
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата "на опште-

ственото книговодство 60Ѕ02-603-1125 
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БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XXXIII 

Цена на 'овој број е 16 динари. -
Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

14. 

Врз основа на член: 347 точка 10 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО РЕПУБЛИКА БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА 

КОСКА 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Брегот на Слоновата Коска, со седиште во Абиџан. 

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

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

Е. п. бр. 1029 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ^ 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

15. 

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Обединетата 
Република Камерун, со седиште во Јаунде. 

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

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

Е. п. бр. 1028 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

16. 
Врз основа на член 60 од Законот за девизно 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72, 52/73 и 36/75), 'Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВР-
ДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1977 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1977 година, утврдени во износ од 8.150,187.500 ди-
нари со Одлуката за утврдување на вкупниот из-
нос на девизите за потребите на федерацијата, 
републиките и автономните покраини за 1977 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), можат 
да се користат за нестоковни и стоковни плаќања 
на сојузните органи, на општествено-политичките 
организации, на определени органи на општестве-
ните организации што својата дејност ја вршат на 
целата територија на Југославија и на граѓански 
правни лица, како и за намирување на други потре-
би на федерацијата, и тоа: 

Динари 
1) за нестоковни плаќања — до из-

носот од 1.312,098.000 
2) за стоковни плаќања — до изно-

сот од 6.633,609.000 
Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 

оваа точка се издвојува износот од 204,480.500 ди-
нари за намирување на непредвидени и недоволно 
предвидени расходи (средства на резервата). ^ 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата на надлежните наредбодавци да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа 
точка, што во секој поединечен случај не го пре-
минуваат износот од 100.000 динари. 

2. Со распоредот на девизите за 1977 година, 
што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин соста-
вен дел, се утврдуваат, во границите на износите 
од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките из-
носи на девизи за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
на оваа одлука може да се користи 70% во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а 30% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
на одделни корисници да им одобрува користење 
на девизи во проценти поголеми, односно помали 
од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, 
со тоа што вкупниот износ на девизите да не може 
да премине 70% во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии износот на девизите од редниот број 68 на 
Распоредот на девизите за 1977 година да го рас-
пореди на одделни корисници. 

5.. Заради рамномерно користење на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат 
за финансии, во согласност со потребите на корис-
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ниците и насоките на Сојузниот извршен совет, ја 
утврдува динамиката на користењето на девизите 
за, секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии по барањата на надлежните наредбодавци во 
Распоредот на девизите за 1977 година да врши из-
мени на намената и на височината на средствата 
утврдени за нестоковни плаќања. 

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

Е. п. бр. 3 . 
13 јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Р.б К о р и с н и к Изразено во динари 

1 2 3 

1 Претседателство на Соци-
јалистичка Федеративна 
Република Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

3,322.000 
200.000 3,522.000 

Стоковни плаќања 218.000 

Вкупно 3,740.000 

2 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— Други плаќања 

3,000.000 
300.000 

12.000 3,312.000 

Стоковни плаќања 3,150.000 

Вкупно 6,462.000 

3 Секретаријат за законода-
вство на Собранието на 
СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 10.000 

Вкупно 10т000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 50.000 
Вкупно 50.000 

5 Кабинет на Претседателот 
на Републиката 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

18.000 
2,502.000 2,520.000 

Стоковни плаќања 414.000 
Вкупно 2,934.000 

6 Управа на островот Бри-
они 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

18.000 
75.000 93.000 

Стоковни плаќања 1,613.000 
Вкупно .1,706.000 
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1 2 3 

7 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 13,630.000 
- д р у г и плаќања 382.000 14,012.000 
Стоковни плаќања 97,112.000 

Вкупно 111,124.000 

8 Секретаријат на Сојузниот 
извршен совет за следење 
на стопанските движења 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 82.000 

Вкупно 82.000 

9 Служба еа Сојузниот ,из-
вршен совет за одбранбени 
подготовки 
Стоковни плаќања 4,500.000 

Вкупно 4,500.000 

10 Центар за информациона 
и документациона дејност 
на Сојузниот извршен со-
вет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 37.000 
— котизации 241.000 278.000 

Стоковни плаќања 17,100.000 

Вкупно 17,378.000 

11 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени Патувања 42.000 

Вкупно 42.000 

12 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 27.000 

Вкупно 27.000 

13 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 15.000 

Вкупно! ,15.000 

14 Сојузно јавно правобрани-
телство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 55.000 

Вкупно 55.000 

15 Сојузен општествен право-
бранител на самоуправу-
вањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 30.000 

Вкупно 30.000 
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16 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

27,000.000 
698,969.000 
29,156.000 

9,500.000 764,625.000 

Стоковни плаќања 24,445.000 

Вкупно 789,070.000 

17 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— лекувања во странство 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

18 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 
Вкупно 106,468.000 

19 Сојузен секретаријат за 
пазар и цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 84.000 
Вкупно 

20 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестаковни плаќања: 
— службени патувања 
— 'специјализации 
— трансфер на наследства 
— други плаќања 

1,200.000 
113.000 

1,000.000 
50,053.000 

Вкупно 
52,366.000 

62,366.000 

21 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

1,300.000 
13,450.000 

Вкупно 

22 Сојузен секретаријат за 
правосудство и организа-
ција на сојузната управа 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

