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726. 

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 
3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ, 
бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИ-

ТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 1/77, 
12/77 и 18/77) во член 13 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Странските туристи што доаѓаат на привремен 
-престој во Југославија со патничко моторно возило 
со приколка, можат приколките да ги остават во 
Југославија под царински надзор ка ј организации-
те на здружен труд регистрирани за давање услу^ 
ги на чување на камп-приколки најдолго една го-
дина". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 885 
10 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

727. 

Врз основа на член 143 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на сог-
ласноста на извршните совети на собранијата на ре-
публиките и на извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И БАНКИ-
ТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
МОЖАТ ЗА СМЕТКА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ИМ ДА-
ВААТ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ НА КОРИСНИЦИ 

ВО СТРАНСТВО 

шење на платниот промет и на кредитните работи 
со странство (во натамошниот текст: банките овлас-
тени за работи со странство) можат за сметка на ос-
новните и другите организации на здружен труд да 
даваат финансиски кредити за други намени во 
смисла на член 143 од Законот за девизното рабо-
тење, и, кредитните односи со странство, под услов 
ако со, тие кредити се поттикнува проширувањето 
на капацитети, модернизацијата на производството 

. и . зголемувањето на обртните средства. 
2. Финансиските кредити од точка 1 на оваа 

, одлука основните и други организации на здружен 
труд и банките овластени за работи со странство 
можат за сметка на основните и други организации 
на здружен труд да им даваат на претприј-атијата 
во странство што својата'дејност ја вршат согласно 
со Законот за вршење на стопански дејности во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

3. Финансиските кредити од точка 1 на оваа 
одлука можат да се дадат со безусловна или неот-
повиклива гаранција или авал на домашна органи-
зација на здружен труд или банка овластена за ра-
боти со странство што основала претпријатие во 
'странство или со безусловна и неотповиклива га-
ранција или авал на странска банка — првокласен 
кореспондент, со што се обезбедува наплатата на 
дадениот финансиски кредит и на каматата. 

4. Основните и други организации на здружен 
труд можат кредити во динари на своите странски 
деловни партнери да им даваат за трошоците на 
нивните претставништва во Југославија под услов 
наплатата на дадениот кредит да ја извршат во 
девизи и тоа во рок од 90 дена од денот на користе-
њето на кредитите. 

5. Кредитите од точка 1 па оваа одлука можач? 
да им се одобруваат на корисници во странство во 
рамките на обемот утврден со самоуправната спо-
годба од член 141 ст. 1 и 2 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство за од-
носната година. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од--
лука престапува да важи Одлуката за намените и 
условите под кои банките овластени за вршење на 
платниот промет и на кредитните работи со стран-
ство и организациите на здружениот труд можат да: 
даваат финансиски кредити во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/73, 10/76 и 44/76). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 
година. 

10 
Е. п. бр. 888 

ноември 1977 
Белград 

година 

Сојузен извршен совет 

1. Основните и други организации на здружен 
труд и банките што ќе добијат овластување за вр-: 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, С. р 
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728. 

Врз сенова на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 39 став 2 од 
Царинскиот закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 

110/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНИТЕ О Л Е С Н Е Н Ј А ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА 
ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛА-
ЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИС-

ТИКАТА 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите давачки, за пресме-
тување на даночните олесненија при извозот и за 
искажување на правото на увоз и плаќање, како и 
за потребите на, статистиката, се утврдуваат след-
ните курсеви: 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат Решението за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување на царината 
и на другите давачки, за пресметување на даночните 
олеснетата при извозот и за девизните квоти што 
се искажуваат во динари (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/76) и Одлуката за утврдување на курсевите 
на странските валути за определување на основи-
цата за пресметувања на царината и на другите увоз-
ни давачки (,Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76). 

3. Курсевите на странските валути утврдени во 
точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за по-
требите на статистиката од 1 јануари 1978 година. 

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

Е. п. бр 891 
11 ноември 1977 година 

- Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

729. 

Брз основа на член 16 став 2 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на соглас-
носта од извршните совети на собранијата на ре-
публиките и од извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОСНОВАЧИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО ВО ПОГЛЕД 
НА ПРОМЕТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОСНОВА-
НО ВО СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВА СО 

ТРГОВСКА ДЕЈНОСТ 

1. Организацијата на здружен труд што основа 
претпријатие во странство што ќе се занимава со 
трговска дејност (во натамошниот текст: претпри-
јатието ЕО странство) е должна во барањето за ос-
новање на претпријатието во странство да приложи 
писмена обврска дека тоа претпријатие секоја го-
дина од вкупно остварениот промет поголем обем 
на тој промет ќе остварува со извоз на стоки и ус-
луги од Југославија. 

2. Ако организацијата на здружен труд основа 
сопствено претпријатие во странство, одлуката за 
преземената обврска од точка 1 на оваа одлука ја 
донесува надлежниот орган на управување со ра-
ботата и работењето на таа организација согласно 
со самоуправната спогодба за здружување, со ста-
тутот и другите самоуправни општи акти на орга-
низацијата на здружен труд. 

Ако повеќе организации на здружен труд заед-
нички основаат сопствено претпријатие во стран-
ство. одлуката за преземената обврска се донесува 
согласно со самоуправната спогодба од член 13 од 
Законот за вршење на стопански дејности во стран-
ство. 

3. Ако организацијата на здружен труд заедно 
со странски правни или физички лица основа ме-
шовито претпријатие во странство, обврската за 
остварување на обемот на прометот на стоки и ус-
луги од Југославија од точка 1 на оваа одлука ќе 
се регулира со договорот за основање на Мешови-
тото претпријатие (член 15 став 3 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство) според 
височината, на учеството на организацијата на здру-
жен труд во основачкиот влог на Мешовитото прет-
пријатие. 

4. На барање од организацијата на здружен 
труд, може да и се намали обврската за извоз на 
стоки и услуги од Југославија за претпријатието во 
странство во следните случаи: 

1) ако основа сопствено или мешовито претпри-
јатие по една од земјите во развој; 

2) ако секова сопствено или мешовито претпри-
јатие во странска земја, а за такво основање пос-
тои посебен интерес за развој на економските од-
носи. 

5. Намалувањето на обврската на извозот на 
стоки и услуги од Југославија за случаите од точка 
4 на оваа одлука може да изнесува најмногу до 
50% од обврската од точка 1 на оваа одлука. 

6. По исклучок од точка 5 на оваа одлука, на-
малувањето па обврската на извозот на стоки и ус-
луги од Југославија може да изнесува најмногу до 
75% од обврската од точка 1 на Оваа одлука за 
претпријатијата што се основани во најмалку раз-
виени земји во развој. 

7. Одобрението за намалување на обврската во 
смисла на точ. 4. 5 и 6 од оваа одлука го дава Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, со-
гласно со член 17 од Законот за вршење на стопан-
ски дејности во странство. 
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8. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на 
организациите на здружен труд што основале прет-
пријатија во странство што се занимаваат со тргов-
ска дејност до денот на влегувањето во сила на За -
конот за вршење на стопански дејности во стран-
ство, согласно со член 116 став 1 од тој закон. 

9. Со прописот од член 105 од Законот за врше-
ње на стопански дејности во странство ќе се регу-
лира и начинот на евидентирање на остварениот 
промет и на следењето на извршувањето на презе-
мената обврска на извозот во смисла на одредбите од 
оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 889 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

постапила според точка 2 одредби под 3 до в од 
оваа одлука не е должна да изврши попис на тие 
средства на крајот на 1977 година. 

4. Пописниот елаборат за извршеното контину-
ирано инвентарисување е составен дел на попис-
ниот елаборат за извршениот попис на крајот на 
деловната година и не се сведува на состојба на 
крајот на деловната година, туку се искажува со 
состојбата кога е извршен пописот. 

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

Е. п. бр. 890 
10 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. Ру 

730. 

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБВРСКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РЕДОВЕН ПОПИС (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕ) НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА 

1. Основните организации на здружен труд, 
работните организации што ео својот состав не-
маат основни организации на здружен труд, зе-
мјоделските задруги, основните задружни организа-
ции и основните организации на кооперанти (во на-
тамошниот текст: организациите за здружен труд) што 
во текот на годината вршеле непрекинато попис 
(континуирано инвентарисување) на основните 
средства во употреба, на суровините и материјали-
те, на ситниот инвентар, на амбалажата и готови-
те производи и стоки не се должни да извршат 
попис на тие средства на крајот на деловната го-
дина. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се одне-
сува на производите и стоките за кои се составува 
конечна пресметка на данокот на промет. 

Организацијата на здружен труд може со са-
моуправен општ акт да определи кои видови на 
средства од точка 1 на оваа одлука континуирано 
ќе ги инвентарисува во текот на деловната година. 

2. Се смета дека организацијата на здружен 
труд вршела континуирано инвентарисување на 
средствата од точка 1 на оваа одлука, ако: 

1) донела самоуправен општ акт за континуи-
рано инвентарисување; 

2) извршила континуирано инвентарисување во 
роковите утврдени со самоуправниот општ акт; 

3) за извршениот попис составила пописен ела-
борат; 

4) надлежниот орган на управување на таа ор 
ганизација донел одлука за ликвидирање на вишо-
ците и кусоците утврдени со пописот; 

5) надлежниот орган на управување на таа ор-
ганизација' донел одлука за расходување на сред-
ствата што со пописот се утврдени за расход; 

6) состојбата на средствата искажана во кни-
говодството е усогласена со фактичната состојба 
на тие средства утврдена со пописот. 

3. Организацијата на здружен труд што во 
1977' година извршила континуирано инвентарису-
вање на средствата од точка 1 на оваа одлука и 

731. 

Врз основа на чл. 1а и 37 став 1 и чл. 376 и 
37д, став .1 од Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65. 23/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 119 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/77), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките 
чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75 
30/75. 32/75, 34/75, 13/76, 43/76 и 32/77), чие важење 
е продолжено со Одлуката за применување до 31 
декември 1977 година на прописите во областите на 
девизното работење, на кредитните односи со стран-
ство и на прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 29/77), во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите на изво-
зот и увозот, што е составен дел на таа одлука, во 
колона 4 се вршат следните измени: 

„Тарифен Наименување Поране- Се заме-
број шната нува со 

кратен- кратен-
ка за ката за 
стоков- стоков-
ниот ре- ниот ре-
жим на жим на 

увозот увозот 

1 2 3 4 

56.01/16 Синтетични влакна: 
полиестерски ЛБ Р К 

56.02/3 Влакна синтетички 
полиестерски, несе-

ЛБ Р К чени во кабли ЛБ Р К 
56.04/1а-1 Синтетички влакна 

чешлаш!, од полиес-
тер ЛБ Р К 

56.04/16-1 Синтетички влакна 
РК". други, од полиестер ЛБ РК". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите 
што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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т 3. Оваа одлука влегува: во сила со дешуѓ 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ^ 

Е. п. бр. 886 
10 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. Ф 

732. 
Врз основа на член 27 став 4 од Царинскиот 

Закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ 
ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ 
ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦА-

РИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Ослободени се од плаќање на царина следни-
те предмети што се увезуваат во смисла на член 27 
став 2 точка 2 од Царинскиот закон; 

Тар. број Количес-
од Царин- Н а и м е н у в а њ е тво во 
ската та- / парчиња 
тарифа 

1 2 3 

84.61/1 Славини, вентили и слични уре-
ди-автоматски 
Ех. 
— Повратни вентили 3 
— Магнетски вентили 5 

85.02/36 Електромагнетски кочници-
"Други 
Ех. 
— Електромагнетски кочници за 

напон од .24 V 3 

185.08/1 Стартери за мотори и динамо 
Ех. 

Електрозадвижувачи за на-
пон од 24 V, со сила 1,8 КЅ 3 
Динамо-машини за напон од 
28 V 2 

85.08/7 Електрична опрема за задвижу-
вање и палење мотори со вна-
трешно согорување и прекину-
вачи што се користат заедно -
Друго 
Ех. 
Реглери за напон од 28 V 10 

85. 17/1 Електрични апарати за звучна 
сигнализација 
Ех. 
— Давач на звук во облик на 

перфориран диск што го врти 
електромотор 1 

85.19/6 Заштитни уреди за постројки од 
висок и низок напон (осигурува-
чи, одводници на пренапон, ре-
ден, прекинувачи и др.) 
Ех. 
--'' Терморелеи за напон од 24 Y 20 
— Релеи за напон од 24 V ,75 

г - Струјни релеи за струја вклу-
чување од 4 А 

- - Живини релеи за напон од 
24 V 

1— Автоматски прекинувачи за 
напон од 500 V 
Импулсни прекинувачи (сиг-
нални тастери) за напон од 
250 V 

- Прекинувачи за напон од 
600 V 

- Временски прекинувачи во 
облик на часовник, за напон 
од 24 V 

- Осигурувачи 

85.21/3 Полуспроводнички елементи (ди-
оди, транзистори), кристали 
Ех. 
— Диоди 

90.23 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех. 
— Термостати за напон од 24 V 
— Нивостати за напон од 24 V 

3 
15 

20 

10 

2. Увозот на предметите од точка 1 на ова ре-
шение го врши Секретаријатот за народна одбрана 
на град Белград. 

