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Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВО™ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА 

РЕПУБЛИКА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Германската Демо-
кратска Република се подига на степен на амбасада 
со денот 12 октомври 1966 година. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 77 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат гарантирани 
цени на компирот, кромидот, гравот и сливата 
пожегача за сушење и се пропишуваат начинот и 
условите под кои Дирекцијата за исхрана е должна 
да ги преземе количините компир, кромид, грав и 
слива пожегача за сушење, чија испорака е дого-
ворена помеѓу организациите што се занимаваат со 
производство или имаат производствена соработка 
— кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители (во понатамошниот текст: производителот 
и организациите што се занимаваат со промет или 
со преработка на стоки (во понатамошниот текст: 
купувачот) или да ја надомести разликата во це-
ната за тие количини. 

2. На производителот му се обезбедува гаран-
тирана цена, и тоа за: 

Вид Сорта Квалитет Дин/kg 

1) компир 

465. , 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ИСПРАТЕНИШТВО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА ВО РИМ 

1. Се отвора Испратеништво на владата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
при Светата Столица во Рим. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 78 
28 септември 1966 година 

Белград 

2) кромид 

3) грав 
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Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 
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гача за су-
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К в а л и т е т на производите од ставот 1 на оваа 
•точка мора да му одговара и на квалитетот пропи-
шан во Правилникот за квалитетот на овошјето, 
зеленчукот и печурките и производите од овошје, 
зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/64 и 25/65). 

3. Договор за испорака на производите од точка-
та 1 на оваа одлука ќе склучат производителот и 
купувачот до 31 март годината за која се врши 
договарањето, со тоа што цените да не можат да 
бидат пониски од цените од точката 2 на оваа 
одлука. 

4. Договорот од точката 3 на оваа одлука про-
изводителот е должен да ќ го достави на Дирекци-
јата за исхрана, заради евиденција, во рок од 15 
дена од денот кога е склучен, 

5. Дирекцијата за исхрана е должна по цените 
и под условите од точката 2 на оваа одлука да ги 
преземе договорените количини производи од точ-
жата1(2 ,став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука, само: 

'*1) а к о ' с к л у ч е н о * договор помеѓу производите-
лот и купувачот ќ е доставен заради евиденција 
во рокот од точката 4 на оваа одлука; 

2) ако купувачот во договорениот рок не ги 
Преземе купените количини на производите од точ-
ката 2 став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука и ако 
производителот во рок од 7 дена од денот кога 
купувачот бил должен да ги преземе тие количини 
производи, ќ постави барање на Дирекцијата за 
исхрана да ги преземе таа; 

3) ако договорот од точката 3 на оваа одлука 
содржи, покрај производите и цената, и одредби 
за рокот на испораката и за количината на произ-
водите, со тоа што договорените количини да не 
можат да бидат помали од ЗОО тона за компир 
и 20 тона за кромид. 

Дирекцијата за исхрана е должна да го преземе 
од производителот компирот, кромидот и гравот во 
рок од 20 дена од денот кога го примила барањето 
на производителот за преземање, но не пред 15 
септември текуштата година. 

Со преземањето на компирот, кромидот и гравот 
според одредбата на ставот 2 од оваа точка, не се 
навлегува во другите права и обврски што за про-
изводителот и купувачот произлегуваат од дого-
ворот што го склучиле меѓусебно. 

6. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе 
Компирот, кромидот и гравот во рокот од точката 
5 став 2 на оваа одлука, таа е должна на произво-
дителот да му ги надомести, покрај цената од точ-
ката 2 на оваа одлука, и сите трошоци што про-
изводителот ги имал поради ^преземањето на тие 
производи во определениот рок. 

7. Ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе купените количини компир, кромид и грав а 
производителот и постави на Дирекцијата за исхрана 
барање за преземање, Дирекцијата за исхрана може 
да овласти една од договорните страни односно 
друга стопанска организација да ги преземе овие 
количини и натаму да постапи по налогот од Ди-
рекцијата, со тоа што Дирекцијата да и ги надо-
мести загубите. 

8. Ако купувачот на слива пожегача за сушење, 
чија испорака е договорена и договорот и е доста-
вен на Дирекцијата за исхрана заради евиденција 
во рокот од точката 4 на оваа одлука, и понуди на 
Дирекцијата сушена слива етивирана, таа е должна 
да ги преземе сите понудени количини. Квалитетот 
на сушените сливи мора да му одговара на квали-
тетот пропишан во Правилникот за квалитетот на 
овошјето, зеленчукот и печурките и производите од 
овошје, зеленчук и печурки. 

Дирекцијата за исхрана е должна да ја преземе 
сушената слива етивирана ' врз база на • стотинка, 
по цена од 2,50 дин/kg франко производителот со 
тоа што сливата за сушење да е платена најмалку 
по цената од точката 2 став 1 пбд 4 на оваа одлука. 

9. Цената на производите од точката'2 -на 'оваа 
одлука се подразбира франко* вагон или 'магацин 
на натоварната станица на производителот, или 

франко магацин на производителот, или франко ма-
гацин или камион тврд пат по избор на купувачот, а 
без амбалажа. 

10. Оваа одлука ќе се применува врз компирот, 
кромидот, гравот и сливите за сушење од родот на 
1967 година па натаму. 

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

P. п. бр. 75 
5 октомври 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

467. 
Врз основа на членот 33 став 2 од Основниот 

закон за ловството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ТРОФЕЕН ЛИСТ ЗА ТРОФЕИ ОД 

ДИВЕЧ 

Член 1 
Трофеен лист, како исправа за сопственоста 

и оцената на трофејот од отстрелан дивеч, се изда-
ва во формата, на. начинот и според постапката 
што се определени со овој правилник. 

Член 2 
Трофеен лист се издава за: 
1) рогови со дел од черепот на: елен (Cervus 

elaphus L.), елен лопатар (Dama dama L.), срндак 
(CarpeolUiS carpeolus L.), дивојарец и дивокоза (Ru-
picarpa rupicarpa L.), алпски козорог (Сатра ibex L.) 
и муфлон (Ovis muisimon, Schreb); 

2) кљови од вепар (сечачи и брусачи) — (Sus 
scrofa L.); 

3) черели од: кафеава мечка (Ursus arctos), волк 
(Canis lupus), рис обичен (Lynx lynx L.) и дива мач-
ка (Felis catus L.); 

4) крзно во свежа состојба од: кафеава мечка 
(Ursus arctos), волк (Canis lupus L.)» рис обичен 
(Lynx lynx L.) и дива мачка (Felis catus L.); 

5) голем тетреб (Tetrao urogallus L.) и тетреб 
рушевац (Tetrao tetrix L.). 

За трофеите од ист вид дивеч од точ. 3 и 4 на 
ставот 1 од овој член се издава еден трофеен лист. 

Оценувањето на крзното се врши само на ба-
рање од ловец. 

Ако, на барање од ловец, се оценуваат одвоено 
обата трофеи од ист вид дивеч од точ. 3 и 4 на 
ставот 1 од овој член, во истиот трофеен лист по-
себно се внесува оценката за черепот а посебно за 
крзното. 

Ако, на барање од ловец, се издава трофеен 
лист за крзно од дивеч од точката 4 на ставот 1 од 
овој член заедно со горниот дел од главата или со 
целата глава, во трофејниот лист се внесува само 
оценката за крзното. 

Отстреланиот дивеч од точката 5 на ставот 1 од 
овој член претставува трофеј и тој не се оценува. 

Член 3 
Организацијата надлежна за издавање на тро-

феен лист (член 33 став 1 од Основниот закон за 
ловството) го издава трофејниот, лист во рок од 24 
часа по извршениот отстрел, ако со ловецот не се 
спогоди поинаку. 
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Члер 4 
Трофејниот лист содржи општи податоци: на-

зив и седиште на организацијата во чие ловиште е 
отстрелан дивечот; име и презиме и престојувалиш-
те на ловецот што го отстрелал дивечот (место на 
престојот, држава); датум на отстрелот; назив на 
ловиштето и на ловниот ревир на кој е отстрелан 
дивечот; вид на отстреланиот дивеч и утврдена 
оценка на трофејот изразена во број на поени 
(бодови, точки) за трофеите наведени во точ. 1 до 4 
на ставот Д од членот 2 на.овој правилник; број на 
трофеј ниот лист, како и посебни податоци за утвр-
дување на оценката на трофејот. 

Член 5 
Вкупниот број на поените со кој се изразува 

оценката на трофеите од дивеч се утврдува според 
Методите за оценување на трофеите од дивеч, што 
се напечатени кон овој правилник и се негов сос-
тавен дел. 

Член 6 
Оценувањето на трофеите од дивеч го врши 

стручна комисија, што ја формира организацијата 
надлежна за издавање најтрофеен лист. 

Стручната комисија се состои од три члена што 
од редот на стручњаците за оценувала на трофеи 
ги именува организацијата од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
Ако ловецот и стручната комисија не се со-

гласат во поглед правилноста на оценување-
то на трофејот, конечна одлука за тоа донесува 
стручна арбитражна комисија од три члена од кои 
по еден член именуваат ловецот и организацијата 
што стопанисува со ловиштето, а третиот член како 
претседател на комисијата го именува републич-
киот орган на управата надлежен за ловството. 

Член 8 
За одделни видови трофеи од дивеч трофејниот 

лист се издава според обрасците што се напечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

Трофејниот лист за секој трофеј од дивеч се 
издава во три примероци, од кои еден примерок му 
се издава на ловецот, вториот примерок му се до-
ставува на републичкиот орган надлежен за рабо-
тите на ловната инспекција, а третиот примерок и 
се доставува на организацијата во чие ловиште е 
отстрелан дивечот. 

