилић Шанта Винко, Мијуковић Лаза Никола, Микелић 
Мата Блаж, Микетек Винка Јакоб, Микотић Андрије Зво-
нимир, Милошевић Паја Јово, Младеновић Вукашина То-
мислав, Мршић Марка Неђељко, Мудражија Мата Јосип, 
Новак Стјепана Андрија, Новосел Ивана Андрија, Ново-
сел - Павличић Владимира Вера, Оречић - Оречић Николе 
Катица, Пацади Јосипа Бруно, Палнец Стјепана Иван, 
Павлић Јура Иван, Петровиќ Милорада Марко, Пинтар -
Петровић Мартина Марија, Пранић Мата Петар, Прелчец 
Вјекослава Иван, Прос Антуна Милан, Пургар Валента 
Иван, Рађа - Блук Божа Марија, Росандић Марка Анте, 
Рундек Блаже Вјекослав, Соколић Јосипа Мирослав, Со-
мек Антуна Владимир, Шехрић Беге Мехмед, Шепић - Ка-
тић Фрање Ивка, Широки Стјепана Мирослав, Штерк Јо-
сипа Адолфина, Тадић Николе Јанко, Теодоровић Богдана 
Иван, Тимков Васиља Стево, Томашић Стјепана Иван, 
Турчан Мартина Бранко, Туркулин Ивана доц. др Крунос-
лав, Тутурић - Шупица Мила Сока, Вајдић Антуна Антун, 
Винцековић Андре Вјекослав, Винцетић - Заборац Матије 
Зора, Влачић Јосипа Феручо, Влахек Алојза Фрањо, Вла-
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шић Душана Исо, Влаканчић Антона Вјенцеслав, Вукма-
нић - Плеше Јосипа Викторија, Вуљак Јосипа Стјепан, 
Вушковић - Рогошић Мата Анђелка, Задравец Рока Фра-
њо, Збодуља Мија Стјепан, Земанић Османа Селим, Жу-
љевић Мата Ђуро; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успесите во 
подигнување на военостручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бабац Илије Јован, Бертић Димитрија Вељко, Дадић 
Анта Иван, Добо Јена Ђорђе, Марјановић Лаза Славко, 
Радаковић Стеве Никола; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андријашевић Марина Иво, Брајичић-Перишић 
Блаженка, Бурнаћ Адама Драгиња, Цесар-Фехир Грања 
Нада, Цмрчак-Пшеничник Антуна Марија, Чуљат Мила 
Марко, Даути Нешата Селатин, Гајгер Петра Ружа, Гогош 
Јова Никола, Глушац-Сарап Јосипа Јелена, Јамброшић Јо-
сипа Рудолф, Книплић-Брачко Стјепана Катица, Колачко 
Јосипа Алојз, Корбељ Јосип Иван, Ликлин Алексе Фрањо, 
Лубиана Руђера Серђо, Малнар-Павић Петра Бригада, 
Мартиновић Илије Иво, Миљковић Павла Влатко, Новак 
Ивана Стјепан, Перишић Марина Вишеслаз, Поби-Крам-