,109.000 
53.000 

3,795.000 
31,000.000 

220.000 
1,750.000 

17,825.000 
1,720.000 56,310.000 

6.019,434.000 
6.075,744.000 

2,000.000 
968.000 

1,600.000 
10,000.000 - 14,568.000 

"91,900.000 

84.000 

4,750.000. 
4,750.000 

162.000 

Вкупно 162.000 

1 2 3 

23 Сојузен комитет за опште-
ствено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 275.000 

Вкупно 275.000 

24 Сојузен комитет за енерге-
тика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

484.000 
89.000 573.000 

Вкупно 573.000 

25 Сојузен комитет за земјо-
делство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

1,321.000 
(6,789.000 

900.000 9,010.000 

Вкупно 0,010.000 

26 Сојузен комитет за сообра-
ќај и врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— коти задим 

810.000 
,2,651.000 3,461.000 

Стоковни плаќања , 198.000 

Вкупно 3,659.000 

27 Сојузен комитет за тури-
зам 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

100.000 
1,342.000 

113.000 1,555.000 
Вкупно ,1,555.000 

28 Сојузен комитет за еко-
номска соработка со земји-
те во развој 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 484.000 
Вкупно 484.000 

29 Сојузен комитет за труд и 
вработување 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

440.000 
5,228.000 5,668.000 

Вкупно 15,668.000 

30 Сојузно биро за работи на 
вработувањето 
Нестоковни плаќања:' 
— службени патувања / 492.000 
Вкупно 492.000 

31 Сојузен комитет за праша-
ња на борците и воените 
инвалиди 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
— лекувања во странство 
— други плаќања 

59.000 
1,000.000 
6,000.000 7,059.000 

Вкупно 7,059.000 



Страна 112 — Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ' Петок, 14 јануари 1977 

32 Сојузен комитет за здрав-
ство и социјална заштита 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 132.000 

Вкупно 132.000 

33 Сојузен комитет за наука 
и култура 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

34 Сојузен комитет за инфор-
мации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

(1,348.000 
980.000 

Стоковни плаќања 
Вкупно 

35 Сојузна управа за царини 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

385.000 
422.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 12,642.000 

36 Сојузна управа за цивилна 
воздушна пловидба 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Л 

387.000 
815.000 
1,037.000 

10.000 
900,000 3,149.000 

Стоковни плаќања 179,951.000 

Вкупно 183,100.000 

37 Сојузна управа за радио-
врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
Стоковни плаќања 

152.000 
100.000 

Вкупно 

252.000 

2,790.000 

3,042.000 

38 Сојузен пазарен инспекто-
рат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 74.000 
Вкупно 

39 Сојузен девизен инспекто-
рат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 275.000 
Вкупно 275.000 

40 Сојузен завод за општест-
вено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

315.000 

315.000 

2,328.000 
36,270.000 
38,598.000 

807.000 

111,835.000 

74.000 

254.000 
762.000 

1,016.000 

1 2' 3 

41 Сојузен завод за цени 
Нестоковнзи плаќања: 
— службени патувања 61.000 

Вкупно 61.000 

42 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-
-културна и техничка со-
работка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

3,264.000 
12,827.000 
38,225.000 54,316.000 

Вкупно 54,316.000 

43 Сојузен завод за статис-
тика 
Нестоковеи плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

253.500 
7.500 261.000 

Стоковни плаќања 5,000.000 

Вкупно 5,261.000 

44 Сојузен хидрометеоролош-
ки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

148.000 
3,760.000 3,908.000 

Стоковни плаќања 12,655.000 

Вкупно 16,563.000 

45 Југословенски завод за 
стандардизациј а 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

360.000 
962.000 1,322.000 

Стоковни плаќања 453.000 

Вкупно 1,775.000 

46 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 121.000 

Вкупно 121.000 

47 Сојузен завод за мери ,и 
скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

100.000 
302.000 402.000 

500.000 

Вкупно 902.000 

48 Сојузен геолошки завод 
НестокоганЈи плаќања: 
— службени патувања 114.000 

Вкупно 114.000 

49 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени про-
изводи 
Нестоковни плаќања: 
—"службени патувања 
Стоковни плаќања 

300.000 
800.000 

Вкупно 1,100.000 
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50 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски про-
изводи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

51 Југословенска комисија за 
соработка со ООН за прос-
вета, наука и култура 
(UNESCO) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

340.000 
7,676.000 

Вкупно 

52 Југословенска комисија за 
соработка со Меѓународни-
от фонд на ООН за помош 
на децата (UNICEF) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

53 Југословенска комисија за 
соработка со меѓународни 
здравствени организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

,100.000 
9,175.000 

Вкупно 

54 Југословенска комисија за 
заштита од загадување на 
морињата и водите на вна-
трешните пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

55 Југословенски комитет за 
меѓународна хидролошка 
програма 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

56 Сервис за одржување на 
објектите за потребите на 
репрезентација на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
— други плаќања 

СТОКОВНИ плаќања 

Вкупно 

57 Сервис за административ-
ни и сметководствени ра-
боти на сојузните органи 
на управата и на сојузни-
те организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