Член 9 
За трофеите од дивеч за кои, до влегувањето во 

сила на Основниот закон за ловството, не се изда-
дени трофејни листови, организациите надлежни за 
издавање на трофеен лист можат, на барање од 
ловец — сопственик на трофеј, да извршат до-
полнително оценување на трофејот и да издадат 
трофеен лист според одредбите од овој правилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр. 08-2069/1 

12 мај 1966 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, е. р. 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОФЕИТЕ ОД 
ДИВЕЧ 

I . О Ц Е Н У В А Њ Е Н А Т Р О Ф Е Ј Н Е ОД Д И В Е Ч 

Оценката на трофеите од дивеч се изразува е« 
број на поени (бодови, точки). 

Вкупниот број на поените се добива со собира-
ње односно одземање вредноста на одделни елемен-
ти на трофејот. 

Вредност на одделни елементи на трофејот се 
добива: 

1) со множење на мерите на секој елемент на 
трофејот со пропишаниот број (константа) односно 
определувајќи го бројот на поените за единица на 
мера на секој елемент; 

2) со додавање бројот на поените за убавината 
на трофејот, спрема оценката на определените еле-
менти, во рамките на бројот на поените пропишан 
за убавината на трофејот; 

3) со одземање бројот на поените за недостатоци, 
неправилности, ненормалности, оштетувања, веш-
тачко дотерување на изгледот (формата, бојата и 
др.) на одделни елементи на трофејот, според оцен-
ката на определени елементи, во рамките на бројот 
на поените пропишан за одбивките. 

И . М Е Р Н И Е Д И Н И Ц И З А ОДДЕЛНИ Е Л Е М Е Н Т И Н А 
Т Р О Ф Е И 

1. Должината, широчината, височината, обемот 
и ра слонот на одделни елементи на трофејот се ме-
рат во центиметри, со точност на еден милиметар. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, широ-
чината на сечачите на кљовите од вепар се мери во 
милиметри, со точност на десеттина од милиметар. 

Мерењата од ставот 1 на оваа точка се вршат 
со челична врвца долга 2 m а широка од 5 до 6 mm, 
со милиметарска поделба на обете страни. 

Широчината на сечачите на кљовите од вепар* 
(став 2), како и должината и широчината на чере-
пот од мечка, волк, рис и дива мачка, се мерат со 
прецизна железна промерка (шублер). Во недостаток 
на прецизна железна промерка, черепот може да се 
мери со челичната врвца од ставот 3 на оваа точка. 

2. Тежината на роговите од елен и елен-лопатар 
се мери во килограми со точност на еден декаграм, 
а тежината на роговите од срндак — во грамови. 

3. Зафатнината на роговите од срндак се мери 
во кубни центиметри, и тоа е а потопување на рого-
вите во вода и со утврдување на количината на 
истакнатата вода, или со утврдување на разлика 
помеѓу тежината на роговите вон вода и тежината 
на роговите потопени во вода и со претворање нѕг таа 
разлика во зафатнина на тој начин што еден грам 
тежина се зема како еден cm' зафатнина. 

Роговите се потопуваат во вода така што во 
вода да биде потопена и ружата. 

4. Бројот на поените за убавина се определува 
во цели поени, а може да се определува и во десе-
тини поени. 

III. МЕРЕЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОЕ-
НИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРОФЕИ ОД ДИВЕЧ 

1. Рогови од елен 

Утврдување на бројот на поените спрема мерите на 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од елен се м$ри за 
секој рог посебно, и тоа по средината на надвореш-
ната страна на рогот од долниот раб на венецот до 
крајот на најдолгиот парожок на круната. Челична-
та врвца поставена врз долниот надворешен раб на 
венецот мора да се натегне преку аголот што го со-
чинува венецот и рогот и да се притисне врз рогот 3 
до 4 cm над венецот, а потоа, наместена врз рогот, 
треба да оди во правец на круната што помалку ме-
нувајќи го правецот а опфаќајќи ги и сите и з р а е л -
ци или грбавости на рогот до најдолгиот парожок 
на круната. 

АКО поради специфична форма на круната 
не е можно да се измери најдолгиот парожок на 
круната, врвцата треба по најкраток пат со задната 
или горната страна од круната да се скршнело кра-* 
јот на најдолгиот парожок. ' 
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Вројотн& поените на вредност« ш овој елемент 
се утврдува ео множење на просечната должина н а 
роговите со константа 0,5. 

2. Должината на парожоко* ' надочниќ се 
мери од долната страна на левиот и десниот надоч-
к и к од местото каде што парожокот се одвојува од 
рогот до врвот на парожокот. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечната должина на 
обата парошци со константа 0,25. 

3. Должината на парожокот среднак се ме-
ри од долната страна на левиот и десниот парожок 
од местото каде што парршците се одвојуваат од 
рогот до врвот на парошците. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечната должина на 
обата парошци со константа 0,25. 

4. Обемот на венецот се мери така што со врвца 
се опфаќаат и з р а е л ц и т е на венците, како што се 
пири (бобички), избочини или вдлабнатини. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечниот обем на 
обата венца со константа 1. 

5. Обемот на роговите помеѓу надочникот и сред-
накот се мери на најтенкото место на левиот и до-
ениот рог. При тоа, треба да се има предвид дека 
помеѓу тие два парошци може на еден рог или на оба-
та рога да иш по еден или дна парошка леденици. По-
ради тоа не смее секогаш да*се зема дека секој т р е т 
парожок е средиак 

Бројот на поените на вредноста ка овој елемент 
се утврдува за секој рог посебно множејќи го обе-
мот на рогот со константа 1. 

6. Обемот ка роговите помеѓу среднакот и к р у -
ната се мери в а најтенкото место, и тоа за секој 
рог посебно. При тоа треба да се има предвид дека 
помеѓу среднакот и круната може на еден рог или 
на-обата рога да постои парожок волч јак к о ј не 
смее да влијае врз изборот на најтенкото место. 

Бројот ка поените ка вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на обемот на секој рог со 
константата 1. . 

7. Тежината, на роговите се мери заедно со те -
жината," на делот од-черепот што е задржан со ро-
говите. ' 

Ако е со роговите з а д р ж а в дел од черепот от-
сечен низ очните празнини и горниот дел на нос-
ната коска, како тежина на роговите се зема вкуп-
ната тежина на роговите и на то ј дел од черепот. 

Ако е кон роговите задржан черепот со горната 
челуст, од вкупната т е ж и н а се одзема до 0,7 kg. 

Ако е кон роговите задржен дел од черепот (т* 
вар. куса челенка) г без- горниот дел од носната кос-
ка, врз вкупната тежина може да се додаде ОДО до 
0,15 kg. . 

Како тежина на роговите* при- оценување на 
тррфеите на меѓународни ловечки изложби, се при-
знава тежината на роговите добиена со мерење па 
истекот на најмалку три месеци од денот кога е 
отстрелан еленот. 

Од утврдената тежина на роговите непосредно 
по отстрел от (свежи рогови) се одбива 10°/о на ису-
шување. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува множејќи ја вкупната тежина на рого-
вите со константа 2. 

В. Ра си окот на роговите се м ери на местото шта 
претставува најголемо внатрешно растојание поме-
ѓу левиот и десниот рог. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува спрема працентуалкиот однос на рас-
понот и просечната должина на роговите (распон 
поделен со просечната должина на роговите и пом-
ножен со 100), и тоа: 

— до 60*fo —i 
над 60*/о до 70% 1 поен 
над 70*/о до 80% 2 поена 
над 80% 3 поени 

9. Бројов на пароПЈЦите се утврдува со броење 
па парошцнте подолги о д 2 cm на левиот рог и на 
десниот рог. Не се бројат парошците што наполно 
се одбиени или наполно искршени, дури иако д о -
полнително се прицврстени вештачки ва рогот. 

Бројот на поените ва вредноста на овој елемент 
се 'утврдува множејќи го вкупниот број на парош-
ците на обата рога со константа 1. 

Утврдување па бројот на поените според убавината 
па трофејот 

10. За рогови во сива или смеѓа боја се доде-
лува 1 поен, а за рогови во темносмеѓа до црна 
боја се доделуваат 2 поена. 

Ако роговите се во светложолта односно жолта 
боја или ако се вештачки обо ени г не се доделуваат 
поени. 

И. За нормални икричави рогови се доделува I 
поен, а за рогови многу и убаво икричави се доде-
луваат 2, поени. 

За мазни или сосема малку икричави рогови не 
се доделуваат поени. 

12. За шилести врвови на нарошци во темна бо-, 
ј а се доделува 1 лоен* а з а пшлести врвови па па -
рошки во светла боја и со мазна површина к а к о да 
е полирана .се доделуваат 2 поена. 

За тапи, гнили или трошни врвови на парошци 
не се доделуваат поени. 

. 1& З а еден или два парошка леденици средно 
долги се доделува 1 поен, а за два нормално, големи 
и убави п»рошци леденици се доделуваат 2 поена. 

За п а р н и ц и леденици покуси од 2 еш (само н а -
значени), не се доделуваат поени. 

14. З а обични круни со 5 до в cm долги и Слаби 
(тенки) парошци, со вкупно 5 до 7 парошки во обе-
те круни, се доделува 1 поен 

За обични круни со долги (до 15 еш) и подебели 
парошци, со вкупно 5 до. 7 пародији во обете круни, 
се доделуваат ^ до 3 поени. 

За обични круни со подолги (над 15 cm) и поде-
бели парошци, со вкупно 6 до 7 парошци в о обете 
круни, кало и за двојни или разгранети круни на 
пократки и послаби парошци, со вкупно 8 до 9 п а -
рошци во обете круни, се доделуваат 4 до 5 поени. 

З а двојни или разгранети круни со подолги (над 
15 cm) и по јаки парошци, со вкупно Ѕ до 9 парошцн 
во обете круни, се доделуваат 6 до 7 поени. 

За масивни круни со силни и долги парошци 
(над 15 cm) или за круни што имаат дленкава или 
пех а ре ста форма, со на јмалку 10 па рошци во обете 
круни, се доделуваат 8 до 10 поени. 