3. Ова решение се применува од 1 јануари 1977 
година. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ^ 

Е. п. бр. 887 
10 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

733. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА^ 

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »BILD« 

Се забранува внесувањето и растурањето вб 
Југославија на весникот »Bild«, број 231 од 4 ок-
томври 1977 година, што излегува на германски ја-^ 
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија, 

Бр. 650-1-22/562 
17 октомври 1977 година 

Белград 

Ѕаменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи; 
Драшко Јуришиќ, с. рц 

3 

4 

3 

5 

3 
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734. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на страно-
с т средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »KURIER« 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Kurier", број 277 од 8 ок-
томври 1977 година, што излегува на германски ја-
зик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/358 
14 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

735. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 

од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за гласовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »ЅCD ОЅТ TAGESPOST« 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот »Slid Ost Tagespost«, број 
233 од 8 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-22/359 
15 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

736. 
Врз основа на член 21 став 4, член 22 став 4, 

член 23 став 5 и член 28 став 7 од Законот за заш-
тита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИТЕ НА РА-
СТЕНИЈА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ, ИЗВЕЗУВААТ 
И ТРАНЗИТИРААТ И ЗА НАЧИНОТ НА УНИШ-

ТУВАЊЕ НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

вршење на задолжителниот здравствен преглед на 
пратките на растенија при увозот, извозот и тран-
зитот, условите под кои пратките на растенијата 
вложат да се увезуваат без уверение за здравстве-
ната состојба на пратката на растенија и начи^ 
нот на уништување на пратките на растенија заг-
ради спречување на внесувањето, односно ширењето 

на карантински^ и определените економски штетни 
растителни болести и штетници. „ 

Задолжителниот здравствен преглед на расте-
нијата и увозот и транзитот се врши на определе-
ните гранични премини, а при извозот — на местата 
на натоварот, односно на определените гранични 
премини. 

Член 2 
Под растение, во смисла на овој правилник се 

подразбираат, и тоа: 
1) под живо растение, семе и посадочен матери-

јал: калем-ветчиња, резници, фиданки, подници, 
сејанци, ластунки на јаготки, окуланти, овошни и 
шумски садници, корења, крголи, луковици, ризоми 
и др.; 

2) под растителни делови: сечено цвеќе, леко-
вити растенија, слама, сено, пченковина, трска и др.; 

3) под растителни плодови: плодови на овошки, 
грозје, плодови од шумски, и самоникнати растенија 
и други растителни плодови, зеленчук во с^ежа и 
сува состојба; 

4) под влакна на предиви растенија: очистени и 
неочистени влакна и нивни отпадоци, освен впре-
дени и хемиски преработени влакна; 

5) под амбалажа од растително потекло: амбаг 
лажа од дрво или од отпадоци од дрво, слама, мов, 
лисје, хартија, рогозини и др.; 

6) под режана дрвна граѓа и шумски сортимен-
ти: трупци-обловина, огревно и целулозно дрво, ̂ про-
изводи на дрвната индустрија и др.; 

7) под добиточна храна од растително потекло: 
сено, слама, пченковина, маслени погачи и сачма, 
брашно и трици, мешаници на добиточна храна, 
концентрати, зрнести растителни производи и др.; 

8) под земја: остатоци на земја врз растителни 
делови, мостри на земја за педолошки испитувања, 
тресет и др.; 

9) под органско ѓубре: шталско ѓубре, ком-
пост, гуано и др.; 

10) под други предмети од растително потекло: 
брашно и други растителни преработки, а под дру-
ги предмети од животинско потекло: рибино, месно 
и крвно брашно и др. 

Член 3 
Задолжителниот здравствен преглед на пратки-

те на растенија опфаќа: 
1) преглед на исправите што ја придружуваат 

пратката на растенија; 
2) преглед на превозното средство; 
3) преглед на амбалажата; 
4) преглед на растенијата. 
Задолжителниот здравствен преглед на пратки-

те на растенија се врши во периодот од 1 октомври 
тековната година до 1 март наредната година во 
време од 7 до 17 часот и во периодот од 1 март до 
1 октомври во време од 6 до 19 часот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, задолжителниот здравствен преглед на прат-
ките на растенија може да се врши и надвор од 
времето определено во став 2 од овој член ако со 
одлагање на прегледот би настапила поголема штета 
што тешко би можела да се надомести 

Член 4 
Уверението за здравствената состојба на расте-

нијата (цертификат) што ја придружува пратката 
на растенија што се увезува или транзитира, мора 
да биде отпечатено на еден од светските јазици, во 
согласност со меѓународниве договори што ги склу-
чила Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 5 
Ако со преработка на растенијата (хемиска или 

термичка) е отстранета можноста за пренесување на 
растителни болести или штетници, не е потребно да 
се врши задолжителниот здравствен преглед на ра-
стенијата/ 

Член 6 
Клаузулите што граничната станица за заштита; 

Ца растенијата ги става врз исправите што ја при-
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дружуваат пратката на растенија мораат да бидат 
заверени со печат на граничната станица за зашти-
та на растенијата и потпишани од Страна на сојуз-
ниот граничен инспектор за заштита на растенијата. 

II. Задолжителен здравствен преглед на пратките 
на растенија при увозот 

Член 7 
Прегледот на исправите што ја придружуваат 

пратката на растенија при увозот опфаќа преглед 
на: 

1) уверението за здравствената состојба на прат-
ката на растенија; 

2) товарниот лист, бродската товарница и сл.; 
3) фактурата и другите исправи што ја придру-

жуваат пратката на растенија. 
Прегледот на исправите од став 1 на овој член 

се врши заради идентификација на пратката на 
растенија и заради утврдување дека уверението за 
здравствената состојба на пратката на растенија ги 
исполнува условите пропишани со Законот за заш-
тита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: 
Законот) и меѓународните договори што ги склу-
чила Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 8 
Прегледот на. уверението за здравствената сос-

тојба на пратката на семе, посадочеи материјал и 
сл. и на дополнителната изјава на тоа уверение, се 
врши и заради утврдување: 

1) дека растенијата потекнуваат од растенија 
што не биле заразени со карантинска или опреде-
лена економски штетна растителна болест или 
штетник; 

2) дека производството на растенијата во текот 
на вегетацијата било контролирано од страна на 
надлежниот орган за заштита на растенијата на 
земјата извозничка. 

Прегледот на уверението за здравствената со-
стојба ца пратката на пченка и алваџиско просо за 
семе (Zea, Sorghum) и на дополнителната изјава на 
тоа уверение се врши и заради утврдување дека 
семето било испитано според лабораториски ме-
тод на отсуство на карантински растителни болести 
што се пренесуваат со семето и дека не се најдени 
предизвикувачи на карантински растителни боле-
сти. 

Прегледот на уверението за здравствената со-
стојба на пратката на лозов посадочен материјал и 
на дополнителната изјава на тоа уверение се врши 
и заради утврдување дека матичниот насад бил 
испитан според лабораторискиот метод на отсуство 
на карантински вируси и микоплазни на винова 
лоза и дека не се најдени предизвикувачи на ка-
рантински вирози или микоплазми на винова лоза. 

Член 9 
ч Прегледот на уверението за здравствената со-

стојба на пратката на растенија од родот Cotone-
aster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracanlha, Pyrus. 
Sorbiis и Stranvaezia, како и на дополнителната из-
јава на тоа уверение, се врши заради утврдување 
дека пратката потекнува од растенија што биЛе од-
гледувани на поле што во последните две години 
било контролирано од страна на надлежниот орган, 
за заштита на растенијата на земјата извозничка и 
дека на тоа поле и на подрачјето од 5 km околу 
тоа поле немало појава на Erwinia arnylovora. 

Член 10 
Прегледот на уверението за здравствената со-

стојба на пратката на компир и на дополнителната 
изјава на тоа уверение се врши заради утврдување: 

1) дека пратката не потекнува од земјиште што 
до 10 km е оддалечено од најблиското жариште на 
Synchifrlum endobioticum; 

2) дека пратката потекнува од земјиште што не 
е заразено со Heterodera pallida и Heterodera ros-
tochiensis и дека тоа земјиште пред садењето и за 

време на вегетацијата било испитано на присуство ед 
Heterodera pallida и Heterodera rostochiensis; 

3) дека пратката не е заразена со Corynebacteri-
um sepedonicum, дека потекнува од растенија што 
не биле заразени и дека производството на компи-
рот било контролирано од страна на надлежниот 
орган за заштита на растенијата на земјата извоз-
ничка ; 

4) дека амбалажата е нова или дезинфикувана. 
Ако пратката на компирот е наменета за саде-

ње, со прегледот се утврдува дека дополнителната 
изјава на уверението, покрај податоците од став 1 
на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1) дека пратката не е заразена со Pseudomonas 
solanacearum, Potato vein-yellowing virus, Potato yel-
low dwarf virus и Potato spindle tuber virus; 

2) дека посевот бил контролиран од страна на 
надлежниот орган за заштита на растенија на зем-
јата извозничка на вируси на компир. 

Член 11 
Пратките на растенија мораат да бидат исчисте-

ни од земја. 
Ако во пратката на растенија се утврди прису-

ство на земја, прегледот на уверението за здрав-
ствената состојба, на пратката на растенија и на 
дополнителната изјава на тоа уверение се врши и 
заради утврдување дека земјата е испитана на при-
суство на Heterodera pallida« Heterodera rostochien-
sis и Synchitrium endobioticum. 

Член 12 
Ако уверението за здравствената состојба на 

пратката на растенија содржи помали недостатоци 
(нецелосна адреса на испраќачот или примачот и 
сл.) што можат да се отстранат за релативно крат-
ко време, граничната станица за заштита на расте-
нијата ќе нареди тие недостатоци да се отстранат 
во определениот рок. 

уАко недостатоците од став 1 на овој член не се 
отстранат во определениот рок или ако- уверението 
за здравствената состојба на пратката на растенија 
има битни недостатоци (недоволни или неточни 
податоци за пратката, ја нема пропишаната допол-
нителна изјава на уверението или содржи исправки 
без заверка од надлежниот орган, итн.), граничната 
станица за заштита на растенијата ќе донесе реше-
ние за забрана на увозот на пратката или за уни-
штување на пратката. 

Член 13 
Уверението за здравствената состојба на прат-

ката на растенија, во -смисла на член 21 став 3 од 
Законот, не е задолжителна за: 

1) амбалажата од растително потекло што не 
била употребена за превоз на растенија; 

2) тресетот во оригинално пакување; 
3) пратките на растенија од југословенско по-

текло што се враќаат во Југославија; 
4) предметите од животинско потекло (рибино, 

месно и крвно брашно и др.); 
5) букети од режано цвеќе и венци; 
6) излупен ориз, сурово кафе, плодови од овошје 

и зеленчук — до по 5 kg; 
7) лековити растенија и растителни мирудии; 
8) стоковни мостри на растенија во количества 

што се сразмерни на намената за која се опреде-
лени, освен семе и посадочен материјал. 

Уверението за здравствената состојба на прат-
ката на растенија не е задолжително во смисла на 
став 1 од овој член под услов: 

1) растенијата од точ. 5, 6 и 7 став 1 од овој 
член да се увезуваат за сопствени потреби, а не за 
пуштање во промет; 

2) растенијата да потекнуваат од земја што има 
организирана служба за заштита на растенијата; 

3) со задолжителниот здравствен преглед на ра-
стенијата на граничниот премин да се утврди дека 
растенијата не се заразени со карантински расти-
телни болести и штетници. 
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Уверението за здравствената состојба за расте-
нијата не е потребно ниту во случаите кога со ме-
ѓународни договори со кои се уредува материјата 
за малограничниот промет е предвидено тоа увере-
ние да не се издава. 

Член 14 
Ако се увезуваат пратки на мостри на расте-

нија за потребите на научните организации на здру-
жен труд во смисла на член 27 став 1 од Законот, 
се врши преглед: 

1) на одобрението од претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство за увоз на мостри на ра-
стенија без увернието за здравствената состојба на 
пратките на растенијата; 

2) на товарниот лист, бродската товарница, спро-
водницата и сл. 

Член 15 
Ако се увезуваат пратки на живи паразити и 

предатори на инсекти, култури на габи, бактерии, 
вируси, микоплазми' и други, организми заради ис-
питување на биолошкото отстранување на штетни-
те инсекти, нематоди и плевел или заради други 
проучувања (член 27 став 3 од Законот), се врши 
преглед: 

1) на одобрението од претседателот на Сојузни-
от комитет за земјоделство за увоз на пратките од 
овој член; 

2) на товарниот лист, спроЕодницата и сл. 

Член 16 
Ако пратката на растенија стигне на гранични-

от премин без уверението за здравствената состојба 
на пратката на растенија, а уверението е задолжи-
телно, граничната станица за заштита на растени-
јата ќе постапи во смисла на член 22 став 1 од За-
конот, а врз товарниот лист, царинската деклара-
ција или друга исправа што ја придружува прат-
ката ќе ја стави клаузулата: „Се'забранува увозот. 
Пратката пристигнала без цертификат". 

Ако пратката на растенија стигне по пошта без 
уверението за здравствената состојба на пратката 
на растенија, а уверението е задолжително, гранич-
ната станица за заштита на растенијата ќе донесе 
решение за забрана на увозот и ќе ја стави клаузу-
лата врз спроводницата, односно другата соодветна 
исправа што ја придружува пратката: „Се забрану-
ва увозот. Пратката пристигнала без цертификат". 
Оваа клаузула мора да биде и на француски јазик. 