396.000 

396.000 

8,016.000 

85.000 

85.000 

9,275.000 

9,275.000 

28.000 

28.000 

115.000 

ј 115.000 

266.000 
3,847.000 

58 Авто-сервис на сојузните 
органи 
Нестоковни плаќања; 
— службени патувања 
— специј ализации 

Стоковни плаќања 

20.000 
30.000 

Вкупно 

8,016.000 

59 Управа на деловните згра-
ди на сојузните органи на 
управата и на сојузните 
организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

55.000 
40.000 

СТОКОВНИ плаќања 

Вкупно 

60 Претседателство на Соју-
зот на комунистите на Ј у -
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

61 Сојузна конференција на 
'Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— други плаќања 

2,200.000 
349.000 

3,900.000 

Вкупно 

62 Сојуз на здруженијата на 
борците од Народноосло-
бодителната војна на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

250.000 
30.000 

Вкупно 

63 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации ^ 
— други плаќања 

2,310.000 
147.000 

2,412.000 

Вкупно 
4,113.000 

7,811.000 

11,924.000 

64 Претседателство на Кон-
ференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

1,375.000 
54.000 
14.000 

126.000 

,1,900.000 СТОКОВНИ плаќања 

(1,900.000 Вкупно 

50.000 

3,000.000 

3,050.000 

95.000 

2,200.000 

,2,295.000 

1,260.000 
3,004.000 

4,264.000 

6,449.000 

6,449.000 

280.000 

280.000 

4,869.000 

4,869.000 

1,569.000 

54.000 

1,623.000 
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65 Југословенска лига за мир, 
независност и рамноправ-
ност на народите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

150.000 
1.000 151.000 

Вкупно 151.000 
66 Претседателство на Црве-

ниот крст на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— Стоковни плаќања 

869.000 
501.000 1,370.000 

577.000 

Вкупно 

67 Сојуз на здруженијата за 
Обединетите нации на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

62.000 
14.000 

Вкупно 
68 Општествени организации 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

Вкупно. 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

70 Народна банка на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,947.000 

76.000 

76.000 

7,500.000 
2,000.000 9,500.000 

2,500.000 
12,000.000 

69 Служба на општественото 
книговодство на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

337.000 
6.000 

5,500.000 5,843.000 
54,700.000 
60,543.000 

1,739.000 
17.000 

550.000 
200.000 2,506.000 

Вкупно 

32,767.000 
35,273.000 

71 Стопанска комора на Југо-
славија 
I. Сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— саеми и изложби 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

2,720.000 
60,000.000 
46,800.000 

493.000 
571.000 110,584.000 

352.000 

II. Туристичка пропаганда 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— саеми и изложби 
— котизации 
— други плаќања 

32.000 
32,200.000 

2,640.000 
330.000 

13,860.000 49,062.000 

Вкупно 159,998.000 

72 Новинска агенција „Тан-
југ" 
Нестоковии плаќала: 
— службени патувања 
— дописништва 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,227.000 
22,114.000 

30.000 
40.000 

4,600.000 28,011.000 
2,830.000 

Вкупно 30,841.000 

73 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

33.000 
120.000 153.000 

153.000 

74 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурува-
ње на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— здравствена заштита 

Вкупно 

96.000 
23,500.000 23,596.000 

23,596.000 

75 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидското 
осигурување да Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 117.000 

— котизации 

Вкупно 

76 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
Вкупно. 

77 Установа за одржување на 
внатрешните пловни па-
тишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

187.000 304.000 

51.000 
2.000 

304.000 

53.000 
53;000 

82.000 
5.000 87.000 

2,694.000 

Вкупно 2,781.000 
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78 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
—' специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

79 Југословенска радиотеле-
визија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

60.000 
33.000 
16.000 
47.000 156.000 

121.000 

277.000 

1,375.000 
2,580.000 
9,068.000 
9,272.000 22,295.000 

415.000 
Вкупно 

80 Југословенска авторска 
агенција 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

22,710.000 

29.000 
20.000 

Вкупно 
49.000 

49.000 
81 Новинско-издавачко прет-

пријатие „Комунист" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Вкупно 

600.000 
1,200.000 1,800.000 

1,800.000 

82 Новинско-издавачко и гра-
фичко претпријатие „Бор-

ба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 
Вкупно 

1,552.000 
2,000.000 

2,343.000 5,895.000 

7,434.000 

13,329.000 
83 Геомагнетски институт 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
Стоковни плаќања 

15.000 
3.000 

48.000 

Вкупно 

66.000 

150.000 

216.000 
84 Институт за споредбено 

право 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 
Вкупно 

ВКУПНО 

50.000 
10.000 

60.000 

7.945,707.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
— Нестокобни плаќања 1.312.000.000 
- Стоковни плаќања 6.633,609.000 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен; лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО 
КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Се продолжува важењето на: 
1) Решение за намалување на царината на уво-

зот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците за јаглен и при облагородување на јаг-
лен („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 
61/75); 

2) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
експлоатацијата на нафта и природен гас („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 61/75); 

3) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи за из-
градба на нафтоводи („Службен лист на.. СФРЈ", бр. 
42/76); 

4) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи за из-
градба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/75 и 61/75); 

5) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците за бакар и во производството на катоден 
бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 
61/75); 

6) Решение за намалување на царината на увоз 
на специфичната опрема што се користи во рудни-
ците за боксит и во производството на аноди за 
електролиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 
39/74, 48/75 и 61/75); 

7) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во руд-
ниците за олово, цинк и антимон и во производ-
ството на олово, цинк и антимон и на нивни при-
дружни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
28/75 и 61/75); 

8) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во руд-
ниците за жива и во производството на жива 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 61/75 и 30/76); 

9) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во руд-
ниците за железна руда, во подготовката на железна 
руда и во производството на кокс, железо и челик 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

10) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на неметали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/74, 39/74, 28/75, .61/75 и 30/76); 

11) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во ру-
дарските и геолошките истражувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

12) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на сул-
фурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
28/75 и 61/75); 

13) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
производството на разблажена (46%) азотна кисе-
лина („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 
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14) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на 
фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/74 и 61/75); 

15) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на фтална киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76); 

16) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76); 

17) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бјр. 41/76); 

18) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за електролитичко про-
изводство на хлор и на натриум-хидроксид („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 61/75); 

19) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на кали-
умови соединенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73 и 61/75); 

20) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на фор-
мални („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 61/75); 

21) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на ти-
тан-диоксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
28/75 и 61/75); 

22) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

23) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на кал-
цинирана сода („Службен лист на СФРЈ", бр: 20/73, 
28/75 и 61/75);. 

24) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на ети-
лен л на полиетилен и за транспорт на етилен и на 
пропил ен од Југославија во Романија преку цево-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 25/74, 28/75, 
48/75 и 61/75); 

25) Решение за намалување на царината на уво-
зот на специфична опрема за производство на ви-
нилхлорид мономер — РУС во прав („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75); 

26) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
полистирол („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
61/75 и 41/76); 

27) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фенол-меламин — и карбамид-формалдехидни маси 
за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

28) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи в.о 
производството на производи врз база на хлорал-
кални електролизи и полимеризација и кополиме-
ризација врз база на пропилен, етиленоксид и про-
пипиленоксид („Службен лист на СФРЈ", бр 39/74, 
28/75 и 61/75); 

29) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
хлор-алкална електролиза („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74, 28/75 и 61/75); 

30) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на водород-пероксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74 и 61/75); 

31) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки смоли и полиакрилатни 
дисперзии („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74 и 
61/75); 

32) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

33) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум-триполифосфат и на-
триум-силикофлуорид („Службен лист; на СФРЈ", 
бр. 28/75 и 61/75); 

34) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на криолит, бели саѓи и алуминиум-
-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 
и 61/75); 

35) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли (минерални 
фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

36) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на комплексно минерално ѓубре 
врз база на тресет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/76); 

. 37) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
по л нами дни и полиолефински влакна („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75); 

38) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73, 39/74, 28/75 и 61/75); 

39) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

40) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на полиуретанска пена („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/76); 

41) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/73, 64/73, 39/74, 
28/75 и 61/75); 

42) Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/73, 28/75 и 61/75); 

43) Решение за намалување на царината на 
увозрт на специфичната опрема што се користи во 
производството на јастиви масла („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75, 61/75 и 30/76). 

2. Намалените царини според решенијата од 
точка 1 на ова решение се применуваат на увозот 
што се врши во 1977 година. 

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

Е. п. бр. 24 
13 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 
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18. Ј 
Врз основа на член 205 став 4 од Законот за на-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), а во врска со член 5 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, 2,1/74, 24/76 и 48/76), со-
јузниот секретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И НА ПОДАТО-
ЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ДРЖАВНА КАРТА, ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ НА УВИД И ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат податоците 

на основните геодетски работи и на податоците на 
основната државна карта, што можат да се даваат 
на увид, како и начинот и постапката за нивно кори-
стење од страна на заинтересираните органи, органи-
зации на здружен труд и други организации и гра-
ѓани. 

Член 2 
Под податоци на основните геодетски работи, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат подато-
ците што се однесуваат на поставувањето и опреде-
лувањето на астрономско-геодетската, тригономет-
риската, нивелманската и гравиметриската мрежа 
на територијата на Југославија и на обработка на 
резултатите од мерењата извршени на тие мрежи. 

Под податоци на основната државна карта, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат подато-
ците што се однесуваат на изработката и репродук-
цијата на топографска карта на територијата на Ју-
гославија во размер 1 : 5 ООО или во размер 1 :10 ООО. 

Член 3 
Податоците на основните геодетски работи и по-

датоците на основната државна карта можат да се 
даваат на увид и користење само за интерни служ-
бени потреби и за работата на заинтересираните ор-
гани, организации на здружен труд и други орга-
низации и за потребите на граѓаните (во натамош-
ниот текст: органите, организациите и граѓаните). 

Член 4 
Органите, организациите и граѓаните што имаат 

намера да извршат увид во податоците на основ-
ните геодетски работи, односно во податоците ,на ос-
новната држвна карта или сакаат да им се издаде 
соодветна исправа за тие податци, поднесуваат до 
органот надлежен за геодетски работи барале во 
кое наведуваат кои податоци ги бараат и за кои 
цели. 