бергер Јакоба Нада, Пушкарић Ивана Мијо, Рижнер-Цри-
јеница Милована Јованка, Седнанић-Бенчак Болта Мирос-
лава, Селец-Оскоруш Јосиа Аница, Слијепац Милана 
Марко, Стојко Валента Фрањо, Ступарић Ивана Иван, 
Шимић Боже Антун, Шинко Мирка Иван, Шпољарић Ми-
ја Блаженка, Тичић Јосипа Анте, Ткалец Мартина Иван, 
Томић Мија Владо, Житњак Алојза Звонимир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Душана Богдан, Балабановић Рада Мирослав, 
Белобрајдић Јураја Алојз, Бистровић Јураја Алојз, Благо-
јевић Илије Милић, Бренко Ивана Мирослав, Брозд Ру-
долфа Сбјепан, Бурић-Делач Антона Антонија, Бурић-
-Штимац Емила Антонија, Цоњар-Кочет Стјепана Јелена, 
Чип Антуна Драгутин, Чоп Стјепана Петар, Чукељ Јосипа 
Јосип, Чумпек Фрањо Иван, Друга Томе Маријан, Ћурин-
ски Стјепана Станко, Филипац-Гибаница Пера Анка, Гав-
рановић Јосипа Златко, Голубић Јосипа Иван, Грбчић 
Фрање Иван, Хокман Игнаца Стјепан, Хорват Јосипа 
Стјепан, Хорватић-Хобунџија Игнаца Анкица, Хрбуд-
-Трајбар Миливоја Анкица, Хрбуд Ћирила Бранко, Хрук-
ка-Микец Јелена Терезија, Хуњади Ловре Фрањо, Јагарић 
Стјепана Иван, Јакупић-Хегедушић Ђуре Марија, Јакуш 
Славка Фрањо, Јуринчић Стјепана Стјепан, Јурињак Слав-
ка Драгутин, Карађоле-Миљуш Живојина Даница, Клапа-
рић-Ћирила Паве, Кљаић Мата Драго, Костренчић-Грче-
вић Филипа Магдалена, Ковачић-Крњак Андрије Марија, 
Ковачић-Лукша Стјепана Ружа, Крститовић-Михалић 
Стјепана Ћурђа, Круљац Јосипа Мато, Кучан Кузмана 
Бранко, Кућинић Вјекослава Звонко, Кухар Драгутина 
Златко, Лалић-Безић Јосипа Маја, Лалић-Безић Јосипа 
Маја, Лазић Душана Ратко, Лукачић Рудолфа Крешо, 
Мартан Изидора Мијо, Матинчевић Ивана Иван, Михоко-
вић Ивана Иван, Михоковић Јосипа Фрањо, Новоселец-
-Блажанин Јосипа Ана, Орсег Стјепана Крешимир, Павло-
вић Тадије Пејо, Петерко Јозе Иван, Пети Јосипа Винко, 
Полуга Стојана Лука, Посавец Мирко Иван, Потафта-
-Жворц Иван Марија, Пухер Јосипа Бранко, Пупавац 
Шпире Богдан, Пушељ Јосипа Мијо, Пуж Роза Иван, Ру-
тић Вида Јосип, Ружић Анта Динко, Ружић Стјепана Мир-
ко,Славић Николе Иван, Сребачић-Лисац Ивана Марија, 
Светличић Јакова Анђелко, Шаворић Драгутина Барбара, 
Ширић Стјепана Андрија, Шкантар-Збољ Фрање Катица, 