Пратката од став 2 на овој член ќе му се врати 
на испраќачот или ќе се уништи. 

Растенијата што одделни лица ги внесуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја без уверението за здравствената состојба на прат-
ката на растенија, а уверението е задолжително 
граничната станица за заштита на растенијата ќе 
ги одземе и уништи, а врз потврдата на царинар-
ницата за задржување на стоките ќе ја стави кла-
узулата: ,,Се застапува увозот. Пратката пристиг-
нала без цертификат". 

Член 17 
Ако пратката на растенија е снабдена со -про-

пишаното уверение за здравствената состојба на 
пратката на растенија или ако за пратката на рас-
тенија уверението не е задолжително, граничната 
сташша за заштита на растенијата ќе партии пре-
глед на превозното средство, амбалажата и расте-
нијата. 

Примачот на пратката и превозникот се должни 
да овозможат преглед на презозното сродство со 
кое пратката стигнала и преглед па пратката на 
растенија на начинот што му одговара на видот на 
превозното средство, односно на видот на пратката. 

Член 13 
Граничната станица за заштита на растенијата 

може бесплатно да земе мостри на растенијата за-
ради лабораториски преглед. За земените мостри 
граничната станица за заштита на растенијата му 
издава потврда на превозникот на растенијата. 

Ако граничнат-а станица за заштита на растени-
јата не може сама да ја утврди здравствената со-
стојба на пратката на растенија, лабораторискиот 
преглед може да и го довери на стручна или на-
учна организација на здружен труд. 

До завршувањето на лабораторискиот преглед, 
граничната станица за заштита на растенијата ќе 
преземе превентивни мерки евентуалната зараза на-
таму да не се прошири (забрана на земање мостри 
на растенијата од пратката од страна на други ли-
ца и сл.). 

Член 19 
Ако лабораторискиот преглед на мострите на 

семе треба да трае подолго, а ма граничниот премии 
нема потребен складишен простор, граничната ста-
ница за заштита на растенијата може со решение 
да дозволи пратката, со преземање'на потребни пре-
вентивни мерки, да се превезе во друго место на 
царинење во кое постои гранична станица за заш-
тита на растенијата и со соодветен складишен про-
стор. 

Член 20 
Ако при здравствениот преглед на пратката на 

растенија се утврди дека амбалажата или растени-
јата се заразени со карантинска, а пратката на се-
мето или посадочен материјал и со определена еко-
номски штетна растителна болест или штетник што 
на местото на увозот не може целосно да се отстра-
ни со дезинфекција или дезинсекција, граничната 
станица за заштита на растенијата нема да го доз-
воли увозот на таквата пратка туку со решение ќе 
нареди пратката, односно растенијата да му се вра-
тат на испраќачот или да се уништи ако постои 
опасност од ширење на зараза, односно ќе ги од-
земе и уништи растенијата што одделни лица ги 
внесуваат 'во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. Истовремено ќе нареди преземање 
на превентивни мерки за спречување на ширењето 
на заразата. 

Ако нареди пратката на растенија да му се 
врати на испраќачот или да1' се одземе и уништи, 
граничната станица за заштита на растенијата ќе 
стави врз придружната исправа, односно врз пот-
врдата на царинарницата за задржувањето на сто-
ките клаузула: ,,Се забранува увозот. Пратката е 
заразена со ", со тоа што ќе го назна-
чи називот на карантинсгата, односно определената 
економски штетна растителна болест или штетник. 

Член 21 
Ако со здра,вствениот преглед на пратката на 

растенија се утврди дека пратката, односно расте-
нијата не се заразени со карантинска, а семето и 
посадочниот материјал ниту со определена економ-
ски штетна растителна болест или штетник, гранич-
ната станица за заштита на растенијата ќе стави 
врз придружната исправа клаузула: „Пратката не е 
заразена со карантинска растителна болест или 
штетник. Се дозволува увозот", односно за прат-
ките на семе и посадочен материјал клаузула: 
„Пратката не е заразена Со карантинска ниту со 
определена економски штетна растителна болест? 
или" штетник: Се дозволува увозот". 

Ако се увезува пратка на растенија според члзн 
27 став 1 од Законот или се увезува пратка на- ра-
стенија за која е пропишан карантински надзор 
(член 56 точка 3 од Законот), граничната. станица 
за заштита на растенијата ќе ја стави врз придруж-
ната исправа клаузулата од став 1 на опој член и 
ќе го прости за увозот на таквата пратка републич-
кисл, односно покраинскиот орган надлежен за ра-
ботите на заштита на растенијата и Сојузниот ко-
митет за земјоделство. 

Член 22 
Ако на граничниот премин стигнала поатка на 

растенија противно на пропишаната забрана, одно-
сно ограничувањето на увозот (член 29 од Законот), 
граничнат.а станица за заштита на растенијата без 
вршење на здравствениот преглед ќе донесе реше-
ние за враќање на пратката на испраќачот, а врз 
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придружната исправа ќе "стави клаузула! „Забра-
нет увоз". 

Ако растенијата од став 1 на овој член ги вне-
суваат одделни лица, граничната станица за заштита 
на растенијата ќе ги одземе и уништи растенијата, 
а врз потврдата на царинарницата за задржувањето 
на стоките ќе ја стави клаузулата од став 1 на овој 

член. 
Член 23 

Ако пратката на растенија се увезува со кон-
тејнери преку граничниот премин на кој не се врши 
преглед на контејнери, граничната станица за заш-
тита на растенијата ќе изврши само преглед на 
придружните исправи. 

Ако утврди дека контејнерот е снабден со про-
пишаното уверение за здравствената состојба на 
пратката на растенија, граничната станица за заш-
тита на растенијата ќе донесе решение за одобру-
вање на превозот на контејнерот до определеното 
место за вршење на здравствениот преглед на кон-

' тејнерите, ќе ја стави клаузулата врз придружната 
исправа: „Се дозволува превоз до местото 1 

", и за тоа веднаш ќе ја извести гранич-
ната станица за заштита на растенијата во местото 
определно за вршење на здравствениот преглед на 
контејнерите. 

Ако утврди дека пратката на растенијата што 
се увезува со контејнери не е снабдена: со увере-
нието за здравствената состојба на пратката на ра-
стенија, граничната станица за заштита на расте-
нијата ќе нареди со решение прат-ката да му се 
врати на испраќачот, а врз придружната исправа 
ќе стави клаузула: „Се забранува увозот. Пратката 
пристигнала без цертификат". 

Под контејнери, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат контејнерите од затворен тип, со 
товарна зафатнина поголема од 3 ш3, наменети за 
превоз на растенија што им одговараат на меѓуна-
родните стандарди За превоз на стоки под царински 
надзор. 

Член 24 
Врз пратките на растенија што се увезуваат во 

слободни царински зони или во консигнациони 
складови во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, ќе се применуваат одредбите од овој 

: правилник што се однесуваат на увозот на пратки 
на растенија. 

III. Задолжителен здравствен преглед на растенијата 
при увозот 

Член 25 
Ако земјата увозничка или земјата низ која 

пратката на растенијата се транзитира бара прат-
ката ,на растенија да биде снабдена со уверението 
за здравствената состојба на пратката на растени-
ја, испраќачот на растенијата е должен, во смисла 
на член 28 став 1 од Законот, за намераваниот извоз 
на растенијата писмено да го извести надлежниот 
орган во републиката, односно автономната покра-
ина или надлежната гранична станица за заштита 
на растенијата најдоцна на 24 часа пред натоварот. 

Известувањето од став 1 на овој член мора да 
ги содржи следните податоци: 

1) фирма, односно назив, седиште и адреса на 
испраќачот на пратката: 

2) назив и адреса на прЉачот на пратката и 
назив на местото на определувањето; 

3) содржина на пратката, потекло на растенија-
та, начин на пакување, тежина, односно кубатура и 
број на колети; 

4) вид и број на превозното средство; 
5) место и време на натоварот; 
6) дали, кога, со кое средство и во која концен-

трација е вршена дезинфекција, односно дезинсек-
ција на пратката и време на траењето на експози-
цијата; 

7) услови што ги поставува земјата увозничка, 
а особено со кои растителни болести или штетници 
пратката на растенија не смее да биде заразена. 

За семето и посадочниот материјал, испраќачот 
т ,растенијата е должен, кон известувањето за на-
мераваниот извоз да го приложи и уверението за 
здравствената состојба на посевите и објектите од 
член 7 став 4 од Законот. 

Ако здравствениот преглед со пратката на рас-
тенија при извозот го врши граничната станица за 
заштита на растенијата, а пратката потекнува -од 
заразено подрачје, пратката мора да биде снабдена 
со уверението од член 18 став 4 од Законот.. 

Член 26 
По приемот на известувањето за намераваииОт 

извоз, надлежниот орган во републиката, односно 
автономната покраина или граничната станица за 

" заштита на растенијата, во согласност со своите 
овластувања, ќе го изврши навремено задолжител-
ниот здравствен преглед на пратката на растенија и 
ќе го издаде уверението за здравствената состојба 
на пратката" на растенија кога издавањето на так-

- вото уверение е задолжително. 

Член 27 
Здравствениот преглед на пратката на растени-

ја при извозот опфаќа преглед на превозното сред-
ство, амбалажата и растенијата. 

Ако при здравствениот преглед на пратката, на 
растенија утврди дека пратката на растенија ,не е 
заразена со растителна болест или штетник поради 
која е забрането таквата пратка да се внесе во 
земјата увозничка или во земјата низ која прат-
ката се транзитира надлежниот орган од член 28 
став 2 од Законот, односно граничната станица за 

: заштита на растенијата" ќе го издаде уверението за 
здравствената состојба на пратката на растенија. 

Ако при здравствениот преглед на пратката на 
растенија утврди дека пратката на растенија е за-
разена со растителна болест или штетник поради 
која е забрането таквата пратка да се внесе во зем-
јата увозничка или во земјата низ која пратката се 

. транзитира, надлежниот орган од член 28 став 2. од 
Законот, односно граничната станица за заштита па 
растенија нема да дозволи извоз на таквата пратка 
или, во спогодба со испраќачот, ќе нареди и други 

. потребни мерки. 

IV. Задолжителен здравствен преглед на растени-
јата при транзитот 

Член 28 
Пратките на растенија што во транзитот низ 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја се претоваруваат или се транзитираат во отво-
рени превозни средства, подлежат на задолжителен 
здравствен преглед на граничниот премин при вле-
гувањето во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Ако со задолжителниот здравствен преглед се 
утврди дека пратката на растенија нема уверение 
за здравствената состојба на пратката на растени-
ја, а транзитот не е дозволен без тоа уверение, или 
дека уверението не ги исполнува условите опреде-
лени со меѓународните договори и со Законот, гра-
ничната станица за заштита на растенијата ќе го 
забрани со решение транзитот на пратката на рас-
тенија и ќе нареди пратката да му се врати на ис-
праќачот, а врз придружната исправа ќе ја стави 
клаузулата: „Забранет транзит. Пратката пристиг-
нала без цертификат". 

Член 29 
Ако со задолжителниот здравствен преглед од 

член 28 став 1 на овој правилник се утврди присус-
тво на карантинска, а за семето и посадочниот ма-
теријал и определена економски штетна растителна 
болест или штетник, граничната станица за зашти-
та на растенијата ќе го забрани со решение тран-
зитот на пратката на растенија и ќе нареди таа да 
му се врати на испраќачот, ако со меѓународен до-
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говор не е определено поинаку, а врз придружната 
исправа ќе ја стави клаузулата: „Се забранува 
транзитот. Пратката е заразена со - ", со 
тоа што ќе го назначи називот на растителна^ бо-
лест или штетник. 

Ако со задолжителниот здравствен преглед ут-
врди дека пратката не е заразена со карантинска, 
а семето и посадочниот материјал ниту со опреде-
лена економски штетна растителна болест или 
штетник, граничната станица за ,заштита на расте-
нијата ќе ја стави врз придружната исправа клау-
зулата: „Пратката не е заразена со карантинска 
растителна болест или штетник. Се дозволува тран-
зитот", односно за пратките на семе и посадочен 
материјал — клаузулата: „Пратката не е заразена 
со карантинска ниту со определена економски штет-
на растителна болест или штетник. Се дозволува 
транзитот". 

Ако треба да се изврши и претовар на пратката 
на растенија, граничната станица за заштита на 
растенијата веднаш за дозволата на транзит ќе ја 
извести граничната станица за заштита на расте-
нијата во местото во кое ќе се врши претоварот. 

Член 30 
Ако при претоварот на пратката што се тран-

зитира, остане во местото на претоварот некој дел 
од пратката, тој дел мора да се врати во земјата 
извозничка или да се уништи. 

л Член 31 
Под отворено превозно средство, ,во смисла на 

овој правилник, се смета превозното средство ка ј 
кое, со оглед на неговата конструкција и видот на 
растенијата постои опасност пратката да се растура 
или некој дел да се одвои. 