Член 5 
Органите, организациите и граѓаните можат да 

вршат увид во податоците на основните геодетски 
работи и во податоците на основната државна карта 
само во службените простории на органот надлежен 
за геодетските работи кај кого тие податоци се нао-
ѓаат на чување и во присуство на работник во тој 
орган. 

При увидот во податоците од став 1 на овој член 
не можат да се прават изводи, преписи и копии од 
тие податоци. 

Член 6 
Исправите што во смисла на член 4 од овој пра-

вилник ги издава органот надлежен за геодетските 
работи, содржат податоци ,на основните геодетски ра-
боти, односно копии на листови на основната држав-
на карта, во обемот што е неопходен за работата, 
односно за потребите на заинтересираниот орган, 
организации и граѓани. 

Органот надлежен за геодетските работи секој 
примерок на издадена исправа и копија на листови 

основната државна карта го означува со соодвет-
ниот вид и степен на тај,носта, во смисла на одред-
бите од Уредбата за критериумите за утврдување 
на податоците значајни за народната одбрана и за 
мерките за заштита на таквите податоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/75). 

Член 7 
Исправите за податоците на основните геодет-

ски работи и коииите на листови на основната др-
жавна карта можат да се користат само за намените 
за кои се издадени. 

Член 8 
Органот надлежен за геодетските работ,и води 

евиденција за давањето на , увид и користење на по-
датоците на основните геодетски работи и на пода-
тоците на основната државна карта. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи и 
податоци за тоа кому, кога и кои податоци му се да-
дени и за кои цели. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. в. п. бр. 3 

7 јануари 1977 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, о. р. 

19. 
Врз основа на член 205 став 2 од Законот за 

народната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), сојузниот секретар за ,народна одбрана про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО НЕ 
МОЖАТ ДА ГИ СОДРЖАТ КАРТОГРАФСКИ^ 
ПУБЛИКАЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНА УПО-

ТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат податоците 

од интерес за народната одбрана, што не можат да 
ги содржат картографски^ публикации наменети 
за јавна употреба. 

Член 2 
Под картографски публикации наменети за 

јавна употреба, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат печатените или на друг начин умно-
жените општогеографски, топографски, тематски 
(специјални) и други карти и планови на територи-
јата на Југославија или на некој нејзин дел, што 
се објавуваат во средствата за јавно информирање 
(весници, списанија, билтени, книги, каталози, про-
спекти и др.) или на друг начин се прават достапни 
за јавноста. 

Нема да се сметаат како наменети за јавна упо-
треба, во смисла на став 1 од овој член, картограф-
ските публикации што исклучиво служат за интерни 
службени потреби и работа на државен орган, од-
носно организација на здружен труд или друга 
организација како ниту картографските публика-
ции за кои со закон е пропишано излагањето на 
јавен увид. 

Член 3 
Картографските публикации наменети за јавна 

употреба не можат да содржат: 
1) податоци за вооружените сили и други по-

датоци за народната одбрана, што претставуваат 
државна или воена тајна; 
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2) податоци за воени и други објекти од посебно 
значење за одбраната на земјата (член 200 од За-
конот за народната одбрана), освен податоци за 
релјефот на земјиштето, вегетацијата и другите 
елементи на природната средина од тие објекти; 

3) податоци за водоводната и канализационата 
мрежа, топловодите, нафтоводите, гасоводите, елек-
троводите, спојните патишта во системот на теле-
комуникациите ,и врските, дренажите и сличните 
водови, како и податоци за уредите и постројките 
што се вградени во тие водови или изградени на 
тие водови (окна, столбови, трафостаници, антени, 
предаватели, репетитори и др.); 

4) детални проекти и планови ,на инвестиционите 
објекти од точка 1 на Одлуката за определување 
на објектите при чија изградба мора да се изврши 
приспособување кон потребите на народната одбра-
на, постапка за известување за изградбата на тие 
објекти и за поставување барања за нивното приспо-
собување („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75), како 
и податоци за извршеното приспособување на тие 
објекти кон потребите на народната одбрана; 

5) приказ на конфигурацијата на релјефот на 
земјиштето со изохипси на еквидистанции помали 
од 20 метри, освен за површина до 200 хектари; 
цифарски податоци за релативните височини на 
природните и вештачките насипи, засеци и стрмни 
отсеци во релјефот на земјиштето и податоци за 
спелеолошките објекти што не се уредени и отворе-
ни за јавност; 

6) цифарски податоци за широчината, длабочи-
ната и брзината на водотеците; карактеристики на 
дното и брегот на коритата на водотеците; податоци 
за уредените премини надвор од мостови и скелиња 
што се ,наменети за јавен сообраќај; податоци за 
пловниот појас на водотеците и карактеристики на 
поплавниот бран предизвикан со рушење или пре-
левање на хидроакумулациони бентови и брани; 

7) податоци за магнетските аномалии и за рео-
ните на дифузниот слој, температурни градиенти и 
податоци за проѕирност на водата, во крајбрежното 
море на Југославија; 

8) податоци за длабочината, текот и водостојот 
на подземните води и податоци за капацитетите на 
изворите на вода; 