Шкрињар Ивана Јосип, Шорпек Јосипа Иван, Тафра Jod 
па Златко, Трстењак Мартина Дарко, Тудор Јакова Ник( 
ла, Вушковић Анта Филко, Зделар Мила Милан, Жупани 
Ивана Јурај; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Чачић Мила Бранко, Хелешић Ивана Драга 
Кнежевић Мана Милан, Пејновић Ваја Момчило, Жиг) 
Ангелине Мирко. 

Бр. 99 
30 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци 
листичка Федеративна Република Југославија одлучува 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а ј 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕ! 
ВЕНЕЦ 

Пуцић Јосипа Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барић Драгана Јосип, Бастаја Милана Мишо, Бо 
ца-Думенчић Мато Ана, Чунко Мије Мијо, Франовић 
сипа Иван, Грубишић Николе Мирко, Кнежевић Кај 
Карло, Подворац Ивана Драго, Пајшић Илије Милан, 
лентић Петра Владо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕН 

Поропат Ивана Јаков; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА Ѕ! 
ДА 

Чутурић Ивана Јосип, Ђурковић Стипана Винко, 
ровић Ивана Звонимир, Ђуро Љубомира Пешут, Маре 
Јосипа Мате, Матошевић Мартина Егидио, Меделин-1 
цовић Марко Клара, Пуцић Јосииа Иван, Радаковић I 
Душан, Радовић Маријана Давор, Шимецки Алекса^ 
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,Златко, Шорић Мартина Ивица, Томишић Мате Жељко, 
Торбица Николе Миљкан; 
i 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бенусси Карло, Бертин Тадије Матија, Блажековић 
Станка Иван, Богојевић Душана Ђорѓе, Борошић Јосипа 
Стјепан, Божић Марка Иван, Букал-Крањец Стеве Анка, 
Бумчи Рудолфа Петар, Церанчевић Стјепана Звонимир, 
Curto-Di Bello Cosimo Marcela, Цвитешић Јанка Фрањо, 
Чеић Димитрија Саво, Чербер Ивана Борис, Дремпетић 
Јакова Стјепан, Фањак Винка Антун, Ференац Орање Фра-
њо, Фоло Јосипа Јосип, Франовић Рикарда Иво, Фурач 
Ивана Иван, Ивановић Ђуре Стеван, Ивурек Мартина 
Стјепан, Јуриша-Крушељ Ивана Ружица, Карин Игњаца 
Роман, Клобучар Јосипа Маријан, Кораќ Фрање Леополд, 
Коштурић Драгана Марко, Лилка Тадије Владимир, Љу-
бишић Раде Милош, Мацек Ивана Иван, Мамула Богдана 
Божо, Марјановић Фрање Милан, Марковић Томе Ру-
долф, Мартиновић Фрање Владо, Матета Николе Јосип, 
Матијевић Паве Адам, Миковић Стјепана Стјепан, Миле-
уснић Илије Катица, Милошевић Луке Марко, Момчило-
вић Стојана Милан, Новаковић-Вестермајер Фрање Ани-
ца, Обшивач Петра Недјељко, Пулетић Марија Верица, 
Першић Фрање Ђуро, Петровић-Церин Лидија, Појер 
Ивана Иван, Поседел-Дебељух Антова Марија, Предано-
в о Васе Бранко, Пендић Николе Душан, Сантини Боже 
Федер, Смукалић Мије Стјепан, Сочан-Гудељ Анте Катја, 
Стић Тодора Драгутин, Штурлан Алерај Барица, Шуш-
њар Петра Никола, Таритас Ивана Валдемар, Томљано-
вић Гргура Милан, Триска-Вукомановић Антона Ана, 
Варжић Шиме Младен, Здјелар Боже Гојко, Зулим Филипа 
Тони; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Грудић Лазе Петар, Касунић Станка Јосип, Ќошето 
Анзона Емилио, Сошић-Модрушан Петра Марија, Бин-
ѕсшељ Ал еј за Крешо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Божић Милића Никола, Брстило Стјепана Јосип, Це-
шн-Банко Виктора Марија, Ђорић Петра Јосип, Дебељух-
Буршић Антона Јосипа, Дебељух-Танковић Антона Мил-
а, Дережић Фрање Ивица, Девчић Драгутина Ивица, До-
брица Мирка Иван, Добрила Јоакима Џенис, Дудовић 
Јервиша Хасиб, Херак-Пинезић Антона Марија, Хрибар 
4ије Никола, Худика Томе Стјепан, Хуљек Томе Алојз, 
1ванчић Јосипа Иван, Јанузовић Воје Стојан, Јурман-Пер-
1ан Ивана Ана, Јурман Антена Сандро, Клепо Анте Јо-
ип, Лукачић Марка Марко, Мачечевић-Матељан Блажа 
Анкица, Мамић Мика Славо, Мартин Миће Ђуро, Милко-
ић Миле Стјепан, Одорјан Петра Павао, Орбанић-Јеро-
1ела Мартина Марчела, Поропат Ивана Марио, Посејпал 
^ећеслава Јарослав, Пуљак Јосипа Вид, Пушкадија Марка 
осип, Сошић-Угулин Мартина Фумица, Споиза Матео 
антонио, Стојковић Драгана Иван, Шуран Шиме Шиме, 
'ерлевић Јуре Ангело, Токић Мустафе Хасан, Вишњић Са-
е Ненад, Врбетић Фрање Фрањо. 