Одземање на поет* при оценување на рогови 

15. Од вкупно пресметаниот број на поените за 
рогови (збир на поените од точ. 1 до 14-на ово ј 
оддел) можат, поради полош изглед на роговите во 
целина, како и поради несиметричност на круните 
или поради ненормално тесен однос но прекумерно 
широк распон на роговите, да се одбие до 3 поени. 

Одземањето на поените при оценување на рого-
вите мора да се образложи во трофејниот лист. 

2. Peroral ед елен лопатар 

Утврдување иа бројот на поените според мерите иа 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од елен лопатар се 
мери од надворешната страна на секој рог од среди-
ната на долниот раб на венецот до најоддалечената 
точка на затворената лопата. Парошците на лола та-
та не се земаат предвид. 

Мерењето преку работ на венецот и полагање-
то на .челична врвца се врши на начинот определеа 
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за мерење должината на роговите од елен, со теа 
што со врвцата се следи природниот развој на рогот 
и лопатата. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечната должина на 
роговите со константа 0,5. 

2. Должината на парошците надочници се 
мери од долната страна на парожокот од горниот 
раб на венецот односно од местото каде што паро-
жокот се одвојува од рогот, ако тоа место не е на 
самиот раб на венецот, до врвот на парожокот. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечната должина на 
пароџидоте надочници со константа 0,25. 

3. Должината на депутата се мери од надворешната 
страна на секоја лопата, од местото каде што рогот 
забележливо започнал да се шири во лопата, од-
носно од местото на рогот помеѓу среднакот и ло-
патата каде што обемот на рогот е најмалку за I 
еш поголем од најмалиот обем на тој дел од рогот 
па до највисоката точка на затворената лопата 
(површината на лопатата). 

Ако на лопатата постојат лопатести продолже-
т о к , должината на лопатата се мери до највисо-
ката точка на лопатестиот продолжеток чија нај-
голема широчина изнесува најмалку една половина 
од широчината на целата затворена лопата (точка 
4 на овој оддел). 

-Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просечната должина на 
лопата со константа 

4. Широчината на лопатата се утврдува со ме-
рење на обемот на секоја лопата на најширокото 
место така што врвцата да се опира врз површината 
на лопатата, а правецот на мерењето да прави со 
оската на лопатата, ако е тоа можно, агол од 90 
степени. Како широчина на секоја лопата се зема 
една половина од, измерениот обем на лопатата. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просекот на широчина-
та на обете лопати со константа 1,5. 

5. Обемот на венецот се мери за секој венец 
посебно, и тоа со натегната врвца преку сите ик-
рици на ^венецот. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на просекот на обата вен-
ца со константа 1. 

в. Обемот на роговите помеѓу надочникот и 
среднакот се мери на најтенкото место на левиот и 
десниот рог, не земајќи ги предвид евентуалните 
леденици. 

ВроЈ^от на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на обемот на секој рог 
посебно со константата 1. 

7. Обемот на роговите помеѓу среднакот и лопа-
тата се мери на најтенкото место ка левиот и дес-
ниот рог. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, кога 
лопатата на обата рога се развива непосредно над 
парожокот среднак и со тоа оневозможува да се из-
мери обемот на роговите, како обем на роговите се 
зема обемот на роговите утврден во точката 6 на овој 
оддел.,. 

-Ако обемот на рогот на најтенкото место помеѓу 
среднакот и лопатата може да се измери само на 
еден рог, измерениот обем на еден рог се зема и ка-
ко обем на другиот рог. . ' 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на обемот на секој рог 
посебно со константа 1. Ако како обем на рогови-
те се зема обемот на роговите утврден според точ-
ката б од овој оддел, на вкупниот број на поените 
му се додаваат 1 до 2 поени. 

8. Тежината на роговите се утврдува со мерење 
иа роговите заедно со делот од черепот што е за-
држан со роговите. 

Ако е со роговите задржан горниот дел од 
черепот со целата носна коска, од вкупната тежина 
се одбива 0,25 kg, а ако е со роговите задржан гор-
ниот дел од черепот со дел од носната коска, од 
вкупната тежина се одбива ОДО kg. 

Ако е со роговите задржан само дел од челната 
коска, од утврдената вкупна тежина не се одзема 
ништо. 

Од утврдената тежина на роговите непосредно 
по отстрелот (свежи рогови) се одбива 10% на ису-
шување. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува со множење на вкупната тежина на 
роговите односно со намалување на тежината на 
роговите со константа 2. 

Утврдување на бројот на поените според убави-
ната на трофејот 

9. За роговите во смеѓа боја се доделува 1 поен, 
а за -рогови во темносмеѓа до црна боја се доде-
луваат 2 поена. 

За роговите во светложолта или сива боја или 
за роговите вештачки обоени, не се доделуваат 
поени. 

10. За врвовите (шилците) на парошците се до-
делуват до 6 поени според развиеноста, должина-
та и тврдоста на врвовите на парошците на лопати-
те, а особено на парошците надочник и среднак. 

11. За маса, форма и правилност на роговите се 
доделува до 5 поени според масата, дебелината, 
силата, убавината на формата и правилноста на 
развојот на лопатите. 

Одземање поени при оценување на роговите 

12. Распонот на роговите се мери на местото на 
најголемото внатрешно растојание на лопатите на 
начинот предвиден за мерење на распонот на ро-
говите од елен (точка 8 на одделот, 1 од оваа глава). 

Ако е ра слонот на роговите под ЈВ5% од про-
сечната должина на роговите, се одбиваат од вкуп-
ниот број на поените, и тоа: 

— за распон на рогови под 85% до 80% 1 поен 
— за распон на рогови под 80% до 75% 2 поени 
— за распон на рогови под 75% до 70% 3 поени 
— за распон на рогови под 70°/© до 65% 4 поени 
— за распон на рогови под 65% до 60% 5 поени 
— за распон на рогови под 60°/а . . . 6 поени 

13. На лопати што се испапчени, чепорести 
или мешлести се одбива од 1 до 10 поени. 

14. На рабовите од лопати што се мазни или на 
шилци од парошци. или рабови од лопати што 
се порозни (шупликави) се одбива од 1 до 2 поени. 

15. На неправилно формирани рогови, неп-
равилна форма на лопатата, долѓи и ниски 
лопати, недостаток на материја во лопатите или 
вештачки насадени парошци, се одбива од 1 до 
в поени. 

3. Рогови од срндак 

Утврдување на бројот на поените според мерите на 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од срндак се мери по 
средината на надворешната страна на секој рог од 
долниот раб на ружата до врвниот парожок. Преку 
аголот што го сочинуваат ружата и рогот врвцата 
треба да се напне и да се полага кон рогот во пра-
вецот на врвот, мерејќи ги и сите кривини што 
евентуално постојат на рогот. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната должина на 
обата рога со константа 0,5. 

2. Како вкупна тежина на роговите се смета 
тежина на роговите и на делот од черепот 
отсечен по средината на очните празнини со носната 
коска. Ако е со роговите исечен целиот череп без 
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долното заб«ло, од вкупната тежата маж« да се од-
бие до 90 g, а ако е со роговите исече« само мал дел 
од челен-ката без носната коска, на вкупната тежина 
можат да & се додадат 10 де) 20 g. 

Од у изедената тежи«« на свежите рогови е« 
одбиваат 10% на исушување на роговите. 

Бројот на поените »а вредноста на овој елемент 
се утврдува со м н о ж е а на тежината на роговите со 
константа 0,1. 

3. Зафатнината на роговите се утврдува со ме-
рена на зафатнината на водата што роговите по-
топени заедазо со ружата ќе ја истиснат од сад со 
вода. Рожиштето и е д н а т а коска при потопуваше 
на роговите не смеат да дојдат БО допир со водата. 
Ако ружите имаат кровеста или друга неправилна 
форма, тие треба да се потопат во вода така што 
делот од ружата и рожиштето што е потопен во 
вода да биде еднаков со делот од ружата и ражи-
штето што останал надзор од водата. 

Зафатнината на роговите може да се утврди 
и со мерења ка роговите на прецизна хидростатична 
вага. Разликата помеѓу тежината на роговите ме-
рени надвор од водата, која е изразена во грамови, 
и тежината на роговите потопени заедно со рз^жата 
во сад со венда дава зафатнина на роговите во cm3, 
сметајќи 1 g како 1 cm3 вода. 

Бројот на поените на вредноста на овој елемент 
се утврдува множејќи ја зафатнината на роговите 
со константа 0,3. 

Но исклучок, за рогови од срндак чија оцена е 
под 139 поени, а од технички причини не е можно 
да се измери зафатнината на роговите, може тежи-
ната на теговите изразена во грамови да се помножи 
со 0,23 (коефициент по методата па др Фолтд) и на 
тој начин да се добие приближно точен орај поени 
за тежината и зафатнината на роговите заедно. 

4. Распонот на роговите се мери, по правило, на 
местото на најголемото внатрешно растојание по-
меѓу роговите. Ка ј рамни рогови или на надворе-
шната страна од свиткани рогови, распонот се мери 
при врвот на роговите. 

Измерениот распон на роговите се изразува, 
како и кај елен, во процент од должината на ро-
говите. Поените за распон на роговите се доделуваат 
според процентот на распоном и тоа: 

до 30°/о 
кад 30% до 35% 
над 35-% до 40% 
над 40% до 45% 
над 45% до 75% 

1 поен 
2 поена 
3 поена 
4 поена 

За распоп на рогови помал од 30% или поголем 
од 75% од просечната должина на роговите, не се 
доделуваат поени. 

Утврдување на бројот иа поспите според убавината 
па трофејот 

5 За рогови во жолта или светлосмсѓа боја се 
доделува 1 наем, за рогови во смета боја — 2 поена, 
за рогови во темно-смеѓа боја без сјај — 3 поени 
и за рогови во темна до скоро црна боја — 4 поени. 

За рогови во наполно светла боја или за ве-
шта': ки обоени рогови, не се доделуваат поени. 