9) цифарски податоци за просечната височина, 
густина и дебелина на стеблата во шумите и приказ 
на шумските пресеци и шумските патишта; 

10) податоци за проодноста на територијата на 
Југославија надвор од комуникациите наменети за 
јавен сообраќај; 

11) податоци за астрономско-геодетските, три-
гонометриските, нивелманските, гравиметриските, 
геомагнетоките и други геодетски и геофИзички 
точки и мрежи на територијата на Југославија, освен 
височините (котите) на тие точки и шематски при-
кази на тие мрежи; 

12) координантна мрежа во која и да било 
картографока проекција, освен географската коор-
динантна м,режа со меѓусебни растојанија на мери-
д идните, односно паралелите поголеми од 15 лачиш 
минути; 

13) податоци за аномалиите на забрзувањето на 
силата на Земјината тежа прикажани со изоаномали 
на еквидистанциите помали од 5 милигали, односно 
со средните вредности на аномалиите изведени за 
подрачја (помали од 1*1 лачен степен по географ-
ската широчина и географската должина; 

14) приказ на конфигурацијата на геомагнетоко-
то поле со соодветни изолинии на еквидистанца 
помали од 0,3 лачни степени, односно помали од 
50 гама; 

15) податоци за електричните и електромагнет-
ските карактеристики на карпестите маси и делови 
на територијата на Југославија; 

16) приказ на климатските елементи со соод-
ветни изолинии и други знаци во размер помал од 
1 :2 000 000; 

17) податоци за билансите на водите, енергет-
ските потенцијали и резервите на минерални суро-
вини; 

18) резултати на научните итражувања од зна-
чење за народната одбрана за кои, во смисла на 
член 7 од Уредбата за областите и видовите на 
научните истражувања од значење за народната од-
брана и за постапката и условите за издавање 
1 одобрение за вршење на тие истражувања заедно 
со странци или за потреби на странци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/75), надлежниот орган не дал 
претходно одобрение да се објават односно соопштат. 

Член 4 
По исклучок, ако за тоа постои посебен научен -

или стопански интерес и ако тоа не е во спротивност 
со закон, одделни податоци од член 3 на овој п-ра-
вилник можат да се внесуваат во картографски 
публикации наменети за јавна употреба само по 
претходно прибавено одобрение од Сојузниот секре-
таријат за ,народна одбрана. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. в. П. бр. 2 

7 јануари 1977 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
народна одбрана 

генерал на армија, 
Никола Љубичиќ, с. р. 

20. 
Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-

говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 
Член 1 

Во Правилникот за содржината на одделни по-
зиции во билансите на организациите на здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 53/73, 
17/74, 5/75, 36/75, 11/76 и 23/76) член 7 се менува и 
гласи: 

„Во образецот биланс на состојбата се искажу-
ваат, и тоа: 

— под ред. бр. 7 во колона 4 — збир на износите 
од ред. бр. 7 и 14 на колона 6 од образецот биланс на 
состојбата на 31 декември 1975 година; 

— под ред. бр. 10 — не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 14 во колона 4 — износот од ред. 

бр. 10 на колона 6 од образецот биланс на состој-
бата на 31 декември 1975 година; 

— под ред. бр. 15 во колона 4 — износот од ред. 
бр. 15 на колона 6 од образецот биланс на состојбата 
на 31 декември 1975 година. Под ред. бр. 15 во коло-
на 6 не се искажуваат податоци; 

— под ред. бр. 16 до 29 — износите што не се 
покриеш! со доходот остварен во годината за која 
се составува завршна сметка, во согласност со од-
редбите на чл. 18 до 20 од Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход во основните ор-
ганизации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр 60/75) и со одредбите на чл. 1 до За од 
Уредбата за пресметување на вредноста на недо-
вршеното производство на определени производи и 
услуги и за утврдување на побарувањата од стран-
ски должници содржани во инструментите за обез-
бедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/76, 42/76 и 57/76), односно износите што се за-
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сметани во вредноста на залихите на 31 декември 
1975 година според одредбите на чл. 7 до 9 од За-
конот за утврдување и пресметување на вкупниот 
приход и на доходот во основните организации на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72 и 22/75) — (во натамошниот текст: Законот за 
доходот), ако тие залихи се наоѓаат на склад; 

— под ред..бр. 30 до 34 и 126 до 130 — износите 
по основ на интерните односи помеѓу основните ор-
ганизации на здружениот труд во состав на работ-
ната организација; 

— под ред. бр. 35 до 38 и 131 до 133 — износите 
по основ на односите на организациите на здружени-
от труд во Југославија и нивните организациони 
единици во странство; 

— под ред. бр. 75 — износот на непокриената 
загуба од тековната година и износот на пренесената 
загуба од поранешните години, што не можеле да би-
дат покриени на начинот пропишан со Законот за 
доходот и од средствата примени без обврска за вра-
ќање, или не се покриени во смисла на одредбите 
на чл. 10 до 21 од Законот за условите и постапката 
за санација на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 5/73 и 71/73), 
односно износот на непокриената загуба од теков-
ната година што не можел да беде покриен во сми-
сла на одредбите на чл. 9 и 36 од Законот за усло-
вите и постапката за санација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76); 

— под ред. бр. 106а во колона 4 — износот од 
ред. бр. 107 на колона 6 од образецот биланс на сос-
тојбата на 31 декември 1975 година; 

— под ред. бр. 107 и 108 — не се искажуваат 
податоци. 