Член 32 
Ако' пратките' на растенија се транзитираат 

низ Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија со затворени превозни средства, а не се 
претоваруваат, ќе се изврши преглед: 

1) на придружните исправи заради утврдување 
дека пратката е снабдена со пропишаното уверение 
за здравствената состојба на пратката на растени-
ј,ата — кога транзитот на растенијата не е дозволен 
без тоа уверение (член 23 став 2 од Законот); 

2) на железничките, патните, поморските и реч-
ните превозни средства заради утврдување дека се 
прописно затворени и пломбирани; 

3) на денковните пратки заради утврдување де-
ка се спакувани така што да е оневозможено ши-
рење на растителни болести, односно штетници, 

Ако при прегледот од став 1 на овој член се 
утврди дека пратката не е снабдена со уверението 
за здравствената состојба на растенијата, а транзи-
тот не е дозволен без тоа уверение, или дека уве-
рението не ги исполнува условите определени со 
меѓународните договори и со Законот, граничната 
станица за заштита на растенијата ќе го забрани со 
решение транзитот на пратката на растенија и ќе 
'нареди пратката да му се врати на испраќачот, а 
врз придружната исправа ќе ја стави клаузулата: 
„Забранет транзитот. Пратката пристигнала без 
цертификат". 

Ако превозното средство не е прописно затво-
рено и пломбиран, односно денковната пратка не 
е прописно спакувана, ќе се постапи на начинот 
предвиден за пратката што се транзитира со отво-
рено превозно средство. 

V. Мерки за заштита на растенијата при увозот, 
извозот и транзитот 

Член 33 
Заради спречување на ширењето, односно зара-

ди отстранување на карантинските и на определе-
ните економски штетни растителни болести и штет-
ници при увозот, извозот и транзитот на растени-

јата, граничната станица за заштита на растенијата 
ќе нареди со решение дезинфекција, дезинсекција, 
уништување на растенијата и сл., кои мерки ги 
спроведува стручната организација на здружен труд 
од член 11 на Законот. 

Спроведувањето на наредените мерки го контро-
лира граничната станица за заштита на растенијата. 

Член 34 
Уништувањето на растенијата се спроведува со 

запалување на растенијата или со употреба на хе-
миски средства со кои во целост се уништуваат 
растенијата, предизвикувачите на растителни бо-
лести, штетниците и амбалажата. 

Запалувањето на растенијата се врши во соод-
ветни јами или уреди. 

Уништувањето на растенијата со хемиски сред-
ства се врши така што растенијата се изрежуваат 
во ситни делови, се потопуваат во садови или јами 
со тие средства и се држат во нив онолку време 
колку што е потребно растенијата целосно да се 
уништат. 

Член 35 
За спроведената мерка на уништување на рас-

тенијата граничната станица за заштита на расте-
нијата ќе ја стави врз придружната исправа клау-
зулата: „Пратката уништена на". 

VI. Завршни одредби 

Член 36 
Со денот на влегувањето во -сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на вршење здравствена контрола на растени-
јата, земјата и органското ѓубре и за мерките за 
спречување на ширењето и сузбивање на растител-
ните болести и штетници при увозот, извозот и про-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/65 и 28/66)'. 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ% 

Бр. 9-3037/1 
15 септември 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател на 
Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

737. 

Врз основа на член 6 од Законот за обележува-
ње и одржување на гробиштата и гробовите на при-
падниците на сојузничките армии и на другите 
странски армии на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот ко-
митет за прашање на борците и воените инвалиди 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА ПРИПАДНИ-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИЧКИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
СТРАНСКИ АРМИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Евиденцијата за гробиштата и гробовите на 

припадниците на сојузничките армии и на другите 
странски армии на територијата на Југославија ја 
води надлежниот орган на републиката, односно 
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на автономната покраина врз основа на расположи-
в.ата документација за гробиштата, поединечните 
гробови, спомен-костурниците и другите сномен-обе-
лежја на сојузничките армии и на другите странски 
ермин, како и врз основа на документацијата за по-
гребаните припадници на тие армии на територијата 
на републиката, односно на автономната покраина. 

Надлежниот орган на републиката, односно на 
автономната покраина заради водење на евиденција-
та од став 1 на овој член, собира податоци за гро-
биштата и гробовите на припадниците на сојузнич-
ките армии и на другите странски армии на тери-
торијата на републиката, односно на автономната 
покраина. 

Член 2 
Надлежниот орган на републиката, односно на 

автономната покраина води посебна евиденција за 
гробиштата и гробовите на припадниците на сојуз-
ничките армии и на другите странски армии пред-
видени во член 1 ст. 2 и 3 од Законот за обележу-
вање и одржување на гробиштата и гробовите на 
припадниците на сојузничките армии и на другите 
странски армии на територијата на Југославија, а 
посебна евиденција, за припадниците на странските 
армии предвидени во член 2 од Законот. 

Надлежниот орган на републиката, односно на 
автономната покраина, ја води евиденцијата со за-
пишување на податоци во книгата на гробиштата 
и грдбоЕите (во натамошниот текст: книгата на гро-
биштата). 

Член 3 
Во книгата на гробиштата се внесуваат подато-

ци за гробиштата и гробовите,. и тоа: 
1) место каде се наоѓаат гробиштата и нивна 

локација; 
2) чии се гробиштата; 
3) дали ги одржува земјата чии државјани се 

погребани во нив; 
4) име, презиме и година на раѓањето на погре-

баните; 
5) ден, месец и година на смртта на погребаните 

војници; 
6) земја чиј државјанин е, односно армија на 

која и припаѓал; 
7) број на парцелата — гробот; 
8) извор на податоците. 

. Член 4 
Податоците од член 3 од овој правилник се за-

дишуваат во книгата на гробиштата со мастило или 
со пишувачка машина. 

Податоците се запишуваат врз основа на јавни 
исправи или други веродостојни податоци. 

Книгата на гробиштата мора да биде заверена со 
печат од надлежниот орган на републиката, однос-
но на автономната покраина. 

Член 5 
Надлежниот орган на републиката, односно на 

автономната покраина ја чува техничката докумен-
тација, со вцртаните гробишта, односно гробови^ при-
стапните патишта, патеките, другите објекти што им 
припаѓаат на гробиштата и фоографии на гробиш-
тата. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Вр. 1253/1-77 
9 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и н а воените инвалиди, 

Мара РадиК, с. р. 

738. 

Врз аскова на член 32 став 1 од Законот, за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), но согласност Со претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
јузниот комитет за здравство и социјална заштита, 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ -
ТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, 

ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИНИТЕ 

Член 1 
Бо Правилникот' за квалитетот на житата, мел-

ничките производи, лебот, печивото и тестешшите 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77) чл. 126 се ме-
нува п гласи: 

„Овој правилник ќе се применува од 1 јули 1978 
година". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-ж-ИЗЗ 
8 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

739. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ и Резолуцијата за заедничката по-
литика на економскиот и социјалниот развој на 
Југославија во 1976 година, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните сове-
ти на собранијата на автономните покраини склу-
чуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Член 1 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номиите покраини со склучувањето на овој договор 
се согласија да обезбедат во републиките и авто-
номните покраини катастарскиот приход да се 
утврдува во согласност со критериумите од овој 
договор. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни, врз 

основа на основните критериуми за утврдување на 
катастарскиот приход, да го прес-метуваат ката-
старскиот приход за секоја катастарска околија 
или преку репрезентативни катастарски околии. 

Основните критериуми за утврдување на ката-
старскиот приход се отпечатени кон овој договор и 
се негов составен дел. 

Член 3 
Учесниците на овој договор со согласни прес-

метката на катастарскиот приход да ја завршат до 
крајот на 1977 година, а новите скали на катастарс-
киот приход да ги применат почнувајќи од 1 јану-
ари 1978 година. 
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Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
и Социјалистичка Република Хрватска што извр-
шиле ново пресметување на катастарскиот приход 
можат новите скали на катастарскиот приход да ги 
применуваат и пред рокот од став 1 на овој член. 

Член 4 
Овој договор влегува во сила кога ќе го по-

тврдат собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини. 

Член 5 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Извршниот ч совет на Со-
бранието на СР Босна и 

Херцеговина 
заменик-републички секре-

тар за финансии, -
Ферид Бешлагиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора 
член- на Советот и републич-

ки секретар за финансии, 
Вук Огненовиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска 

член на Советот и републич-
ки секретар за пазар и цени, 

Еторе Поропат, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија 
член на Советот и републич-

ки секретар за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија 

потсекретар во Републички-
от секретаријат за финансии, 

Мара Рован, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Милош Милосавлевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово 

член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии, 

Џемшит Дуриќи, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина 
член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии, 

Здравко Мутин, с. р. 

ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Утврдувањето на катастарскиот приход се вршѓ! 
според определените основни критериуми: 

1. Катастарскиот приход на едно земјиште го 
опфаќа приходот од растителното производство и 
приходот од сточарството. 

2. ^Катастарскиот приход се утврдува по катас-
тарските околии и тоа за секоја класа на земјиште 
од следните -катастарски култури: 

1) ниви (ораници), 
2) градини, 
3) овоштарници, 
4) лозја, 
5) ливади, 
6) пасишта, 
7) шуми, 
8) трски и мочуришта. 
Во рамките на наведените, главни култури, ка-

тастарскиот приход може да се утврди посебно и 
за културата на маслинарници и за културата на 
хмељарници во катастарските околии во кои тие 
култури ,се одгледуваат како постојани насади. 

По исклучок, каде што ќе се укаже потреба од 
тоа, во рамките на наведените култури може да се 
врши натамошно диференцирање на културите 
(плантажни овоштарници, плантажни лозја, оризо-
ви полиња и др.). 

3. Утврдувањето на катастарскиот приход се 
врши еднообразно во сите катастарски околии 
и на пропишаните обрасци. 

Катастарскиот приход за секоја катастарска; 
околија може да се утврди и преку пресметка за 
репрезентативните катастарски околии. 

Утврдениот катастарски приход по катастарски-
те класи и култури за секоја катастарска околија, 
ја сочинува скалата на катастарскиот приход на 
односната катастарска околија. 

4. Катастарскиот приход се утврдува според по-
датоците што важат за индивидуалните стопанства, 
вклучувајќи ја и кооперацијата. 

По исклучок, кога во катастарската околија на 
индивидуалните стопанства не постојат површини 
на одделни класи на земјиште, за класите на зем-
јиштето што не постојат, катастарскиот приход сЅ 
утврдува на земјиштата во општествена сопственост 
како репрезентативии-примерни парцели, но при 
вообичаените услови на производството на индиви^ 
дуалните стопанства. 

5. Утврдувањето на структурата на производс-
твото, на просечните приноси на земјоделски и шум-
ски производи, како и на просечните материјална 
трошоци на производството го врши Комисијата за 
утврдување на катастарскиот приход (во натамош-
ниот текст: Комисијата). 

6. Приходот од растителното производство се 
утврдува на репрезентативните-примерните земјиш-
та (парцели) што се одбрани при катастарското кла-
сирање на земјиштето. 

Ако не постојат репрезентативни-примерни зем-
јишта или не ќ одговараат на класата што ја имаат, 
утврдувањето на приходот од растително^ произ-
водство ќе се врши на парцелата што се наоѓа во 
поголем комплекс на земјиште од иста класа, и тоа 
во онаа катастарска општина во која земјиштето 
на класата за кој а се утврдува катастарскиот при-
ход има најголема површина во катастарската око-
лија. 

7. Катастарскиот приход за одделна култура и 
класа на земјиште се утврдува така што од про-
сечниот бруто приход да се одбијат просечните мате-
ријални трошоци. 

8. Структурата на производството за катастар-
ската околија се утврдува врз основа на податоците 
на статистичката служба за онаа година што П 
претходи на годината во која се утврдува катастар-
скиот приход. 

По исклучок, ако земјиштата во катастарската 
околија во текот на годината во која се утврдува 
структурата на производството биле зафатени од 
елементарни непогоди, структурата на производс-
твото може да се утврди според податоците на ста-
тистичката служба од една година порано. 

Во структурата на производството на одделни 
'' класи на земјиште влегуваат само оние посеви, од-

носно видови на зеленчук или овошје што се од-
гледуваат на површини на земјиште од односните 
класи, но така што вкупното учество на секој по-
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јоев, односно вид зеленчук или овошје да му одго-
вара на неговото процентуално учество во струк-
турата на производството во катастарската околија. 

9. Височината на просечниот принос но култу-
рите и класите на земјиштето се утврдува врз ос-
нова на присобраните податоци од релрезентатив-
ното-примерното земјиште и околните парцели, из-
јавите на производителите и другите податоци. Во 
валисникот за утврдувањето на височината на про-
сечниот принос Комисијата е должна детално да го 
образложи секој просечен принос што го утврдила 
за секоја класа на земјиште и катастарска култура, 

10. Просечниот принос се утврдува за целата 
површина на репрезентативното-примерното земји-
ште, а потоа се пресметува за еден хектар. 

11. Просечниот принос утврден за одделни зем-
јоделски производи во катастарската околија, не 
може, по правило, да биде помал од просечниот 
петгодишен принос на индивидуалните стопанства, 
вклучувајќи ја и кооперацијата, утврден според по-
датоците на статистичката служба за последните 
пет години. 

12. Бруто приходот од ниви се утврдува според 
просечните приноси и структурата на површините на 
нивите под стрни жита (пшеница и 'рж, јачмен и 
овес), пченка, нивски зеленчук и крмни растенија. 