6, За рогови кои се слабо икричави или имаат 
само мали и ретки икрички се доделува 1 поен, за 
средно икрпчави рогови што имаат поголем број 
мали икричтш — 2 поена, за добро икричави рогови 
што покрај мали парички имаат средно големи 
икргЈчки — 3 -ог-пп, а за силно икричави рогови а 
гс; чем оро] i? кр ички на сите делови од рогот — 4 
поени. 

За мазни рогови што речиси се без мкричкм. пе 
се Јлелувг.ат поени. 

7, За средно развиени и ма,тку икричави ружи 
се доделува 1 поен, а за добро развиени, доста ви-

соки и икричави ружи во форма на круна — 2 по-
ена. За јаки, широки, високи и икричави ружи се 
доделуваат 3 поени, а за многу јаки, широки, ви-
соки и икричави ружи — 4 поени. 

За слабо развиени и ниски ружи ме се доде-
луваат поени. 

В. За тапи, без с ја ј и средио развиен« врвови 
од парошки се доделува 1 поен, а за ши лес ти врвови 
од парошци во бела боја и со мазна површина како 
да е полирана — 2 поена. 

Ако врвовите од парошци се тапи, гнили и слабо 
развиени, не се доделуваат поени. 

9. За правилност и убавина на роговите, како 
и за должина на парошците можат да се доделат до 
5 поени, и тоа: 

— за правилни, долги и убави иарошци — до 
2 поена; 

— за убавина на трофејот, правилност, симет-
рија и изглед на роговите во целрша — до 3 поени. 

Одземање поени при сцену вање на ро возите 

10. За неправилност на роговите поради недо-
статок на парошци или мошне куси парошци, не-
правилна форма на роговите, шулликавост, пороз-
ност и повреди на роговите што ја намалуваат уба-
вината на изгледот на трофејот и др., може да се 
одбие до 5 поени. 

4. Рогови од дивојарец и дивокоза 

Утврдување па бројот на поените според мерите на 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од дивојарец и диво-
коза се мери "од предната страна на левиот и .дес-
ниот рог од местото каде што рогот почнува да 
расте од черепот, по горната кривина до крајот на 
рогот. 

Ако е одбиен односно скршен дел од врвот иа 
еден рог така што и покрај тоа да може да се из-
мери височината односно распоном на роговите, како 
просечна должина на роговите се зема измерената 
должина на рогот кој е цел или неоштетен. 

Ако е делумно или наполно одбиен односно 
скршен еден рог, поради што не може да се измери 
височината и распонот на роговите, роговите не се 
оценуваат. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната должина на 
роговите со константа 1Д 

Во случајот од ставот 3 па оваа точка може, по 
исклучок, врз основа на претходна спогодба со ло-
вецот, вредноста на таков трофеј да се утврди по 
слободна оцена на стручна комисија, ако е тоа по-
требно за да се наплати цената на отстрелот, 

2. Височината на роговите се мери од местото 
помеѓу роговите на темето од черепот до највисо-
ката точка на кривината на роговите. Највисоката 
точка на кривината на роговите се утврдува со по-
мош на два ленира од кои едниот се наместува во-
дорамно прек}' највисоката точка на кривината на 
роговите, а другиот вертикално од местото на че-
репот помеѓу роговите до водорамно изместениот 
ленир. 

Бројот на поените за вредност на овој еле-
мент се утврду га мп ежејќи ја височината на рого-
вите со константа 1. 

3. Обемот па подебелиот (појакиот) рог се мери 
на најдебслото -место, без оглед на наслојката на 
смола на рогот. 

Бројот на поените зл вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи го обемот на подебелиот рог 
со константа 4. 
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4. Распонот на роговите се мери на највисокото 
место на кривината на роговите (каде што се мери 
и височината на роговите) од средината до среди-
ната на дебелината на секој рог. 

Ако е раепонот на роговите неприродно ганем, 
не смее за распон на роговите да се додели број 
поени поголем од бројот на поените доделен за ви-
сочина на роговите. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи го распетог на роговите со 
коистакта I. 

5. Староста на дивојарецот и дивокозама се ут-
врдува со броење годовите на рогот. За старост на 
дивојарецот односно дивокозама од 6 до 10 години 
се доделува 1 поен, за старост над 10 до 12 години — 
2 поена, а за старост над 12 години — 3 поени. 

За рогови на дивојарец и дивокоза помлади од 
6 години по о&ој основ не се доделуваат поени. 

Одземање поени при отцепување па роговите 

6. Според дебелината иа наслојкзта ва смола на 
рогот моѕѕеѕ да се одФие до 5 поени. За да се утврди 
десетината на насловната ка смола на рогот треба 
да се измери најдебелото место на рогот на кој нема 
наслојка на смола. 

Разликата помеѓу бројот на поените пресметан 
за обем на рогот со смола (точка 3 на овој оддел) 
и бројот на поените пресметал за обем на рогот без 
е ^ л а , не смее да мине 5 поени, кој број поени 
може најмногу да се одбие за наслојка на смола. 
Бројот на поените што се одзема за наслојка на 
смола треба* по правило, секогаш да биде помал 
најмалку за 1 поен од разликата ни поените пре-
сметана за обем на рогот мерена на местото со смола 
и на местото без смола, 

5. Рогови од алпски кез&рот 

Утврдување на бројот на поените според мерите па 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од алпски козорог се 
мери од надворешната горна страна на кривината 
на секој рог* од местото каде што рогот израснува 
од черепот, до врвот на рогот. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната должина на 
роговите со константа 1. 

& Обемот на роговите се мери на најдебел ото 
место на левиот и десниот рог помеѓу двата крстева 
(избочина^ израелци, џумки на рогот), но »е 
прешу нив. 

Бројот на поените за вредност на обемот ва ро-
говите се утврдува за секој рог посебно, и тоа мно-
жејќи го обемот на секо) рог со коѕстзшта 1. 

X Расповот на роговите се мери на местото каде 
што е најголемата широчина на надворешната стра-
на на роговите односно на местото каде што е нај -
големото меѓусебно растојание на надворешните 
страни на роговите. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи го ра сп опет на роговите со 
константа 0,5. 

Утврдување па бројот на поените според убавината 
на трофејот 

4. За рогови во сива или кафеавосива боја се 
доделуваат 3 поени,. за рогови во смеѓа боја — 2 
поена, а за рогови во темна до црна боја — 1 поен, 

5. За слаба прстенестост на роговите се доделу-
ва 1 поен, за средна прстенесто^ на роговите — 2 
поена, а за јака прстенестост на роговите — 3 поени. 

в. Зи хармонични кривини на роговите се до-
доделува до 3 поени. 

I. Рогови ОД муфлон 

Утврду®ање на бројот на поените според мерите на 
одделни елементи 

1. Должината на роговите од муфлон се мери од 
надворешната страва на кривината на левиот и де-
сниот рог од местото каде што рогот израснува од 
черепот до врвот на рогот. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната должина на 
обата рога со константа 1. 

2. Обемот на роговите се мери на најдебелите 
места на левиот и десниот рог, и тоа врз база на ро-
говите, т. е. на местото каде што рогот израснува од 
черепот, на втората третина од должината на рого-
вите и на третата третина од должината на рого-
вите. Просекот од секое мерење на истото место на 
ле кмет и десниот рог се внесува во трофеј ни от лист 
и се пресметува кака посебен елемент од трофеј. 

Бројот на поените за вредност на овие елементи 
се утврдува множејќи го просечниот обем на секој 
рог по константа 1. 

3. Раснокот на роговите се мери на местото каде 
што е најголемото меѓусебно растојание на надворе-
шните страни на роговите. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи го ра снопот на роговите со 
константа 1. 

Утзр()у8иш5 па бројот на поените според убавината, 
на трофејот 

4. За рогови во теадкосмеѓа до цгква боја се до-
делуваат 3 исејни,, за рогови во смеѓ »темна боја — 
2 поена, а за рогови во светла боја — 1 поен. 

Ако роговите се вештачки обоени или ако им 
е одземена природната боја, не се доделуваат поени. 

5, За рогови што имаат густи прстена се доде-
луваат 3 поени, за рогови што имаат средно густи 
прстена — 2 поена,, а за рогови што имаат ретки 
прстена — 1 поен. 

& За рогови што убаво и правилно се свиткани 
се доделува до 5 »сени. 

Одземање поени при оценување на роговите 

За рогови што се свиткани така што »раат да 
е свртен кон главата или телото на муфлонот се 
одбива до 5 поени. 

7. К љ о м од вепар 

1. Должината на сечач иге се мери од надворе-
шната страна на кривината на левиот и десниот 
сечач. Ако некој сечач при коренот или врвот е 
оштетен односно скршен* се мери само делот од 
сечачот кој постои. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната должина на 
обата сечачи со константа 1. 

2. Широчината на сечачите се мери на најширо-
кото место на левиот и десниот сечан, со точност на 
десеттина милиметар. Евентуални израстоци на се-
чачите не се земаат предвид. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја просечната широчина на 
сечачите со константа 3. 

3. Обемот на брусачите се мери на нај дебел ото 
место на левиот и десниот брусач. Евентуални из-
р а с т о к или вдлабнатини на брусачите не се земаат 
предвид. 
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Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува за секој брусач посебно множејќи го 
обемот на брусачот со константа 1. 

4. За особена убавина на формата и бојата на 
сечачите и брусачите се доделува до 5 поени. 

5. За евентуални недостатоци (неправилност и 
не симетричност на кљовите и др.) може да се одземе 
до 10 поени. 

8. Череп од мечка 

1. Должината на черепот од мечка се мери од 
врвот на носната коска до крајот на черепот, без 
долната челуст. Евентуални израстсгци на черепот 
не се земаат предвид. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја должината на черепот со 
константа 1. 

2. Широчината на черепот се мери на најширо-
кото место на черепот. 