Организацијата на здружениот труд го попол-
нува и го доставува до Службата, со биланост на 
состојбата, во три примероци Образецот „Дополни-
телни податоци кон билансот на состојбата на 31 де-
кември 1976 година", кој е отпечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

Организацијата на здружениот труд што во свој-
ство на инвеститор или изведувач на работи му ја 
отстапила изградбата на инвестиционите објекти на 
странски изведувач на работите, го"Ч?ополнува и го 
доставува до Службата, со билансот на состојбата, 
во три примероци Образецот „Податоци за отстапу-
вање на инвестициони работи на странски изведувач 
на 31 декември 1976 година, кој е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел." 

Член 2 
Член 8 се менува и гласи: 
„Ако на крајот на годината се појави долговно 

салдо на контата што претставуваат конта на паси-
вата, освен на контата од групата на контата 23 и 
24, салдото треба да се искаже во образецот биланс 
на состојбата под ред. бр. 13, а побарувачкото салдо 
што ќе се појави на контата на активата се иска-
жува под ред. бр. 142 на тој образец. 

Долговните салда на контата од групата на кон-
тата 23 и 24 се искажуваат под ред. бр. 74 од обра-
зецот биланс на состојбата." 

Член 3 
Член 11 се менува и гласи: 
„Во образецот биланс на успехот се искажуваат, 

и тоа: 
— под ред. бр. 1 — износот на залихите на не-

довршеното производство и на сопствените Полупро-
изводи и готови производи (вредноста на супстанца-
та) на почетокот на годината, што се утврдува така 
што од почетното салдо на контата 600 и 630 се од-
бива почетното салдо од контото 800; 

— под ред. бр. 11 — покрај набавната вредност 
на реализираните трговски стоки, консигнационите 
и комисионите стоки, материјалите и отпадоците — 
и вредноста на кусоците на тие стоки, материјали и 
отпадоци, што преку контото 758 — Друга реали-
зација, се книжени на товар на соодветните конта; 

— под ред. бр. 13 — износот на вонредните рас-
ходи од контата 732, 733 и 734, намален за износот на 
кусоците утврдени при инвентарисувањето на зали-
хите на недовршеното производство, на сопствените 
Полупроизводи и на готовите производи, што се кни-
жени на товар на тие конта. 

Под овој реден број се искажува и износот на 
загубата на погоните во странство настаната во 1975 
и поранешните години по работите за кои е изврше-
на конечна пресметка со странскиот инвеститор, 
како и износот на загубата настаната по работите 
за кои не е извршена конечна пресметка со стран-
скиот инвеститор во рок од една година од денот 
на завршетокот на работите, ако загубата не е по-
криена во согласност со важечките прописи до 31 
декември 1976 година. 

Износот на загубата на погоните во странство 
настаната по работите за кои не е извршена конечна 
пресметка со странскиот инвеститор во рок од една 
година од денот на завршетокот на работите се ис-
кажува на контото 198 — Други активни временски 
разграничувања и на контото 268 — Други долгови 
на сопствените организации во странство, во билан-
сот на состојбата; 

— под ред. бр. 15 — износот на залихите на не-
довршеното производство, на сопствените Полупро-
изводи и на готовите производи (вредноста на суп-
станцата) на крајот на годината што се утврдува 
така што од салдото на'контата 600 и 630 се одбива 
салдото на контото 800 намалено за салдото на кон-
тото 809; 

— под ред. бр. 19 — износот на реализацијата на 
производите и производните услуги и регресите и 
премиите што според посебни прописи влегуваат во 
вкупниот приход; 

— под ред. бр. 25 — износот на отплатата на ре-
ализацијата и износот на кусоците при инвентд 
сувањето што паѓаат на товар на одговорните лица, 
како и вредноста на стоките на сопственото произ-
водство што има карактер на крајна потрошувачка; 

— под ред. бр. 26 — износот што основната ор-
ганизација на здружениот труд или организаци-
јата на здружениот труд го примила од друга ор-
ганизација на здружениот труд по основ на учество 
во доходот остварен во заедничко работење. 

— под ред. бр. 27 — износот на делот на добив-
ката, остварен во работењето на претпријатието, по-
гонот и деловните единици во странство, што е тран-
сфериран во Југославија. 

Делот на добивката остварен во работењето на 
претпријатието, погонот и деловните единици во 
странство, што не се трансферира во Југославија, 
се искажува на соодветните конта на изворите на 
средствата на организацијата на здружениот труд -
основач, односно учесник. 

Делот на добивката на погоните во странство 
настанат по работите за кои не е извршена конечна 
пресметка со странскиот инвеститор се искажува на 
контото 298 — Други пасивни временски разграни-
чувања и на контото 168 — Други побарувања од 
сопствените организации во странство, во билансот 
на состојбата; 

— под ред. бр. 29 — приходи од камати на де-
ловни средства; 

— под ред. бр. 30 — приходи од дотации, суб-
венции и сл. примени до 31 декември на годината 
за која се поднесува завршната сметка; 

— под ред. бр. 31 — износот на вонредните при-
ходи од контото 789, намален за износот на утвр-
дените вишоци при пописот на недовршеното произ-
водство, на сопствените Полупроизводи и на готовите 
производи, што се книжени на тоа конто. 