При утврдувањето на бруто приходот од ниви, 
површините под индустриски растенија се додаваат 
кон површините под главниот посев што е најмногу 
застапен во катастарската околиј а. По исклучок, ако 
се укаже потреба од тоа, површините под индус-
триски растенија можат и посебно да се искажат 
во структурата на производството. 

Површините под пивски зеленчук ,освен чисти-
те култури на градини, се додаваат кон површините 
на кои се одгледува компир и приходот се пресме-
тува врз основа на просечниот принос на компир. 

Бруто приходот од крмни растенија се пресме-
тува според видот на крмното растение што најмно-
гу се одгледува во катастарската околија. Бруто 
приходот од крмното растение се утврдува само за 
површините на кои крмното растение се одгледува 
како главен посев. 

Површините под угар во катастарските околии 
во кои е вообичаен, при утврдувањето на катастар-
скиот приход можат да се признаат како земјишта 
од последни класи. 

Приходот на секој посев, што влегува во струк-
турата на производството, се пресметува на еден 
хектар површина, па добиените приходи според 

. процентуално^ учество на посевите во структурата 
на една класа на земјиште се сведуваат на приход 
по еден хектар на таа класа на ниви. 

13. Бруто приходот од градини се утврдува спо-
ред просечните приноси и процентуалната застапе-
ност на главните видови на зеленчук на одделна 
класа на земјиште. 

14. Бруто приходот од овоштарници се утврдува 
според структурата на овоштарниците во катастар-
ската околија, бројот на родните стебла по еден 
хектар и просечниот принос по едно стебло. 

15. Бруто приходот од маслинарници се утвр-
дува според приносот добиен со преработка на пло-
дот-маслинки. 

16. Бруто приходот од хмељарници се утврдува 
според остварениот принос на хмељ на еден хектар. 

17. Бруто приходот од лозја се утврдува според 
просечниот број на родните лозови пенушки на еден 
хехтар и просечниот принос на грозје по една ло-
зова пенушка. Бројот на родните лозови пенушки 
се утврдува според вообичаеното садење во оддел-
ната катастарска околија. 

18. Бруто приходите од ливади и пасишта се 
утврдуваат според просечниот принос на сено. 

19. Бруто приходот од шуми се утврдува според 
просечниот прираст на дрвната маса на еден хектар 
површина и сортиментниот состав по видовите на1 

дрвјата од одделна класа. 

20. Бруто приходот од траки и мочуришта се 
утврдува според просечниот принос на трска, рогоз 
и други мочуришни растенија. 

21. При утврдувањето на трошоците на произ-
водството се земаат предвид само фактичните тро-
шоци вообичаени за соодветните катастарски кул-
тури и класи на земјиште. 

Во трошоците на производството влегуваат: 
вредноста на семето и насадите, на вештачкото ѓуб-
ре, на шталското ѓубре за градини, на средствата 
за заштита на растенијата и на материјалите за 
врзување, трошоците на запрежната и машинската 
обработка на земјиштето, на превозот, ушурот и чу-
вањето на полињата, надоместот за противградната 
заштита; водниот самопридонес и трошоците за на-
воднување за културите на градини, како и за дру-
гите култури ако наводнувањето на тие култури се 
врши на поголем дел од површината на катастар-
ската околија. 

Трошоците на производството се утврдуваат за 
еден хектар површина на земјиште посебно за се-
која катастарска култура и класа на земјиште. 

22. Количествата на употребените вештачки 
ѓубриња се искажуваат во тежината и нивната 
вредност по еден хектар, а употребените средства 
за заштита на растенијата се искажуваат само во 
вредност по еден хектар. 

При утврдувањето на катастарскиот приход ис-
кажаните вредности за вештачките ѓубриња и за 
средствата за заштитата на растенијата се докумен-
тираат со податоци. 

23. Обработката на земјиштето, негата на посе-
вите и превозот се изразуваат во работни денови на 
коњска запрега или во тракторски работни часови. 

Бројот на работните денови на коњската запре-
га за одделни култури, односно за одделни видови 
посеви по еден хектар површина изнесуваат, и тоа: 

Работни денови 
на коњска запрега 

— за стрни жита до 10 
— за пченка до 15 
— за компир до 18 
— за детелина, луцерка 

и граорица до 8 
— за ливади до 4 
— за овоштарници до 8 
— за лозја до 15 
— за градини до 20 

При утврдувањето на катастарскиот приход, во 
трошоците на производството се признава, за пре-
воз на секои 3.000 к^ шталско ѓубре, по еден рабо-
тен ден на коњска запрега. 

Воловската (кравја) запрега се пресметува во 
коњска запрега во сразмер 2 : 1 . 

Бројот на тракторските работни часови за одде-
лни култури, односно за одделни видови посеви по 
еден хектар површина, земајќи дека тракторот е со 
јачина4 од 35 КЅ (условен трактор) изнесува, и тоа: 

Тракторски работни 
часови 

— за стрни жита до 17 
— за пченка до 26 
— за компир ДО 35 
— за детелина и луцерка ДО 20 
— за граорица До 15 
— за ливади ДО 12 
— за овоштарници ДО 22 
— за лозја ДО 30 
— за градини ДО 40 

Вредноста на тракторскиот работен час се прес-
метува врз основа на просечната амортизација на; 
Тракторот со опремата (приклучните машини), про-4 
вечните трошоци на одржувањето на тракторот 0 
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опремата и просечните погонски трошоци, под прет-
поставка дека тракторот остварува најмалку 900 
работни часови во годината. 

Во вредноста на тракторскиот работен час не 
влегува вредноста на човечкиот труд. 

Во катарските околии во кои преовладува упот-
ребата на едноосни трактори и мотокултиватори, 
вредноста на еден работен час на условен трактор 
е идентична со три часа работа на едноосен трак-
тор, односно пет часови работа на мотокултиватор. 

Во трошоците на производството се признава за 
превоз на секои 3.000 к з шталско ѓубре 2 до 3 трак-
торски работни часови. 

При утврдувањето на бројот на работните де-
нови на запрегата или на тракторските работни ча-
сови се земаат предвид природните услови и оства-
рените приноси на културите, односно на одделните 
видови посеви. 

24. Трошоците на услугите на комбајни, за вр-
шидба на жито за ронење на пченка, за преработка 
на маслин-ки и други слични работи ако тој трошок 
на услугите се плаќа во соодветен процент на про-
изводот, се признаваат во процент од вредноста на 
бруто приносот на посевите, и тоа: 

- за комбајнирање на жито до 20% 
- - за вршење на жито до 10% 
- за ронење на пченка до 2% 
- за преработка на маслинки до 10% 

Трошоците за ронење на пченка се признаваат 
само ако машинското ронење на пченка е вообичае-
но во катастарската околија. 

25. Амортизацијата на земјоделските и економ-
ските згради и на земјоделскиот инвентар за оддел-
ни култури се признава во проценти од бруто при-
ходот, и тоа: 

- за ниви и градини 4 до 6%, 
- за ливади 1%, а во подрачјата каде што е 

вообичаена употребата на згради за сместување на 
сено — до 3%. 

26. Амортизацијата по 1 ћа површина изнесува, 
и тоа: 

Вид на производот Цена во динари 
2,30 до 2,50 1) пченица 

2) пченка. јач-
мен и овес 

3) слама 
4) пченковина 
5) сено ливадско 
6) сено од па-

сишта 
7) детелина и 

луцерка (сено) 
8) граорица 
9) компир за чо-

вечка исхрана 
10) компир за до-

биточна ис-
храна 

11) кромид 
12) зелка 
13) домати 
14) пиперки 
15) друг зеленчук 
16) јаболки 
17) круши 
18) кајсии ипрас -

\ ки 
19) цреши и виш-

ни 
20) сливи 
21) ореви, лешни-

ци и бадеми 
22) грозје 
23) маслиново 

масло 
24) смокви 

2,20 до 2,50 (вклучен додаток 
за сточарство од 
0,30) 

0,15 до 0,30 
0,07 до 0,20 
0,90 до 1,10 

0,45 до 0,65 

1,10 ДО 1,30 
1,00 до 1,15 

1,50 до 2,20 

0,65 до 
2,80 до 
0,90 до 
2,00 до 
2,50 до 
3,00 до 
2,50 до 
3,00 до 

0,75 
3,50 
1,50 
3,70 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

4,00 до 6,00 

3,00 до 6,00 
1,20 до 2,00 

10,00 до 12,00 
3,50 до 5,00' 

25,00 
1,50 до 2,00 

Ако цените на одделни производи во одделно 
подрачје битно отстапуваат од предложените, ре-
публиките, односно автономните покраини можат да 
утврдат и друго ниво на цените. 

Цените на репродукционите материјали, на веш-
тачкото ѓубре и на средствата за заштита на 
растенијата се применуваат при утврдувањето на 
катастарскиот приход според цените на тие произ-
води во годината за која се утврдени и цените на 
земјоделските производи. 

— за култура на овош-
тарници 900 до 1.000 динари 

— за култура на лозја 3.000 до 3.300 динари 
— за култура на мас-

линарници 260 до 330 динари 

27 Приход од сточарство е паричката вредност на 
прирастот на добиточниот фонд и млекото и волна-
та што ги дава добиточниот фонд, по одбивање на 
просечните материјални трошоци на исхраната и 
негата на добитокот и на амортизацијата на згра-
дите и инвентарот потребни за чување и исхрана 
на добитокот. 

Приходот од сточарството не се утврдува посеб-
но туку се вклучува во приходот на растително^ 
производство преку цените, односно вредноста на 
Земјоделските производи што служат за исхрана на 
добитокот. 

Републичката, односно покраинската Комисија 
го пресметува приходот од сточарството врз основа 
на статистичките податоци за бројната состојба и 
за видовите на добиточниот фонд. 

28. За пресметка на катастарскиот приход се 
применуваат цените на земјоделските и шумските 
производи што по катастарските околии ќе ги ут--
г лди надлежниот орган во следните распони: 

740. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производи.те-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 

ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 април 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУС прав, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 9,8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од,- точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1906 од 9 ноември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ/% 
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Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Сплит, ОХИС — Скопје и „Винилпластика" 
— Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

741. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИО-
ЛОШКИ ЛЕКОВИ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА УПОТРЕБА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за биолошки лекови за ветери-
нарска употреба, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат во просек до 20,8%, а 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите ^од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купувааат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата.^ 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 815 од 9 ноември 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Плива" — 
Загреб, Ветеринарски завод — Земун и Ветери-
нарски завод — Суботица. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
7 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

742. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставникот на потрошувачот склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АКУ-

МУЛАТОРСКИ КУТИИ И НИВНИ КАПАЦИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
никот па потрошувачот на 17 август 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за акумулаторски кутии и нивни капа-
ци, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат, при постојните услови на 
продажбата, цените за тие производи затечени на 
31 декември 1975 година, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: „Рума" — Рума. 
Претставник на купувачот-потрошувач: „Те-
сла" — Брчко. 

743. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците па производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРИ-

БОР ЗА ГУМЕНИ ОБУВКИ 

1 Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 август 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена' на 
затечените цени за прибор за гумени обувки, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат, при постојните условнана продаж-
бата, цените на тие произгоди затечени па 31 де-
кември 1975 година, да ги зголемат до 90/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Борово" -
Борово, — „Рекорд" - Раковица, „Вулкан" — 
Ниш, „Газела" - Скопје, „Сава" - Крањ, „Ми-
лое Закиќ" - Крушевац, ,.Браќа Вуксановиќ" 
Блаце, „Тигар" — Пирот, ,.РИС" — Загреб и ,,Јо-
сип Краш" — Карловац. 
Претставници на купувачите"потрошувачи: 16 
купузачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

744. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и ,претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕПИ-

ЛА ВРЗ БАЗА НА КАУЧУК 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 август 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за лепила врз база на каучук, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд да можат, при постојните услови на продаж-
бата. цените на тие производи затечени на 31 де-
кември 1975 година, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. . 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во („Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Сава" — 
Крањ, „РИС" - Загреб, „Борово" - Борово, „Ре-
корд"'— Раковица, „Тигар" - Пирот, „Елан" — 
Приеполе, „Газела" - Скопје и „1 М а ј " - Чанак. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
куиувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

745. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕГЕ-

НЕРАТИ ОД ГУМА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 17 август 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за регенсрати од гума, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да мо-
жат, при постојните услови на продажбата, цените 
за тие производи затечени на 31 декември 1975 го-
дина, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОТ 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: Фабрика на гу-
ма — Рума. . 
Претставниците на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

746. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на ,цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛАС-

ТИЧЕН КОНЕЦ (ГУМЕНИ ШИПКИ) 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 17 август 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за еластичен конец (гумени нишки), 
со тоа'што производителските организации на здру-
жен труд да можат, при постојните услови на про-
дажбата, цените за тие производи затечени на 31 
декември 1975 година, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите. што се предвидени ЕО спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. ^ 

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

Претставник на производителот: „Тигар" — Пи-
рот. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

747. 

. Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕ-

НА КОНФЕКЦИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 август 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гумена конфекција, со тоа што 
производителските организации ,на здружен труд, 
да можат, ири постојните услови на продажбата, це-
ните на ,тие производи затечени на 31 декември 1975 
година, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно кз^пуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за-цепи со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во („Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Сава" — 
Крањ и „РИС" Загреб. 
Претставници на купува чите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

748. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУ-

МИРАНО ПЛАТНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 август 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гумирако платно, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да мо-
жат, при постојните услови на продажбата, цените 
на тие производи затечени: на 21 декември 1975 го-
дина, да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба 
ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3276 од 3 ноември 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Сава" -
Крањ, „РИС" - Загреб, „Борово" - Борово, „Ти-
гар" - Пирот и „Витоевац" - Врњачка Бања. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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749. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 декември 1976 , 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за ,трислојни градежни плочи 
за оплата од режана граѓа од иглолисници, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 

.. до 9,8%. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба Ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цели, со решение бр. 4589 од 4 ноември 
1977 година. 

. . 4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

, ,СФРЈ". 
Претставници на производителите: Лип — 
Блед и Лип — Пивка. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: -
20 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-. 
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ I 

Се отповикува 
Аугустин Папиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Арапска Репуб-
лика Египет. II 

Се назначува 
Александар Божовиќ, амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Арапска Реч 
публика Египет. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 43 
26 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 

СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за економска соработка со земјите во раз-
вој Јан Јернеј, а за член на тој Комитет се назна-
чува Душан Брглез, заменик-претседател на Репуб-
личкиот комитет за економски односи со странство 
на СР Словенија. 

Е. п. бр. 836 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА! 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот, 
комитет за наука и култура Живан Борисавлевиќ, 
а за член на тој Комитет се назначува Милиќ 
Бугарчиќ помошник-сојузен секретар за надворе-
шни работи. 

Е. п. бр. 837 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИ« 
СЛОЈНИ ГРАДЕЖНИ ПЛОЧИ ЗА ОПЛАТА ОД 

РЕЖАНА ГРАЃА ОД ИГЛОЛИСНИЦИ 
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Врз основа на член 43 од Законот за организаци-
јата и делокругот на сојузните органи на управава 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Милан Миланко, советник на 
претседателот на Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина. 

Е п. бр. 848 
2 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организаци-
јата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

ЌАЈ И ВРСКИ 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски се назначува Лепосава 
Костиќ, самостоен советник во ,Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски. 

Е. п. бр. 849 
2 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 36 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24'76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

1. За членови на Сојузниот правен совет се име-
нуваат, и тоа: 

1) проф. д-р Никола Балог, претседател на Ус-
тавниот суд на САП Војводина; 

2) д-р Слободан Благоевиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Титоград; 

3) д-р Иво Борковиќ, вонреден прос^сор на 
Правниот факултет во Сплит; 

4) Мирослав Василевиќ, општествен правобра-
нител на самоуправувањето во Крагуевац; 

5) Еника Бег, потсекретар во Секретаријатот за 
законодавство на САП Војводина; 

6) д-р Мартин Ведриш, редовен професор на 
Правниот факултет во Загреб и претседател на 

Правниот совет на Извршниот совет на СР Хрват-
ска ; 

7) д-р Жарко Вимпулшек, претседател на Вр-
ховниот суд на Хрватска; 

8) Максим Вујошевиќ, заменик-јавен обвинител 
на СР Црна Гора; 

9) д-р Душко Георгиевски, претседател на Су-
дот на здружениот труд на Македонија; . 

10) м-р Драго Дамјановиќ, покраински општес-
твен правобранител на самоуправувањето на САП 
Војводина; 

11) Евгение Димитров, редовен професор на 
Правниот факултет во Скопје; 

12) Мато Жупиќ, правен советник во ИНА; 
13) Милка Јанковиќ, судија во Врховниот суд 

на Србија; 
14) д-р Владимир Јовановиќ, професор на Прав-

ниот факултет во Белград; 
15) Томислав Кнежевиќ, претседател на Судот 

на здружениот труд на СР Црна Гора; 
16) Рајко Крамберегерј, претседател на Ок-

ружниот стопански суд во Марибор; 
17) Бранимир Љубичиќ, секретар за комисија 

на Извршниот комитет на Претседателството на'1ДХ 
СК па БИХ; 

18) д-р Гашо Мијановиќ, професор на Правниот 
факултет во Сараево; 

19) д-р-Растко Мочник, претседател на Правниот 
совет на Извршниот совет на Собранието на Сло- , 
вепија; , ... ^ 

20) Михајло Николиќ, помошник-републички 
секретар за стопанство на СР Црна Гора; 

21) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот сто-
пански суд на СР Словенија; 

22) Авдо Салчиќ, секретар на Деловниот одбор 
на „Енергоинвест", Сараево; 

23) д-р Стрезо Стрезоски, редовен професор на 
Правниот факз^лтет во Скопје; 

24) Љубисав Стојановиќ, претседател на Судот 
на здружениот труд на СР Србија; 

25) д-р Мајда Стробл, судија на Уставниот суд 
на СР Словенија; 

26) СлавоЈка Тодоровиќ, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Босна и Херцеговина; 

27) д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет и 
Републички секретар за провосудство на СР Ма-
кедонија. 

2. Се разрешуваат од функцијата досегашните 
членови на Сојузниот правен совет. 

Е. п. бр. 852 
2 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с.р'. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБт 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци^ 
ја листичка Федеративна Република Југославија од--
лучува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата, од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђоковић Садика Демуш, Вуксановић Саза Петар, 
: Зец Марка Ђуро; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
' њето на братството и единството меѓу нашите на-

роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Кајошевић Рустема Бајрам, Журић Милића Ра-
домир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бољевић Јанка Велиша, Ћулафић Филипа Ран-
ка, Дабетић Мирка Мило, Дабовић Душана Благоје, 
Делевић Ђукана Војислав, Ђечевић чСелима Халид, 
Ђекић Неша Василије, Ђукановић Спасоја Петар, 
Грдииић Лазара Милета, Ивановић Радуна Стеван, 
Кораћ Перка Лабуд, Лаковић Мил.ете Ђуро, Лубар-
да Петра Илија, Медојевић Томе Владимир, Ми-
ћовић Милуна Бранко, Милачић Гојка Милутин, 
Миловић-Шошкић Вукмана Олга, Поповић Пера 
Милан, Прелевић Јефта Радомир, Радоњић Живка 
Милун, Стојановић Максима Милић, Стричевић 
Ивана Петар, Шеховић Јусуфа Ризо; 

— за особени заслуга во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите. гра-
ѓани 

СО ОРДЕН' ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовићевић Мијата Филип, Ковијанић Вука Бо-
римир, Марковић Мишеље Лука, Ра гачевић Леке 
Радомир; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Буторовић Ђорђија Раде, Марковић Нике Ан-
гелина; 

— за заслуги и постигнати успети со работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Фчнфани Анта Божо, Илић Шпира Љубо. Ла-
ковић Милете Десанка, Рацковић Филипа Дара, 

Станић Зарије Милорад, Свилановић Трипа Петар, 
ПТћеповић Јована Ратко, Шеровић Стега Радослав, 
Бел.овић Јосифа Милинко, Вујсић-Ивовић Ђура 
Б )са, Вукчевић Илије Петар, Вукотић Сава Урош, 
Зјајић Влада Анђа; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Б а туран Марка Илија, Бецић Цена Омер, Б е -
рилажић Марка Шпиро, Бојовић Јована Милош, 

Бошковић Ђока Надежда, Бурзановић Петра Перко, 
Цвјетковић Сима ,Арсо, Ћетковић Миливоја Јакша, 
Дедић Милована Дамјан, Деднвановпћ Деде Никола, 
Делевић Ђукана Миросава, Ђиновић Мила Шпиро, 
Ђокић Пренке Фрањо, Ђурашковић Драга Дра-
гомир, Ђуравчај Тона Цетар, Ивановић Стефана 
Симо, Јанковић Радоја Ђорђије, Јановић Стијепо 
Трипо, Ј о в а н о в и ћ Марка Блажо, Јол ић Јеремије 
Александар, Јовановић Божа Миладин, Јукић Јока 
Васиљка, Кићовић Радомира Драгољуб, Љуцовић 
Пренке Дода, Љуцовић Ђерђе Коља, Мараш Веља 
Зарија, Марковић Милована Јосиф, Медаковић Зе-
фа Петар, Милошевић Батрића Бошко, Николић 
Ница Тома, Новаковић Милутина Фенка, Перић 
Милутина Новка, Перовић Вуксана Миро, Поповић 
Риста Ђоко, Прелевић Божа Драгутин, Радоњић 
Вукосава Милан, Радовић Војина Веселин, Раичевић 
Анта Апостол, Раичевић Михаила Мирко, Рајковић 
Радивоја Чедомир, Ракоњац Радула Обрад, Станко-
вић Вукашина Владимир, Шаботић Мода Рехо, Улић 
Спасоја Блажо, Влаховић Тадише Анка, Вукотић 
Машана Видак, Вукчевић Сава Благота, Вукчевић 
Луке Ђоко, Вуковић Вукића Данило, Вуковић Ра-
дована Драгутин, Вуковић Машана Милорад; 

— за заслуга во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Баптактаровић Богосава Милош, Бошковић Са-
вел^е Бранислав, Ивановић Богдана Драгиша, Јелић 
Радисава Радош, Језерник Мартина Ивица, Кнеже-
вић Милинка Богић, Љул:-ђуровић Доде Никола, 
Малишић Радоша Радослав. Марковић Николе Ву-
кашин, Обрадовић Попада Упош, Ојданић Димит-
рија Војислав, Павићевић Блажа Радован, Полексић 
Илије Периша. Раичевић Михаила Саво, Раичевић 
Милана Велимир, Сапић Милуна Илија, Спалевић 
Љубомира Радоња. Станић Гавра Милија, П а в -

линовић Ђукана Богдан, Трифуновић Новице Бо-
жидар; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА ЦАРОД 

Мирановић Лукин Илија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Јововић Матије Јован, Митровић Милије Зла-
тија, Пејушковић Новака Милисав, Шаиновић Сма-
јила Шабан, Томашевић Богдана Ратко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ђоковић Османа Хусеин, Грдинић Јова Новица, 
Ивезић Николе Мартин, Медојевић Вукосава Марко, 
Пајковић Мила Милић, Стијовић Павла Светозар, 

Бр. 48 
7 април 1977 година 

Белград 

Претседател ' 
на Републиката', 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка .Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот, во ширењето на прогре-
сивните идеи и јакнењето на класната свест на ра-
ботниците 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радничко културно-уметничко друштво „Абра-
шевић" — Мостар 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ашанин Милике Ристо, Рибаровић Абдона Гој-
мир, Тричковић Јеврема Трипко, Жижић Никодима 
Петар; 

ОД С Р Х р в а т с к а 

— по повод на деведеоетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
живот во својата средина 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-уметничко друштво „Грађанска глаз-
ба" — Метковић; 

— по повод на осумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати успе-
си во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Подух" пољопривредно, духанско, трговачко и 
туристичко подузеће — Метковићу 

— по повод на осумдесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во развивањето на културно-
-просветниот живот и негувањето на народни песни 
и игри од својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрватско сељачко просветно друштво „Сљеме" 
— Шестине; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

издавачката дејност, со што е направен значаен 
п,ридонес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА! 
ЅВЕЗДА 

Издавачката куќа „Македонска книга" — Скс% 
пје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Памучна индустрија „Македонка" — Штип; 
— по повод на шеесетгодишшшата на животот 

и долгогодишното револуционерно дејствување, 3 
за особени заслуги во работата на развивањето нф 
свеста на нашите граѓани во борбата за слобода ќ 
независност на нашата земја, како и за значае^ 
придонес кон политиката на мирољубивата сора-4 
ботка и пријателските односи помеѓу Социјалисти^' 
чка Федеративна Република Југославија и другим 
те држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Глигоров Киро; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на педесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги во организирањето и насо-
чувањето на работата на своите друштва и за при-
донес кон здравствената заштита на населението^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез друштава медицинских сестара Словеније! 
— по повод на педееетгодишнината на постоење-, 

то, а за особени заслуги и постигнати успеси во ра-, 
ботата од значење за стопанскиот напредок на зел-; 
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Ползела" фабрика чарапа — Ползела; 
— по повод на седумдесет и петгодишнината на 

работата, а за заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот, со 
што е направен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво — Брас л овче; 
— по повод на дваесет и петгодишнината на из-

. легувањето, а за заслуги и успеси во редовното и 
објективното информирање и поттикнување на ак-
тивноста на работниците, со што е направен значаен 
придонес кон развојот на работниот колектив 

„Железар" гласило радног колектива СОУР-а; 
СЖ Железаре — Јесенице; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата -

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

1 — по повод на триесетгодишнината на поетов- Рунко Милоша Станислав, Врховшек Антона1 

Јвето, а за особени заслуги и успеси на полето на 'Франце, Жупанчич Отока др Андреја? 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Павлин Јакоба Франц: 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Лебан Јоже Антон, Печар Матевжа Матко, Ра-
коше Јоже, Ронко Ивана др Лојзе, Шлибар Ловре 
Мирослав, Жиданик Махије Јосипина; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ракоше Јоже, Жупанчич Отона д-р Андреј; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени успеси во образованието на струч-
ни. и научни кадри, за заслуги на унапредувањето на 
архитектурата и за значаен придонес кон стопан-
скиот и општествениот развиток на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Архитектонски факултет — Београда, 

— по повод на триесетгодишшшата на постоење-
то, а за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

„Центротекстил" експорт-импорт — Белград, 
Грађевински комбинат „Комграп" — Београд, 
Грађевинско предузеће „Партизански пут" — 

Белград; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ќост со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јекић Младена д-р Урош; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дурсановић-Винковић Андрије Катица; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
во на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вићентијевић Милана Радомир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мирчић Јована Влатко, Ристић Димитрија На ј -
дан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кецман Оорада Драго, Класановић Вука Дончи-
ло, Миловановић Милована Владимир^ Миљуш-Јо-
вићевић Андрије Љубица, Митровић Сотира Мла-
ден, Познић Томе Раде, Росић Љубомира Драгољуб, 
Вишекруна Јована Давид, Вукојевић Мирка Душан. 