Бројот на поените за вредност на овој елемент 
се утврдува множејќи ја широчината на черепот со 
константа 1. 

9. Крзно од мечка 

1. Должината на крзното од мечка се мери од 
врвот на муцката до крајот на кожата од опашката, 
а широчината на крзното се мери на најтесното ме-
сто на крзното помеѓу предните и задните шепи, 
вертикално на линијата за мерење должината на 
крзното. 

Бројот на поените за вредност на елементите за 
должина и широчина на крзното од мечка изне-
сува 1% од бројот добиен множејќи ја должината 
и широчината на крзното а изразен во cm2. 

2. За убавина на крзното се доделува до 30% 
од бројот на поените од точката 1 на овој оддел, 
и тоа: 

1) за должина на длаката — — — до 10% 
2) за правилност на растежот на дла-

ката — — — — — — — до 10% 
3) за сјај и густина на длаката — до 10% 

3. Поените за вредност на свежо крзно од мечка 
се утврдуваат според следната формула: 

должината X широчината 
+ воените за убавина 

100 
на крзното. 

10. Черели од волк, рис и дива мачка 

Поените за вредност на череп од волк, рис и 
дива мачка се утврдуваат со мерење должината и 
широчината на черепот од волк, рис односно дива 
мачка на начинот предвиден за должината односно 
широчината на череп од мечка. 

Бројот на поените за вредност на черепот се 
утврдува множејќи ја должината и широчината на 
черепот со константа 1. 

11. Крзно од волк 

1. Должината на крзното од волк се мери од вр-
вот на муцката до коренот на опашката, а широчи-
ната на крзното се мери на најтесното место на 
крзното (вертикално на линијата за мерење должи-
ната на крзното), 

Бројот на поените за вредност на елементите на 
должината и широчината на крзното од волк из-
несува 1% од бројот добиен множејќи ја должината 
и широчината на крзното а изразен во еш2. 

2. За убавина на крзното се доделува до 25% 
од бројот на поените утврден за должина и ши-
рочина на крзното, и тоа: 

1),за должина на длаката — — — до 10% 
2) за густина и правилност на ра-

спределбата на длаката — — — до 10% 
3) за широчина на јаката (појасот на 

густа длака на вратот) — — — до 5%. 

3. Поените за вредност на свежо крзно од волк 
се утврдуваат според формулата предвидена за 
крзно од мечка, 

12. Крзно од рис 

1. Должината на крзното од рис се мери од 
врвот на муцката до крајот на кожата од опашката, 
а широчината на крзното се мери на најтесното 
место на крзното (вертикално на линијата за ме-
рење должината на крзното). Распоном на крвното 
се мери од коренот на средната канџа (третата 
канџа) на една предна шепа до коренот на средната 
канџа на другата средна шепа (вертикално, на ли-
нијата за мерење должината на крзното).^ 

Бројот на поените за вредност на елементите 
должина, широчина и распон на крзно од рис из-
несува 0,5% од бројот добиен множејќи ја должи-
ната на крзното со збирот на широчината и распо-
нот на крзното а изразен во еш2. 

2. За убавина на крзно' од рис се доделува до 
25% од бројот на поените утврден за должината на 
крзното и широчината и распонот на крзното, и 
тоа: 

1) за должина, правилност на ра-
стежот и густина на длаката — - до 5% 

2) за перчиња на ушите и мустаќи до 5% 
3) за дамки — — — — — — — до 5% 
4) за зулуфи (под увото во височина 

на долната челуст) — - - — — до 10% 

3. Поените за вредност на свежо крзно од pfrc се 
утврдуваат според следната формула: 

должината X (широчина 4- распонот) 
• ~ + поените за 

200 
убавината на крзното. 

13. Крзно од дива мачка 

1 Должината на ќрзното од дива мадаа се мери 
од врвот на муцката до коренот на опашката, а 
широчината и распонот на крзното семегрвтна ист 
начин како широчината и распо*н>т на к р д о т о 
ед рис. 

Бројот на поените за вредност iia елементите 
должина, широчина и распон на крзно од, дива 
мачка изнесува 0,5% од бројот добиен множејќи ја 
должината на крзното со збирот на широчината и 
распонот на крзното а изразен во cm*. 

2. За убавина на крзно од дива мачка се доде-
лува до 25% од бројот на поените утврден за. дол-
жината на, крзното и широчината и распонот на 
крзното, и тоа: 

1) за должина на опашката и бројот 
на црни колачи — — — — — до 10% 

2) за зулуфи (под увото во височина 
на долната челуст) — — — — до 5% 

3) за должина и правилност на ра-
стежот на длаката и за густина 
на длаката — — — — — — до 10% 

3, Поените за вредност на свежо крзно од 
дива мачка се врши според формулата предвидена 
за крзно од рис. 



Среде. I* октомври (две СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 — Страна 70S 

Образец бр 1 
ТрофеЈ од елен 

(формат.* 10X15 еш) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот : — и 
(Име и презиме на ловецот« место на престојот, држава) 

Отстрели на 1 •'1 •• ^— •• " 
(Ден, месец и година) 

Во на местото наречено i — 
{Назив ва ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

ЕДЕН — CERVUS ELAPHUS (14 

со рогови од поени < • • ) 
{со букви) 

(Втора страна) 

Ре
де

а 
бр

ој
 Елементи на мерењето 

Ед
ин

иц
а 

на
 м

ер
а 

Мера 

Средна про-. Константа 
сечка мера ] односно мо-

односно вку-ј жен број 
пио за ред. ] поени за 

бр. 9 I ред. бр. 8 

Утврден 
број 

1К>енв 

1 
левиот 

Должина на рог 
десниот 

cm' _ • — . ом 

2 
... г, левиот. . : 

Должина на надочгтк 
- : . • десниот. 

' еш 0,25 • * , v * 

3 .1 
левиот, 

Должина «а • средна« 
десниот • • ; 

еш — 0Д5 

4 
левиот 

Обем на : венец 
— • десниот -

еш — 1 

1 -5-и 
Левиот 

Обем на роговите помеѓу -—~——1 тгадочник и 
сред ник - десниот 

cm — — 
1 
1 

6 
* левиот 

Обем на роговите помеѓу - — среднак и кру-
ната десниот -

cm — — 
I 
J — 

7 Тежина на свежите рогови kg, намалена за 
10% односно за kg kg — 2 

8 Распон на роговите cm Уо до 3 

9 
левиот 

Број парошци на— : рог 
десниот 

парче — 1 

Вкупно: 



Страна 794 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среде, 12 октомври 1966 

(Трета страна) 

Реден 
број Елементи за оценување на убавината на роговите Можен број 

поени до 
Утврден број 

поени 

:о Боја на роговите 2 

Пренос: 

:о Боја на роговите 2 

и Икричавост (бобичавост) 2 

12 ВРБОВИ (шилци) на парошците 2 

13 Леденици 2 

14 Круни 10 

Збир на поените од ред. бр. 1 до 14 

15 Одземање поени поради недостатоци на рогови 3 

Образложение за одземањето на поени: 

Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

џ 

(Место) 

Членови на комисијата: 
1. 

2. 

3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно дру? 
одговорен раководител на 
организацијата) 

(Четврта страна) 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внесат податоци за отстрелот на дивеч) 



Среда, 12 октомври 11И56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 39 — Страна 807 

Образац бр. 2 
Трофеј од елен лопатар 

(формат: 15 X 20 cm) 
(Прва — насловна — страна)^ 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

Отстрела на 
(Ден, месец и година) 

Во — — на местото наречено « 

(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

ЕЛЕН ЛОПАТАР — DAMA DAMA (L.) 

со рогови од поени ( — —Ј (со букви) 

(Втора страна) 

Реден 
број Елементи на мерењето 

Еди-
ница 

на 
мера 

Мера 
Средна 

просечна 
мера 

Констан-
та 

Утврден 
број 

поени 

1 
левиот 

Должина на рог 
десниот 

cm 0,50 

2 
левиот 

Должина на надочник 
десниот 

cm 0,25 

3 
левата 

Должина на лопата 
десната 

cm 1 

4 
левата 

Широчина на лопата 
десната 

cm 1,50 

5 
левиот 

Обем на венец 
десниот 

cm 1 

б 
левиот 

Обем на рог помеѓу надочникот и сред- cm 1 
1 б десниот 

накот 
cm 1 

1 

7 
левиот 

Обем на рог помеѓу среднакот и ло- cm 1 
1 7 десниот 

патат« 
cm 1 

1 

8 Тежина на свежите рогови kg намалена за 
10% односно за kg 4 i 1 

2 1 
I 

Вкупно? 



Страна 796 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 12 октомври 1966 

(Трета страна) 

Реден 
број Елементи за оценување на убавината на роговите Можен број 

поени до 
Утврден 

бро! поени 

! Боја на роговите 2 
Пренос: 

| Врвови (шилци) на парошците 
1 

6 

и Маса, форма, правилност на роговите 5 
1 

Збир на поените од ред. бр. 1 до 11 | 

V Одземање поени поради недостаток на рогови: 

12 Недоволен распон на роговите (cm —=—°/о) 6 

l i 
1 

На лопати 10 

14 На рабови од лопати 2 

15 На неправилно обликувани рогови 6 

Вкупно одземени поени: ј 

Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 
организацијата) 

(Четврта страна) 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внееаат податоци за отстрелот на дивеч) 



Среда, 12 октомври 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 39 — Страна 801 

Образец бр. 3 
Трофеј од срндак 

(формат 10 X 15 cm) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 
Ловецот 

Отстрели на 

Во 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 
на местото наречено — 

со рогови од поени 

(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

СРНДАК — CAPREO'LUS CAPREOLUS (L.) ( -

(со букви) 

(Втора страна) 

Должиш на 
левиот 

десниот 
рог cm 0,5 

Тежина на свежите рогови намалена 
за 10°/о односно за g 

•3 1 Зафатнина на роговите 
4 | Распон на роговите 

cm3 

ОД 
Ж 

- % до 4 
Елементи за оценување на убавината на роговите 
Боја на роговите 
Икричавост (бобичавост) на роговите 
Ружи 

до 4 
до 4 
до 4 

_8 ј Врвови (шилци)_ на парошците 
9 ~ ~ 

до 2 
Додавање поени на правилност и убавина на роговите 
Образложение за додавањето на поени: 

до 5 

Вкупно: 

(Трета страна) 

Реден 
број Елементи за мерење и оценување Можен број 

поени 
Утврден број 

поени 

10 Одземање поени поради недостатоци на роговите до 5 
Пренос: 

10 Одземање поени поради недостатоци на роговите до 5 

Образложение за одземањето на поени 

Оцена на роговите — вкупно: 
Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. . 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 
организаци ј ата) 

(Четврта страна) 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат ва оваа страна да се 

внесаат податоци за отстрелот ва дивеч) 



(Страна Ш — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ! Среда, 12 октомври 1966 

Образец бр. 4 
Трофеј од дивојарец 

(формат: 10 X 15 cm) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот — 
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

Отстрели ца —• —: ; _ 
(Ден, месец и година) 

Во ' на местото наречено • 
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

ДИВОЈАРЕЦ — RUPICARPA EUPICABPA (L.) 