Бр. 103 
12 ноември 1984 година 

Белград 

! Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, 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 Ц р н а Г о р а 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето и ра-
ботата на Телевизијата и осумдесетгодишнината на црно-
горската радиодифузија, а за особени заслуги на полето на 
информативната дејност и придонесот на социјалистичка-
та изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Радио-телевизија Титоград 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Крајец Јернеја Лудвик, Лаврич Рудолфа Димитрије, 
Рејц Ивана Марјан, Бале Алојза Алојз; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајц Маќеа Драго, Белак Алојза Ервин, Белец Јакоба 
Радо, Цвек Матије Марјан, Черне Алберта Димитриј, 
Јошт Ивана Јоже, Котник Алојза Јанко, Пантнер Ангела 
Антон, Петрович Франца Јанез, Скубиц Јожа Едвард, 
Стајнко Виктора Владо, Страшен Марија Франц, Зупанц 
Ивана Драго; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кленовшек Виктора Вики; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Пасар Јакоба Антон; 

О д С А П К о с о в о 

- по повод седумдесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во образованието и воспитувањето на 
младите генерации и за придонесот во ширењето на рево-
луционерните идеи и братството и единството меѓу наши-
те народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гимназијата „Иво Лола Рибар“ - Приштина; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Радивојевић Радомира Александар; 

- за заслуги во Социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Брвеник Фехмије Абдулах, Коља-Тирока Гаспр 
Фл,орина. 

Бр. 106 
20 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

824. Одлука за височината на надоместот за врше-
ње на задолжителен здравствен преглед на рас-
тенијата во прометот преку границата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 1721 

825. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на земниот гас 1721 

826. Одлука за начинот на формирање на цените на 
земниот гас во прометот на големо во 1985 го-
дина 1722 

827. Одлука за измени на Одлуката за Југословен-
ската комисија за соработка со Меѓународната 
организација на Обединетите нации за помош 
на децата (UNICEF) 1722 

Стран 
828. Одлука за измени на Одлуката за Југословен-

ската комисија за заштита од загадување на 
морето и водите на внатрешните пловни па- j 
тишта , : 17̂  

829. Одлука за измени на Одлуката за Југословен-
ската комисија за соработка со Светската 
здравствена организација 

830. Одлука за измени на Одлуката за Југословен-
ската комисија за соработка со Организацијата 
на Обединетите нации за исхрана и земјодел-
ство (FAO) : 17: 

831. Одлука за измени на Одлуката за Југословен-
ската комисија за соработка со Организацијата 
на Обединетите нации за просвета, наука и 
култура (UNESCO) 17: 

832. Правилник за техничките нормативи за елек-
троенергетски инсталации и простории со спе-
цифични услови 17 

833. Наредба за задолжителна хомологација на фа-
ровите за мотоцикли 17 

834. Наредба за задолжителна хомологација на мо-
то дик л ите во поглед на вградувањето на свет-
лосни и светлосно-сигнални уреди 17 

835. Наредба за задолжителна хомологација на 
возилата во поглед на вградувањето на свет-
лосни и светлосно-сигнални уреди 17 

836. Наредба за задолжителна хомологација на си-
гурносните стакла за моторните возила и ни-
вните приколки 17 

837. Наредба за измени на Наредбата за установу-
вање забранети зони во југословенските внат- ј 
решни морски води 11 

838. Наредба за времето во кое воздухопловните 
пристаништа мораат да бидат отворени 11 

839. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за ј 
усогласување на обемот и динамиката на по-
растот на нето домашната актива и на динар- | 
ските пласмани на банките во периодот од 1 Ј 
октомври до 31 декември 11 

840. Општествен договор за давање мислење за оп-
штествената и економската оправданост на на-
меруваните инвестиции Г 
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