Бр. 50 
8 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

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

— за особени заслуги и постигнати успеси вб 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Симеуна Јаков"; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за "социјалистичката изгрдба на земјата 

СО ,ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Берић Млађана Обрад, Малешевић Лазе Спа-
соја; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хробат Драгутина Драгослав, Иванковић Петра 
„ Глиго, Магдов Јове Крсто, Миловавовић Тоде Боро, 

Вујичић Драгутина Стојан, Вуковић Милана Бо-
жидар; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цвшпић Петра Лазар, Леканић Раде Станоје, 
Родић Жарка Перо;. 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелић Стојана Љубан, Бојиновић Обрада Ми-
одраг, Магдов Јове Минав, Мандов Ћорђе Боро 
Сејмановић Петра Драгољуб;. 
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ОЛ СЈР Хрватска 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу вашите на-
рода и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Паценти Јосипа Радослав, Паулетић Мате Ми-
лан, Пи фар Мате Мате, Поропат Ивана Јаков, По-
родат Јосипа Иван, Спонза Николе Пиетро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баришиќ Ивана Лашко, Бралић Јосипа инж. 
Петар, Цигић Пашке Анте, Грбац-Quarantotto Томе 
Елиса, Искра Франце Виктор, Калебић Павла Ма-
ријан, Милоханић Антона Мирко, Росанз-Бартоли 
Еуфенија Розина, Смољан Ивана Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бастијанчић Фуме Иван, Бенчић Јосипа Драго, 
Benussi Стефана Giovanni, Грбац Антона Маријан, 
Маречић Виктора Марија, Матошевић Ивана Томо, 
Смитка Еле Младен,. Зграблић Михе Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бенчић Мате Петар, Девесцови Giovanni Miche-
1е, Глика-Шпрака Ивана Марија, Хорват-Кнафлић 
Ивана др Јања, Искра-Бурић Ивана Анђела, Иван-
чић-Петровић Ивана Марија, Јашић Шиме Карло, 
Климан Николе Антон, Кмет Блажа Јосип, Крајцар 
Антова Маријан, Кухар Фрање Мартин, Маружин-
-Чуле Ивана Анђела, Milich Giovanni Francesco, По-
родат Јосипа Јосип, Поропат Ивана Софија, Рудан 
Паше Јосип, Смољан-Ројнић Михе Марта, Strossma-
уег-Прашељ Јосипа Марија, Strossmaxer Вјекосла-
ва Жељко, Шворинић Ивана Иван, Туљак Ивана 
Бруно, Угрин-Ружић Антона . Јоланда, Вранчић 
Шиме Ана, Зграблић-Грабар Јакова Ема, Зграблић 
Марка Марко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот за земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бачић Николе Никола, Баришић Стипана Анте, 
Батић Ивана Ивица, Bissi Domenico Tranquillo, Бо-
ровић Николе Јово, Црнобори Томе Аделмо, Цурто 
Грегорио Ницоло, Чупић-Хреља Рудолфа Ана, Ди-
минић-Божић Блажа фарија, Ђурица Саве Стеван, 
Короли]а Саве Јован, Крижанац Мате Романо, Ла-
гине Антона Иван, Ламбаша Томе Бранко, Лопац 
Драге Јосип, Матошевић Грге Мартин, Поропат Пе-
тра Иван, Породат-' Антона Љуба, Породат Мате 
Марио, Рајко Ивана Анте, Рашковић Николе Ђуро, 
Ружић Јосипа Јосип, Серговић Јосипа Петар, Ста-
ној евић Уроша Велимир, Stuparieh Мартина Андреа, 
Сугар-Будицин Giuseppe Eufemia, Шубара Мирка 
{Јефто, Тошић Matteo Антон, Vidotto-Brunetti Anto-
nio Ines; 

— за заслуги во шцидалистичката изградба вш 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Арро1опш-Божац АпЈопа Рожина^ Венчић Вин-

ка Никола, Бернелић Антова Антон, Божан Мате 
Фрањо, Кмет Блажа Катица, Коренић Петра Гаш-
пар, Крај цар Јосипа Јаков, Ма чина Мате Иван, Ма-
тика Ивана Антон, Матика Михе Антон, Матика 
Антона Карло, Мохоровић-Беназић Шиме Ана, Ото-
ман Ивана Иван, Петех-Матика Ивана Ана, Петех-
- Дам јановић Антона Јосипа, Петерцол Мате Мате, 
Пуцић Динка Динко, Пуцић Јосипа Иван, Раунић 
Андрије Иван, Руден Ивана Мате, Сошић Антона 
Иван, Сошић Ивана Карло, Удовићић Фране Нина, 
Ујчић Мартина Јосип, Захариј а-Крижанац Антона 
Луца, Жагрић Мате Антон, Жуфић Јосипа Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анић-Ћурхо Стипана Нико, Аполонио Домени-
цо Евелина, Банчић Фрање Јосип, Бертоли-Цетина 
Антона Енерина, Батић Ивана Анте, Вег1епѕШ1-Ба-
р а новић Мате Марија, Божанић-Радетић Ивана 
Марија, Букоровић Илије Сава, Бурсаћ Стевана 
Петар, Буршић Антона Иван, Бутковић-Балић Анте 
Аница, Церин Шиме Шиме, СпѕаГиШ Ап^е1о Сшѕе-
рре, Ћаћић Крсте Марија, Дамјановић Ђуре Јека, 
Башао1о-Вепиѕѕ1 МаИео Ап1оша, дондур Обрада 
Милан, Драгишић Лазе Никола, Драндић Мате Јо-
сип, Ерман Мате Атилио, Фажон-Радовић Ивана 
Розалија, Гргић Ивана Марко, Грубишић-Бахоњић 
Јосипа Албина, Хреља-Иванчић Антона Ана, Илић 
Петра Јово, Илић-Тањка Марка Милица, Иве-Спон-
за Антонио Армида, Јуратовац Мате Стјепан, К а -
блар Петра Јово, Калчић Гашпара Антонија, Крај-. 
цар-Марић Марка Марија, Крај цер Антона Карло, 
Краљић Кешац Ивана Марија, Кухарић Вјекослава 
Ремигио, Кунчевић Јандрије Никола, Љеваја Јова-
на Никола, Малуса-Годена Фрање Ангесе, Маретић-
-Венчић Рудолфа Милена, Маринковић Петра Ми-
лан, Матошевић . Шиме Иван, Матошевић Шиме 
Шиме, Милетић-Банко Ивана Марија, Николић Ду-
шана Марко, Огњеновић Милоша Сава, Опачић; 
Луке Милан, Оточан-Видулин Мартина Ана, Пахо-
вић Мате Иван, Перчић Ивана Леополд, Поповић' 
Саве Срећко, Прекаљ-Франковић Виктора Фумица, 
Пренц Ивана Иван, Пренц-Радетић Милана Марија, 
Путина-Церин Мартина Марија, Рудан Антона Ро-
мано, Солдатић-Јашић Агате Марија, Сошић Јуре 
Ана, Сошић Ивана Иван, Спонза-Радовчић Томе 
Аќа, Стојановић Стеве Бранко, Сунајко Тодора Ми-
лан, П1ијан Миле Илија, Штрбац Васе Шпиро, То-
паловић Петра Стојан, Тоеић Мартина Сергио, Тра-
тник Станка Станислав,^Угрин Шиме Ерминио, Ва-^ 
лентић Ивана Иван, Витковић ' Ивана Милан, Во-
ларевић-Опширач Петра Мила, Вујасиновић Илије 
Илија, Зграбљић Гашпара Петар, Зохил Јосипа Јо-
сип, Зовић Ивана Иван, Жужић Јосипа Јосип; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

. Колунџија Миће Марко, Мишковић Здравка 
Боривоје, Зеленовић Милана Драгутин; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Допуђа-Станаћев Васе Бранка, Граховац Јове 
Спасоје; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дробњаковић Миленка Ристивоје, Петрић Или-
је Димитрије, Прелић Милана Васа; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
0д значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ивановић-Костић Илије, Ангелина, Косановић 
Детра Јелена, Крајиновић Јована Лазар, Мандић 
Ђуре Мане, Шешић Добривоја Живота, Шурјано-
вић-КаЋански Ивана Милена, Золнаи Иштвана Ал-
берт; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Хорват-Шајтош Петра Розалија. 

Бр. 51 
18 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

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

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

/ " 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
. ЗРАЦИ 

Черњавски Едуарда Хенрих, Грубор Михајла 
Милка, Лукић Ристе Мато, Марковић Стеве Симо, 
Митрић 'Буре Десимир, Мулић Салиха Мухамед, 
Перкановић-Таиацковић Константина Смиљка, Ра-
д н о в и ћ Салиха Абдулах, Тадић Косте Лазар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-, 
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алић Османа Муниб, Баничевић Радована Бо-
шко, Бановић-Калкан Шпире Петра, Богдановић 
Митра Илија, Богуновић Саве Бранко, Божић Ма-
рка Остоја, Црногорац Вујадина Босиљка, Дерви-
шевић Авде Рифат, Домбај-Голошевић Хивзе Ур-
фета, Џинић Алије Бакир, Етеровић Ивана Милан, 
Глухаић Боже Радован, Гостимировић Вида Глиго, 
Гребо-Удовчић Салиха Аиша, Грубор Михајла Ми-
лка, Хатибовић Смаила Резак, Хоџић Арифа Хасан, 
Хрнић-Садић Реце Сафа, Игњатић Ристе Рајко, 
Имамовић Назифа Химзо, Иванковић Мате Лука, 
Јовановић Пере Милан, Јовић-Сурчић Анте Олга, 
Јуркијевић-Савић Павла Јагода, Капетановић Ос-
мана Шемсо, Капиџић-Шенвалд Бернарда Матилда, 
Касумовић Мухамеда Сакиб, Крунић Саве Илија, 
Магерл Анте Славица, Малеш-Дујић Стевана Деса, 
Мехић Мује Алија, Миљановић ЈЃазара Вељко, Ос-
мокровић Марка Перо, Пударић-Томинић Алберта 
Недељка, Раић Васе Бранко, Раљић Петка Славко, 
Репац Илије Никола, Рудић Мехмеда Рагиб; 

Сабљак Ивана Јосип, Симић-Бегић Ивана Дана, 
Сокић Николе Саво/ Шахбеговић Сејфе Фадил, 
Шатор Ибрахима Зехра, Шехрвић-Берта Гојка Дан-
ка, Шобот Душана Ђуро, Таслиџић Џема ла Мурис, 
Тињић Ахмета Абдулах, Трифуновић-Рељић Цетра 
Милојка, Ужићанин Салиха Рагиб, Видаковић Ла-
зара Јово, Видић Алексе Ристо, Вуковић Митра 
Милорад; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Алтарац^Прпа Јована Стана, Грубор Михајла 
Милка, Јокановић Луке Тривун, Кекеровић Грује 
Љубан, Палалић Ибре Спахо, Пударић-Томичић 
Алберта Недељка, Ристић Бошка Бошко, Ризвић 
Мурата Латиф, Симић-Бегић Ивана Дана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ахметановић Хасана Абдулах, Акшам Петра 
Милан, Бановић Стојана Милан, Бокан Симе Јово, 
Бурић Мује Мустафа, Дурић Л атифа Осман, Глеђа 
Мирка Петар, Хаџиомерагић Хамида Омер, Хаџи-
сејдић Салиха Мустафа, Хаџиселимовић Бећира 
Халид, Ивковић Радована Бориша. Јанковић Стје-
пана Бранко, Кешетовић Решила Наил, Крошњар 
Николе Владан, Кузмановић Николе Перо, Магерл 
Анте Ивица, Миљковић Хасана Емин, Пилић Каси-
ма Заим, Станишић Митра Петар, Стојановић Боже 
Тодор, Узелац Марије Душан; 

— за особени заслуги во развивањето и 'реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената ' готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ћурић Хамида Сеад, Фидахић Хасана Салко, 
Гулан, Трифуна Бујадин, Хаџиалић Ахмета Хамид; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува-кон општиот напредок на зе-
мјата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Дацовић Алије Салих, Хајдуковић Луке Пајо, 
Кецман Љубомира Чедо, Радовановић Вељка Владо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата ' 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
' ЅВЕЗДА 