со рогови од поени ( ) 
(со буреви) 

(Втора страна) 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Елементи за мерење и оценување 

1 Ед
ин

иц
а 

на
 м

ер
а 

Мера 
Средна 

просечна 
мера 

Константа 
односно 

можен број 
поени за 

ред. бр. 5 и 6 

Утврден 
број 

поени 

1 
левиот 

Должина на рог 
десниот 

cm — 1,5 

2 Височина на роговите cm — 1 

3 Обем на подебелиот рог cm — 4 

4 Распон на роговите cm — 1 

5 Старост год. — до 3 

Збир на поените од ред. бр. 1 до 5 
б | Одземање поени за наслојка на смола до 5 

Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум н а оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
.Членови на комисијата: 
1. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 
организацијата) 

(Трета страна) 

Опис на ловот: \ 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да Се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 



Среда, 12 октомври 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 39 — Страна 801 

Образец бр. 5 
Трофеј од алпски козорог 
(формат: 10 X 15 еш) 

(Прва — насловна — страна)' 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

Отстрели на — ••• 
(Ден, месец и година) 

Во на местото наречено г-т 
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревири 

АЛПСКИ КОЗОРОГ — CARP А IBEX (L.) 

со .рогови од поени (— : ) 
(со букви) 

(Втора страна) 

Ре
де

н 
бр

ој
 Елементи на мерењето 

Ед
ин

иц
а 

на
 м

ер
а 

| 

Мера 
Средна 
просечна 

мера 

1 
ј Утврден 

Константа ј број 
' поени 
1 

1 
левиот 

Должина на • рог 
десниот 

cm 1 

2 
левиот 

Обем на рог 
десниот 

cm 1 
т 

3 Распон на роговите cm 0,5 

Елементи за оценување на роговите: Можен број 
поени до 

4 Боја на роговите 3 

5 Прстенесто^ на роговите 3 

6 Кривина на роговите 3 

Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот 

(Потпис на директорот, управникот 
односно друг одговорен раководител на 

организацијата) 

(Место) 

Членови на комисијата: 
1. 
2 
3. 

(Трета страна) 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат ва оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот ва дивеч) 



Страна 800 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среде, 12 октомври 1966 

Образец бр. в 
Трофеј од муфлон 
(формат: 10 X 15 еш) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 
Ловецот 

Отстрели на 

Во 
(Назив на ловиштето) 

со рогови од поени 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 
на местото наречено -

^Назпв на ловниот ревир) 

МУФЛОН — OVIS MUSIMON (Schreb) ( 
- ) 

(со букви) 
(Втора страна) 

(Трета страна) 

Елементи на оценувањето Можен број 
поени Утврден број поени 

Одземање поени поради неправилен раст на ро-
7 гов ите до 5 

Пренос: 
Одземање поени поради неправилен раст на ро-

7 гов ите до 5 

Образложение за одземањето на поните 
Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Четврта страна) 
Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
Енесаат податоци за отстрелот на дивеч) 

I левиот I 
1 1 Должина на рог | 

1 десниот ! 
cm | 

1 
1 | 

! 

2 

левиот i 
Обем на роговите врз база на ј еш 

десниот 

1 
1 

2 

левиот 
Обем на рог на втората тре-

десниот 
тина од должината на роговите 

cm 1 2 

левиот 
Обем на рог на третата тре-

месниот 
тина од должината на роговите 

cm 
1 

1 

3 Распон на роговите cm 1 

1 Елементи за оценување на убавината на роговите: 
4 | Баја на роговите до 3 
* 1 
6 1 

Прстенестост на роговите до 3 * 1 
6 1 Завоитост-свитканост на роговите ДО 5 1 

Збир на поените од ред. бр.. 1 до 6 1 



Среда, 12 октомври 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 39 — Страна 801 

Образец бр. 7 
Трофеј од вепар 

(формат: 10 X 15 cm) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 

Отстрели на 

Во 
(Назив на ловиштето) 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 

на местото наречено 
(Назив на ловниот ревир) 

ВЕПАР — SUS SCROFA (L.) 

со кљови од поени ( -
(со букви) 

(Втора страна) 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организаци ј ата) 

(Трета страна) 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат ва оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот ва дивеч) 

1 
левиот 

Должина на сечач 
десниот 

еш 1 

2 
левиот 

Широчина на сечач 
десниот 

mm 3 

3 
левиот 1 

ј cm 
1 
1 

3 
десниот 

1 
ј cm 

1 
1 

4 Додаток поени на убавината на кипо-
вите до 5 

Збир не поените од ред. бр. 1 до 4 
5 Одземање поени до 10 

Образложение за одземањето на поените 

Оцена на кљовите — вкупно: 
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Образец бр. 8 
Трофеј од мечка 

(формат: 10 X 15 ст ) 
(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 
Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот ^ 
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

Отстрели на • 
(Ден, месец и година) 

Во на местото наречено 
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

КАФЕАВА МЕЧКА — URSUS ARCTOS 
со трофеј од поени ) 

(Вид трофеј) (со букви) 

(Втора страна) 
ЧЕРЕП ОД МЕЧКА 

Реден 
број Елементи на мерењето Единица 

на мера Мера Константа Утврден 
број поени 

1 Должина на черепот cm 1 
2 Широчина на черепот cm 1 

Оцена на черепот — вкупно: 
Рег. бр. 

(Датум ва оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организаци ј ата) 

(Трета страна) 
КРЗНО ОД МЕЧКА 

Реден 
оро« 

Г 

Елементи на • мерењето и оцену-
вањето 

Мера 
во cm 

Должината х 
широчината 
на крзното 

во cm2 

Определен 
процент 

Утврден број 
поени 

Реден 
оро« 

Г 2 3 4 5 6 

1 Должина на крзното 1% од бројот 
од колоната 4 

1 
Широчина на крзното 

1% од бројот 
од колоната 4 

Додаток поени за убавината на крзното: 

2 

За должина на длаката до 10°/о 
За правилноста на растот 
на длаката до 10°/о од утврдени-

от број поени 
од ред. бр. 1 
на колоната 6 

За сјајот и густината на 
д лаката до 10°/о 

• • • % 

2 

За должина на длаката до 10°/о 
За правилноста на растот 
на длаката до 10°/о од утврдени-

от број поени 
од ред. бр. 1 
на колоната 6 

За сјајот и густината на 
д лаката до 10°/о 

• • • % 

2 

За должина на длаката до 10°/о 
За правилноста на растот 
на длаката до 10°/о од утврдени-

от број поени 
од ред. бр. 1 
на колоната 6 

За сјајот и густината на 
д лаката до 10°/о • • • % 

Оцена на крзното — вкупно: 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организаци ј ата) 

(Четврта страна) 
Опис на ловот: \ 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да Се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 
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Образец бр. 9 
Трофеј ед волк 

(формат: 10 X 15 cm) 
(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 
Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 

Отстрели на 

Во 

со трофеј 

(Назив на ловиштето) 

(Вид трофеј) 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 
на местото наречено 

(Назив на ловниот ревир) 
ВОЛК — CANIS LUPUS (L.) 

од поени (-
(со букви) 

(Втора страна) 
ЧЕРЕП ОД ВОЛК 

Реден 
број Елементи Единица 

на мера Мера Константа Утврден 
број поени 

1 Должина на черепот cm 1 
2 Широчина на черепот | cm 1 

Оцена на черепот — вкупно: 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Трета страна) 
КРЗНО од волк 

Реден 
број 

Елементи на мерењето 
и оценувањето 

Мера 
во cm 

Должината х 

"широчината 
на крзиот » 

во cm2 

Определен 
процент Утврден број поени 

1 2 | 3 4 5 6 

1 Должина на крзното 
Широчина на крвното 

Y, ч( од износот 
од колоната 4 

Додаток поени за убавината на крзното: 

2 

За должината на 
длаката до 10% од утврдениот 
За густината и правилно- број поени под 
ста на распределбата на ред, бр. 1 на ко-
длаката до 10% лоната 6 
За широчината на јаката 
(густа длака на вратот) 

• • • % 

2 

За должината на 
длаката до 10% од утврдениот 
За густината и правилно- број поени под 
ста на распределбата на ред, бр. 1 на ко-
длаката до 10% лоната 6 
За широчината на јаката 
(густа длака на вратот) 

. • • % 2 

За должината на 
длаката до 10% од утврдениот 
За густината и правилно- број поени под 
ста на распределбата на ред, бр. 1 на ко-
длаката до 10% лоната 6 
За широчината на јаката 
(густа длака на вратот) • ' * ' о 

Оцена на крзното — вкупно: 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. : 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Четврта страна) 
Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оиаа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 
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Образец бр. 10 
Трофеј од рио 

(формат: 10 X 15 еш) 
(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 
Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 

Стстрели на 

Во 

со трофеј 

(Назив на ловиштето) 

(Вид трофеј) 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 
на местото наречено 

РИС ОБИЧЕН — LYNX (L.) 
од поени (-

(Назив на ловниот ревир) 

(со букви) 
(Втора страна) 

ЧЕРЕП ОД РИС 
Реден 
број Елементи Еди шта 

на мера Мера Константа Утврден 
број поени 

1 Должина на черепот 1 - с т 1 
2 Широчина на черепот с т 1 

Оцена на черепот — вкупно: 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Трета страна) 
КРЗНО ОД РИС 

Реден 
бро* Елементи на мерењето и оцену-

вањето 
Мера 
во cm 

Должина! а X 
широчината+ 
раслонот ва 

»раното во cm2 

Определеа 
процент 

Утврден *:ро\ 
поени 

1 • . : 2 4 5 6 
I Должина на крзното 

! 1 ј Широчината + распонот на крз-
ното 

— 
0,5% износот 

од колоната 4 

Додаток поени за.убавината на крзното: ^ 
i За должината, правел-

-коста, растот и густи-
ната на длаката до б̂ /о 
За перчињата на уши- од утврдениот 

2 те и мустаќите . до 5*/в број поени- под 
За дамките до 5°/о ред. бр. 1г на-коло-

ната б 
За зулуфите (под уво-
то во височина на дол-
ната челуст) до 10Уо 

• -Оцена на крзното — вкупно: 
Рег. број 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч! 

Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

: • • % . 
• , * • % 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Четврта страна) 
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Образец бр. 11 
Трофеј од дива мачка 
(формат: 10 X 15 еш) 

(Прва — насловна — страна)* 

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 
Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 

Ловецот 

Отстрели на 

Во 
(Назив на ловиштето) 

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

(Ден, месец и година) 
- на местото наречено 

(Назив на ловниот ревир) 

со трофеј 
(Вид трофеј) 

ДИВА МАЧКА — FELIS CATUS (L.) 
од поени : ( 

(со букви) 
(Втора страна) 

ЧЕРЕП ОД ДИВА МАЧКА 
Реден 
број Елементи на мерењето Единица 

на мера Мера Константа | I opoi поени 

1 Должина на черепот еш 1 
2 Широчина на черепот еш 1 

Оцена на черепот — вкупно: 
Рег. бр. 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

(Место) 
Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Трета страна) 
КРЗНО ОД ДИВА МАЧКА 

Реден 
број 

Елементи на мерењето 
и оценувањето 

Мера 
во еш 

Должината х 
широчината -f 
насловот ва 

крзвото го 

Определен 
процент 

Утврден бро! 
поени 

1 2 3 4 5 6 

1 Должина на крзното 
Широчина -f распонот на крзното 

0,5® од износот 
од колоната 4 

Додаток-поени за убавината* на крзното: - - -

2 

За должината на опашка-
та и број на црните ко- л „ * 
тт»пм 1Л0/Л ОД утврдениот 

За должината, правилно- лоната 6 
ста на растот и густината 
на длака та до 10Vo 

• • 

2 

За должината на опашка-
та и број на црните ко- л „ * 
тт»пм 1Л0/Л ОД утврдениот 

За должината, правилно- лоната 6 
ста на растот и густината 
на длака та до 10Vo 

• • 

2 

За должината на опашка-
та и број на црните ко- л „ * 
тт»пм 1Л0/Л ОД утврдениот 

За должината, правилно- лоната 6 
ста на растот и густината 
на длака та до 10Vo 1 • 

Оцена на крзното — вкупно: I 

(Датум на оценувањето на 
вредноста на трофејот) 

• 1 ' • 1 •• %» 
(Место) 

Членови на комисијата: 
1. 
2. 
3. 

(Потпис на директорот, 
управникот односно друг 
одговорен раководител на 

организацијата) 

(Четврта страна) 
Опис на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 
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Образец бр. 12 
Трофеј од голем тетреб 

(формат: 10 X ст ) 

(Прва — насловна — страна) 

(Место за евентуален знах-амблем на организацијата во чие лови гите е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 
Л озецот -

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава) 

Отет рели на — 
(Ден, месец и година) 

Во —; на местото наречено •• 
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

ГОЛЕМ ТЕТРЕБ — TETRAO UROGALLUS (L.) 

Рег. бр. 
ч {Потпис на директорот, 

(Датум на издавањето на управникот односно друг 
трофејното* лист) одговорен раководител на 

организацијата) 
(Место) 

(Втора страна)1 

Опис на ловот; 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 

О&разец бр. 1% 
Тројеф од тетреб ру шевац 

(формат: 10 X 15 еш) 

(Прва — насловна — страна! 

(Место ta евентуален звак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот) 

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т 
Ловецот -

(Име и презиме на ловецот, место на престолот, држава) 
Отстрели на . • 1 > • и ; — — 

(Ден, месец и година) 
Во Ш- . ..... на местото наречено ——— • 1 • 

(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир) 

ТЕТРЕБ РУШЕВ АЦ — TETftAO TETRIX (L.) 

Рег бр. — 
(Потпис на директорот, у-

«*TV* in издавањето на тро- правникот односно друг 
фејниот лист) одговорен раководител на 

организацијата) 

(Место) 

(Втора страна) 

Оние на ловот: 
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се 
внесаат податоци за отстрелот на дивеч) 
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468. 
Врз основа на членот 6а од Уредбата за начинот 

за формирање на цените и за нресметување на раз-
ликата во цените („Службе« лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 36''65, 40/65, 50/85, 11/66 и 22/06), генералниот 
директор на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ПРЕРАБОТЕНА КРУПНА КОЖА 

1. Произѕодителските стопански организации мо-
жат своите продажни цени за преработена крупна 
кожа, што ги формирале во смисла на точката 1 под 
113 од Наредбата за формирање на продажните це-
ни за одделни производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65), да ги зголемат најмногу за 10*/о. 

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

04 бр. 28/1 
7 октомври 1966 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Горѓе Псѕлиќ, е. р. 

12) ждребешка, за кожарска преработка, 
до 5 kg тежина 5,80 

13) магарешка 2ДО". 
2. Оваа наредба влегува во ем&а наредниот де« 

од денот на објавувањето во „Службе« лист мш 
СФРЈ". 

Вр. 04-29/1 
7 октомври 196Ѕ годете 

Белград 
Генерален директор 

ни Сојузниот завод за iзеиде, 
ѓорѓе Пенлив, е. р. 

469. 

Врз основа на чл. 6а и 11 од Уредбата за начинот 
за формирање на цените и за пресметување на раз-
ликата во цените („Службен лист на СФРЈ4", бр. 
33/Ѕ5, 36^65, 40/65 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот 
деректор на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА И 

ВОЛНА 

1. Во Наредбата за формирање на продажните 
цени за сурова кожа и волна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65 и 25/66) во точката 1 одредбите 1 до 
13 се менуваат и гласат: 

„1) телешка, без глава, со куси нозе, до 
3,5 kg тежина 16,10 

2) телешка, без глава, со куси нозе, над 
3,5 kg тежина 16,10 

3) телешка (лапачи, травојади, сламола-
пачи, цвикери, фресери), без глава, 
со куси нозе, со тежина: 

а) до 3,5 kg 10,40 
б) над 3,5 kg 11,50 

4) јунешка, со глава и нозе, со тежина: 
а) до 16 kg 7,SO 
б) над 16 до 24 kg 7,40 

5) јунешка, без глава, со куси нозе, со 
тежина: 

а) од 5 до 13 kg 9,80 
б) над 13 до 19 kg 8,50 

6) јунешка (чсхл), без глава, со куси 
нозе, до 5 kg тежина 8,10 

7) кравја, со тежина: 
а) до 18 kg 5,80 
б) над 18 kg 6,30 

8) воловска, со тежина: 
а) до 22 kg 6.30 
б) над 22 до 30 kg 6,70 
в) пад 30 kg 6,50 

9) биковска, со тежина: 
а) од 27 до 35 кд 6.30 
б) нпд 35 до 50 kg 5,80 
в) над 50 kg 4,60 

10) биволска 4,00 
11) коњска и од маски и мулиња 4,00 

470. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ4*, бр. 16/tf0 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕН-

СКИ МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Семе од грав — — — — — JUS Е.В4.024 
Семе од морков — — — — JUS E.B4.180 
Семе од јачмен — — — — — JUS E.B4.181 
Семе од граорица — — — — JUS Е.В4.196 
Семе од лупине — — — — JUS Е.Ђ4Л99 
2. Југословенските стандарди од точката 1 »а 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од тенката 1 на 
ова решение ќе се применуваат од 1 јануари 1967 
година. 

Бр. 07-Ш7/1 
6 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р« 

471. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр, 16;60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУ-

МИНИУМ И А Л У М И Н И У М О Н ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Алуминиум и алуминиумон ле-
гури — Леани блокови изменети за 
натамошна преработка со гмечење — 
Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS С.С2.101 

Алуминиум и алуминијумски ле-
гури — Леани трупци наменети за 
натамошна преработка со т е ч е њ е — 
Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — —. - - JUS С.С2.103 
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Рондели од алуминиум, топлова-
Лани — Технички услови за изработ-
ка и испорака — — — — — JUS C.C4.018 

Рондели од алуминиум и алуми-
н и у м о н легури, лад нова лани — Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — — — JUS С.С4.052 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание, на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 05-6320/1 
в октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

472 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Базни хемикалии. Хлорна вар. 
техничка — — — — — — — JUS Н.В2.070 

Амониумнитрат, технички кри-
стален — — — — — — — — JUS Н.В3.010 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1967 година. 

Бр. 22-6321/1 
в јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. p. 

473. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

. Испитување течни горива и ма-
зива. Определување на точката на 
заматувањето и точката на пелтосу-
вањето — — — — — — — — JUS В.Н8.034 

Испитување течни горива и слич-
ни течности. Определување на точка-
та на палењето во затворен сад 
(Пенски-Мартенс) — — — — — JUS В.Н8.048 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката I на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1967 година. 

Бр. 08-6318/1 
6 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

474, 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБО-

ЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Бизмут во блок — Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS С.Е1.500 

Сребро во блок — Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS C.G1.100 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 05-6319/1 
6 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

475. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧ-

НИ ЈАЖИЊА ЗА РУДАРСТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Челични јажиња. Јажиња за 
извозни постројки во рударството. 
Технички услови за изработка и 
испорака — — — — — — — JUS С.Н1.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1967 година. 

Бр. 04-6322/1 
6 септември 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 
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476. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за .стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АПА-
РАТИ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА 

НА ЗВУК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски, стандарди: 

Грамофонски плочи и уреди за 
репродукција. Општи поими и дефи-
ниции — _ — — — — _ JUS N.N4.200 

г Грамофонски плочи. Мери и 
карактеристики — — — — —' — JUS N.N4.201 

Уреди за репродукција за грамо-
фонски плочи. Мери и карактерис-
тики — -г, — — ^ — — — JUS N.N,4.202 

2. Југословенските стандарди, од точката 1 на 
Ова решение се објавени во' посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
ва 1 јули 1967 година. 

Бр. 23-6324/1 
6 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот зевод 
за 'стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за пу-
штање во оптек административни таксени мерки 
и судски таксени марки од единствена емисија, 
кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 
се потпаднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ЈВО ОПТЕК АД-
МИНИСТРАТИВНИ ТАКСЕНИ МАРКИ И СУДСКИ 
ТАКСЕНИ МАРКИ ОД ЕДИНСТВЕНА ЕМИСИЈА 

' 'Во точката"'3 под 1 наместо зборовите: „на 
(перфорацијата)" треба да стои: „(перфорацијата)". 

Во точката 4 пОд 5 наместо Зборовите: »во „СФР 
Југославија" со кирилица« требе да-стои: »а: »СФР 
Југославија" со латиница«. 

Во точката 5 наместо бројот: „84/46" треба да 
стои: „85/46". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
гг ад, 7 октомври 1966 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на чле-

нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА 
I 

Се отповикува 
Живадин Симиќ од должноста на извонреден и 

Оетолномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Канада. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе, 

го изврши овој указ.. 

IH 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. б р 9 
26 септември 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 стар 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО БРАЗИЛ 
• 1 

Се отповикува 
Ранко Зец од, должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор"на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Бразил. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи. ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
26 септември 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
јосип Броз Тито/ е, р% 

Претседателот на Републиката' врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

у к А 3 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО ШВЕДСКА 

I 
Се отповикува 
Анте Етеровиќ од должноста на извонреден и, 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република* Југославија во Шведска. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш* 

У. бр. И 
26 септември 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната 

управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НОДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За помошник државен секретар за надворешни 
работи во Државниот секретаријат за надворешни 
работи се назначува Његован Исо, досегашен амба-
садор на СФРЈ во Судан. 

Б. бр. 117 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 7/65), С О Ј У З -
НИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За помошник државен секретар за надворешни 
работи во Државниот секретаријат за надворешни 
работи се назначува Пешиќ Милорад, началник на 
управата во Државниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Б. бр. 118 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 30 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТ-
НИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува Милан Матијашевиќ од должноста 
советник на државниот секретар во Државниот се-
кретаријат за надворешни работи. 

В. бр. 115 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 30 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НОДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи во Државниот секретаријат за надво-
решни работи се назначува Мојсов Лазар, претседа-
тел на Комисијата за меѓународни врски на 
Сојузната конференција на ССРНЈ. 

Б. бр. 116 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 75 од Основниот закон за 
службата на внатрешните работи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/64), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Р Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛОТ НА МИЛИ-
ЦИЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Чедомир Мијовиќ од должноста 
генерал на Милицијата во Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Б. бр. 109 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е НИ Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Јуре Кошутиќ од должноста со-
ветник на сојузниот секретар во Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, поради реорганизација 
во Секретаријатот. 

Б. бр. 110 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. џ 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 
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Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Душан Лазиќ од должноста совет-
ник на сојузниот секретар во Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи, поради реорганизација во 
Секретаријатот. 

Б. бр. 111 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 11 од Законот за народна-
та одбрана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55 и 
41/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
МОБИЛИЗАЦИСКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ И УСТАНОВИ 

Се разрешуваат Светислав Стефановиќ од дол-
жноста претседател и Драгољуб Васовиќ од дол-
жноста член на Комисијата за мобилизациски р а -
боти на сојузните органи и установи. 

Б. бр. 107 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Боривое Новаковиќ од должноста 
советник на сојузниот секретар во Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, поради реорганиза-
ција во Секретаријатот. 

Б. бр. 112 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65) Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Саво Преѓа од должноста совет-
ник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, поради реорганизација во Се-
кретаријатот. 

В. бр. ИЗ 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 23 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 11/65) и точ-
ката 3 од Одлуката за формирање Комисија на Со-
јузниот извршен совет за одликувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се разрешува Урош Баиќ од должноста член 
на Комисијата на Сојузниот извршен совет за од-
ликувања. 

2. За член на Комисијата на Сојузниот извршен 
совет за одликувања се именува Гуро Алфиревиќ, 
началник на Управата за организација и кадри на 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Б. бр. 114 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 11 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55 и 41/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА МОБИЛИЗАЦИСКИ 
РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

1. Се разрешуваат Зоран Полич и Гура Матиќ од 
должноста член на Комисијата за мобилизациски 
работи на сојузните органи и установи. 

2. Во Комисијата за мобилизациски работи н$ 
сојузните органи и установи се именуваат: 

за претседател: 
1) Милутин Морача, член на Сојузниот изврше^ 

совет; 
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за членови: 
2) Франц Тавчар, генерал-потполковник на ЈНА; 
3) Вуксан Љумовиќ, секретар на Секретаријатот 

за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извр-
шен совет. 

Б. бр. 108 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНИЦЕФ 

1. За претседател и членови на Националната 
комисија за УНИЦЕФ се назначуваат: 

за претседател: 
1) др Светомир Јауковић помошник сојузен се-

кретар за здравство и социјална политика; 

за членови: 
2) Недељко Борковић покраински секретар за 

здравје и социјална политика на АП Косово и Ме-
тохија; 

3) др Вукан Чулиќ, директор на Институтот за 
заштита на подмладокот на СР Србија, Белград; 

4) Димитар Герасимовски, републички секретар 
за народно здравје и социјална политика на СР Ма-

кедонија; 
5) Мара Осолник-Рупена, генерален секретар на 

Југословенскиот црвен крст — Централен одбор; 
6) Иванка Кекиќ, член на Секретаријатот и 

Претседателството на Конференцијата за опште-
ствена активност на жените, Белград; 

7) др Горѓе Јаковљевић помошник републички 
секретар за здравје и социјална политика на СР Ср-
бија; 

8) Блажо Калуѓерови^ помошник републички 
секретар за труд, здравство и социјална политика 
на СР Црна Гора; 

9) Невенка Новаковиќ, заменик републички се-
кретар за здравје и социјална политика на СР Бо-
сна и Херцеговина; 

10) Бранка Савиќ, претседател на Југословен-
скиот одбор за социјален труд: 

11) др Богдан Срдар, републички секретар за 
здравје и социјална политика на СР Хрватска: 

12) Стане Шелих, републички секретар за здрав-
је и социјални грижи на СР Словенија; 

13) др Милое Алексиќ, директор на Институтот за 
млекарство на Југославија, Белград. 

2. На досегашните членови на Националната ко-
мисија за УНИЦЕФ што не се назначени со ова ре-
шение, им престанува функцијата во таа комисија. 

Б. бр. 121 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што ги 
основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА 

ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ 

1. Во советот на Југословенскиот завод за про-
дуктивност на трудот делегираат претставници: 

1) Сојузниот секретаријат за труд; 
2) Сојузниот секретаријат за индустрија и тр-

гови! а; 
3) Сојузниот завод за стопанско планирање; 
4) Сојузната стопанска комора; 
5) Здруженото претпријатие на земјоделско-ин-

дустрискиот комбинат „Раде Трниќ, Кикинда; 
6) Институтот на нуклеарни науки „Борис Кид-

рич", Винча: 
7) Рудникот и железарата Вареш: 
8) Индустријата на мотори и трактори ИМТ, Нов 

Белград. 
2. Органите и организациите од точката 1 на ова 

решение делегираат во советот по еден претставник. 

Б. бр. 119 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

464. Одлука за подигање Пратеништвото на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Германската Демократска 
Република на степен на амбасада — — 785 

465. Одлука за отворање Испратеништво на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија при Светата Столица во Рим 785 

466. Одлука за гарантираните цени на опре-
делени видови зеленчук и овошје — — 785 

467. Правилник за издавање трофеен лист за 
трофеи од дивеч — — — — —̂  — 786 

468. Наредба за формирање на продажните 
цени за преработена крупна кожа — — 807 

469. Наредба за измена на Наредбата за фор-
мирање на продажните цени за сурова 
кожа и волна — — — — — — — 807 

470. Решение за југословенските стандарди за 
семенски материјал — — — — — — 807 

471. Решение за југословенските стандарди за 
алуминиум и алуминиумон легури — 807 

472. Решение за југословенските стандарди од 
областа на базната хемиска индустрија — 808 

473. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на нафтени де-
ривати — — — — — — — — — 808 

474. Решение за југословенските стандарди за 
обоени метали — — — — — — — 808 

475. Решение за југословенскиот стандард за 
челични јажиња за рударството — — 808 

476. Решение за југословенските стандарди за 
апарати за регистрирање и репродукција 
на звук — — — — — — — — — 809 

Исправка на Решението за пуштање во оптек 
административни таксени марки и судски 
таксени марки од единствена емисија — 809 
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