Ахић Мустафе Таџудин,. Ахметов ић Омера Акиф, 
Алић Ибре Зулфо, Алтарац-Прпа Јована Стана, 
Арнаутовић-Сујолџић Ибрахима Раѕа, Бећировић 
Алије Хасиб, Бешагић-Диздар Хамде Сенија, 
Брљак Ибре Ибро, Црнкић Суље Муниб, Чабрило 
Стојана Илија, Чишић-Рамић Шатира . Хатиџа, 
Чорић Мате Иво, Чорић Дервиша Расим, Носић. 
Суље Салкан, Дамјановић-Мандић Илије Дара,. 
Џамбић Емина. Мухарем, Филиповић-Робовпћ Му-
харема Зсј фа, Галић Пере Богдан, Галић Јове Петар, 
Гавриловић Пере Анкица, Герин Ибре А.дем, Требо. 
Авде Расим, Хаџибегић Сулејмана Лепог, Хуба-
на-Перишић Милана Ксенија, Ибрахимовић Хусеи-
на Ибрахим, Јокановић Симе Адам, Јолдић Ахмета 
Машо, Јусић Паше Шефко, Јусуфија Хусе Сулеј-
ман, Кавазовић ' Мује Ферида, Китовница-Јахић 
Ћамила Емира, Клепо Ахмета Халил, Ковачић Ива-
на Марица, Кривошић Мухамеда Халид, Куленовић 
-Рачинска Станислава Ќ а р о л и ^ ; 

Латиновић-Бијелић Милутина Јела, Ловрић Ива-
на Стипо, Лучић-Кесић Милоша Милија, Мамеле-
џија Ху се Шабан, Марић Станка Ђорђе, Марјано-
вић Милана Славко, Мичић-Марковић Власте Цви-
јета, Миџић-Ћурић Мухарема Фатима, Микић Јозе 
Анита, Милановић Данила Гавро, Мила новић-Та-
ракчија Мирка Ратка, -Милутиновић-Илић Милана 
Драгица, Митровић-Илић Неђе Ангелина, Мркајић 
Ђоке Стеван, Мујичић Шћепана Јован, Мујичић 
Ибрахима Нусрет, Мустафић Салке Хасиб, Никшић 
Смаила Џемал, Ковал ић-Дервишбеговић Алије Еми-
на, Пекмез Мехмеда Хамдија, Петковић Милорада 
Раденко, Петровић Цвијетина Бранко, Рамић Деде 
Дедо, Решић Мехмеда Бакија, Руњић Луке Борка, 
Симић-Ћурић Петра Миља, Скопљаковић Стјепана 
Илија, Славнић Анђелка Милан, Шемовић Ра-
ше Ибро, Шешкић-Киластић Салке Хашида, Шхо-
рић-Стеве Саја, Шућур Владе Здравко, Таков Жи-
вана Смиља, Талетовић Емина Фатима, Тоља Хаса-
на Авдо, Туфегџић Бајре Муневера, Туви Саламова 
Нисим, Бокић Војислава Борка, Зејнић Ибре Мујо, 
Зрилић Љубоје Стана, Живковић Јове Андрија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Николе Реља, Андрић Стјепана Томо, 
Авдибеговић Фејзе Нусрет, Авдић Ба ј ре Мурат, Ба-
шић-Сукно Владимира Љиљана, Батагељ Аугустина 
Франц, Бечирбашић Ибре Атиф, Бећировић 
Салке Хрусто, Беначек Милана Јан, Билаћ Томе 
Казимир, Борић Сулејмана Алија, Бошњак Јуре 
Станка, Бранковић Влајка Светозар, Брдар Лазе 
Момчило, Џипот Михајла Звонко, Чатлак-Продано-
вић Ђуре Радослава, Чехић Ћамила Кемал, Чехпћ 
Салиха Назиф, Чорбић Ахмета Хакија, Ћетковић-
-Мољевић Бранка Бранка, Ћосић Хашима -Емин, 
Ћумуровић Салиха Абдулкадер, Дедић Салиха Му-
слим, Деркач Фрање Карло, Дервиш! 1ћ Ђулаге Му-
хамед, Доган Салка Рашид, Драговић-Јукић Сулеј-
мана Исмета, Ђамбас Хусе Шефик, Харачић Узеира 
Наза, Хасибовић Хусеина Мухамед, Хебибовић .Ос-

мана Хамид, Хурић Ибро Салих, Ињац Пере Васо, 
Јокановић Симе Перо; 

Јокић Алексе Борислав, Јовановић Максе Дара, 
Јовановић Јове Тодор, Јововић Вељка Перо, Кач-
марчик Матије Фрањо, Кадић Асима Фадил, Ка је -
вић Ђорђа Влатко, Каршић Мехе Реџо, Касумовић 
Хусе Рамо. Каталинић Стјепана"Ивица, Китовница 
Суље Хасо, Кључевић Тадије Никола, Кнежевић-
-Сушиловић Стипе Анка, Кочевић Сезфе Осман, Ко-
јић Јове Чедо, Копестински Пане Јелица, Корпић 
Јоже Јожа, Ковачевић Николе Винко, Крехо Османа 
Шабан, Крековић Николе Ружица, Крезић Анте 
Илија, Кристић-Нгдаковић Светозара Меланија, Крс-
мановић Миће Милош, Кубурић Ђуре Јела, Лукић 
Илије Зора, Максимовић Милоша Милко, Малтерић 
Андрије Фрањо, Мамелеџпја Хусе Зе ј нил, Марјано-
вић Владислава Србослав, Марковић Јована Драго, 
Марковић Новице Миленко, Матановић Мате Јозо, 
Матошевић Нике Ф.рањо, Медић Михајла Ђоко, Ме-
хић Сулејмана Јусуф, Мичић Гавре Јово, Мичић 
Тадије Станоје, Милишић Васе Божидар, Мишано-
вић Јосипа Златко, Митриновић Војислава Момчило; 

Митровић Ратка Ратомир, Младеновић Саве Јо-
цо, Му јак Акифа Мустафа, Мурановић Јунуза Дијаз, 
Мусић Мехе Мустафа, Николић Љубе Добрило, Но-
гић Адема Смаил, Новичић Душана Славко, Обра-
довић-Ружичић Саве Јевросима, Оловчић Ахмеда 
Зејнил, Пелић Фрање Марко, Петровић Димитрије 
Борислав, Петровић-Семјан Михајла Мирјана, Пиш-
тол Салке Омер, Пилић Касима Атиф, Поповић 
Шиме Никола, Радић-Ђукић Милана Мила, Раду-
ловић Андрије Бајо, Реџић Милићев Вук, Ровчанин 
Рушида Шаћир, Савић Душана Бранко, Савковић 
Миодрага Драгољуб, Сикираш Миће Милорад, Скоко 
Николе Јозо, Скопљак Мех е Мехмеда л иј а, Славнић 
Стојана Душан, Смајић Авде Исо, Средановић Ђор-
ђа Богдан. Стевановић-Стакић Рајка Винка, Стоко-
вић Красоје Душан, Суљић Шабана Халил, Шиму-
нац Ивана Томислав, Шкрбо Смаила Хилмија, Шо-
т и ћ Милоша Драшко, Штернберг Адолфа Лео, Та-
новић-Агановић Мухарема Зекија, Тескереџић-Ђон-
лагић Абдуллатифа Фатима, Тиквеша Авде Ибра-
хим, Тодоровић Милана Сретко, Толић Стипе Драго, 
Тољ Алексе Рајко; 

Трифуновић Милорада Властимир, Трнка Раши-
да Енвер, Врбањац Рашида Сафет, Вучијак Ристе 
Остоја, Вујошевић Андрије Владимир, Вуковић Вла-
де Момчило, Зидаревић Виктора Рудо, Жунић Му-
стафе Ибрахим; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Гајић Остоје Васо, Хаџизулфић Агана Шахзу-
дин, Хаткић Салиха Мухарем, Мехичић Мехе Теу-
фик, Солдан Блажена Марјан, Топић Глигора Ми-
ладин, Зрилић Дмитра Лазо; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Арнаутовић Садика Сафет, Билић Мије Марко, 
Бундић Мехмеда Ибрахим, Дамјановић-Мандић 
Илије Дара, Даутовић Алије Белата, Делић Хаши-
ма Рамо, Девић Петра Симо, Филиповић Луке Ни-
кола, Фушко Ибрахима Хашим, Градинчић Дерви-
ша Ејуб, Грахић Алије Јашар, Гуњара Османа Са-
лих, Ибраковић Салиха Салих, Јашаревић Паше; 
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Хабиб, Јербов Ивана Стјепан, Јусић Шерифа Му-
харем, Кањижа Мује Јусуф, Луковић Хусе Мујага, 
Мемић Але Химзо, Мишковић Мије Иво, Палић Ме-
хе Муниб, Прањић Мије Иво, Савић Саве Саво, 
Шћепановић-Ускоковић Радоја Десанка, Захировић 
Ибрахима Мухарем, Златић Салке Расим; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Арнаутовић Ибрахима Реуф, Авдић Рашида 
Омер, Аврам Михајла Ристо, Хирош Сафета Фикрет, 
Корак Ибрашима Идриз, Јозић Илије Мијо, Касу-; 
мовић Хаџе Сакиб, Марковић Јована Милован, Ма-
тић-Обрадовић Илије Софренија, Спасеновић Ду-
шана Момчило, Вардалић Мује Сулејман, Велић Бе-
ше Хамид; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Блечић Антона Антон, Ђурић Ђоке Цвијетин, 
Хоџић Хусеина Едхем, Хоџић Мухарема Махмут, 
Јокић-Ружић Алексе Милица, Јусуфовић Синана 
Хусо Кнол Јосипа Александар, Леђенац Лазара 
Дејан, Которић Ахмета Асим, Мелер Стјепана Ж е љ -
ко, Милосављевић Војина Јово, Муртић Сабита Ра-
сим, Омеровић-Кудић Хрусте Мевка, Полић Крсте 
Љубомир, Стојановић Милорада Радинка, Тешић 
Милана. Живко, Видић Павла Марко, Зиројевић-
-Станић Ђорђе Зорка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дивиш Ивана Антун, Јеличић Душка Здравко, 
Вукоје Ловре Лука; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Маринковић Стојана Ранко, Машић Смаје Ре-
фик. 

Бр. 52 
13 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

726. Уредба за дополнение на Уредбата за ус-
ловите за привремен увоз на стоки — — 1933 

727. Одлука за условите под кои основните и 
други организации на здружен труд и 
банките овластени за работи со странство 
можат за сметка на основните и други ор-
ганизации на здружен труд да им даваат 
финансиски кредити на корисници во 
странство — — — — — — — — 1933 

Страна 
728. Одлука за утврдување на курсевите на 

странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и на другите давачки, за пресметување 
на даночните олеснениЈа при извозот и за 
искажување на правото на увоз и пла-
ќање, како и за потребите на статисти-
ката — — — — — — — — — — 1934 

729. Одлука за преземање на обврските од ор-
ганизациите на здружен труд основачи 
на претпријатија во странство во поглед 
на прометот на претпријатието основано 
во странство што се занимава со трговска 
дејност — — — — — — — — — 1934 

730. Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од обврската за вршење 
на редовен попис (инвентарисување) на 
определени средства — — — — — 1935 

731. Одлука за измена на одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 1935 

732. Решение за утврдување на предметите 
што се ослободени од плаќање на царина 
врз основа на член 27 став 2 точка 2 од 
Царинскиот закон — — — — — — 1936 

733. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот вВПск — — 1936 

734. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот вКипегк — — 1937 

735. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот аЅМ оѕ! Та^еѕ-

, р о ѕ и — — — — — — — — — 1037 
736. Правилник за начинот на вршење задол-

жителен здравствен преглед на пратките 
на растенија што се увезуваат, извезу-
ваат и транзитираат и за начинот на уни-
штување на пратките на растенија — — 1937 

737. Правилник за начинот на водење на еви-
денцијата за гробиштата и гробовите на 
припадниците на сојузничките и на дру-
гите странски армии на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 1911 

738. Правилник за измена на Правилникот 
за квалитетот на житата, мелничките про-
изводи, лебот, печивото и тестенините — 1942 

739. Договор за основните критериуми за ут-
врдување на катастарскиот приход — — 1942 

740. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС праз — — — — — — — 1945 

741. Спогодба за промена на затечените цепи 
за биолошки лекови за ветеринарска 
употреба — — — — — — — — 1946 

742. Спогодба за промена на затечените цени 
за акумулаторон кутии и нивни капаци 1946 

743. Спогодба за промена на затечените цени 
за прибор за гумени обувки — — — 1946 

744. Спогодба за промена на затечените цени 
за лепила врз база на каучук — — — 1946 

745. Спогодба за промена на затечените цени 
за регенерати од гума — — — — — 1947 

746. Спогодба за промена на затечените цени 
за еластичен конец (гумени нишки) — 1947 

747. Спогодба за промена на затечените цени 
за гумена конфекција — — — — — 1947 

748. Спогодба за промена на затечените цени 
за гумирано платно — — — — — — 1947 

749. Спогодба за промена на затечените цени 
за трислојни градежни плочи за оплата 
од режана граѓа од иглолисници — — 1948 

Укази — — — — — — — — — — 1918 
Назначувања и разрешувања — — — — 1948 
Одликувања — — — — — — — — — 1949 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