Под овој реден број се искажуваат и наплатени-
те отпишани побарувања, пресметаните надомести на 
штета по основ на осигурување на обртните сред-
ства, отпишаните обврски извршени врз основа на 
присилно порамнување, освен ако со судска одлука 
за порамнување не е поинаку решено и сл.; 
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— под ред. бр. 34 — износот на загубите на ,суп-
станцата, под услов износот под ред. бр. 9, односно 
на контото 421 претходно да е намален за непотро-
шениот износ на пресметаната амортизација што го 
преминува износот на пресметаната амортизација по 
минималните стапки; 

— под ред. бр. 36 и 38 — износите на каматите 
на кредитите и износите на премиите на осигурува-
њето во височината пропишана во член 8 на Законот 
за доходот, што се искажани на контата 130 и 131, 
односно на контата 230 и 231 кај организациите на 
здружениот труд што вршат дејности на општестве-
ните служби. 

— под ред. бр. 37, 39 и 40 — износите на прови-
зијата и на надоместот за банкарските услуги, изно-
сите на придонесите и членарини^ и износите на 
другите договорни обврски, во височината пропишана 
во член 8 на Законот за доходот, што се искажани 
на контата 132, 133 и 138, односно на контата 232,233 
и 238 кај организациите на здружениот труд што вр-
шат дејности на општествените служби, со тоа што 
под редниот број 39а се искажуваат износите на об-
врските од доходот остварен по основ на утврдува-
њето на делот на цената наменета за проширување 
на капацитетите и за зголемување на производството 
во определени стопански гранки, а врз основа на 
склучените општествени договори, што се искажани 
на контото 236. 

— под ред. бр. 41 — не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 42 до 45 — износите на законските 

обврски и придонеси во височината пропишана во 
член 8 од Законот за доходот, што се искажани на 
контата од групата на контата 14 и 24. По исклучок 
за 1975 година, износите на законските обврски се 
искажуваат под ред. бр. 42, 43, 44 и 45 во височината 
утврдена во колона 5 под II на образецот — Прес-
метка за уплата на данокот и на другите законски 
обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 

1975 година, кој е составен дел на Од-
луката за начинот на утврдувањето на делот на до-
ходот на основната организација на здружениот труд 
содржан во фактурираната а ненаплатената реали-
зација, што не може да се оданочи во 1975 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75); 

— под ред. бр. 46 — износот за лични доходи 
утврден врз основа на општиот акт на организација-
та на здружениот труд, што е усогласен со самоу-
правната спогодба, односно со општествениот дого-
вор. Тој износ не може да биде помал од износот 
утврден спојред одредбата на член 9 став 1 од Зако-
нот за доходот; 

— под ред. бр. 47 — износот за другите лични 
примања, во височината пропишана во член 9 став 
2 од Законот за доходот, а кој е искажан на контата 
152, 153, 154 и 259, односно на контата 252, 253, 254 и 
259 кај организациите на здружениот труд што вр-
шат дејно,ст на општествените служби; 

— под ред. бр. 48 — делот на доходот што им 
припаѓа на другите содоговарачи во заедничкото ра-
ботење, случува јќи ја и добивката на странските 
партнери во бруто износ; 

— под ред. бр. 49 — износот што основната ор-
ганизација на здружениот труд го издвојува од сво-
јот доход за покритие на загубата на другите основ-
ни организации на здружениот труд во состав на ис-
тата работна организација, во согласност со самоу-
правната спогодба за здружување, под услов сред-
ствата да се даваат без обврска за враќање; 

— под ред. бр. 53 — износот за отплатување на 
санационите кредити утврден според одредбата на 
член 16 став 3 од Законот за условите и постапката 
за санација на организациите на здружениот труд. 
Ако делот на доходот што преостанал по покритието 
на обврските наведени под ред. бр. 36 до 52 не е до-
волен за покритие на втасаните обврски по санацио-
ниот кредит, не може да се врши издвојување од до-
ходот за намените под ред. бр. 54 и 56 до 58; 

— под ред. бр. 57 — износите издвоени од дохо-
дот за финансирање на општествено-политичките за-
едници, на самоуправните интересни заедници, на 
самоуправните и други фондови и други корисници 
на општествени средства, што се даваат без обврска 
за враќање, а врз основа на самоуправните спогодби 
и одлуки на основната организација на здружениот 
труд, односно на организацијата на здружениот труд 
за издвојување средства за наведените намени; 

— под ред. бр. бб — износот на укалкулираниот 
дел од доходот во вредноста на залихите во соглас-
ност со одредбите на чл. 18 до 20 од Законот за утвр-
дување и пресметување на вкупниот приход во ос-
новните организации на здружениот труд и со од-
редбите на чл. 1 до За од Уредбата за пресметување 
на вредноста на недовршеното производство на 
определени производи и услуги и за утврдување на 
побарувањата од странски должници содржани во 
инструментите за обезбедување на плаќањето, од-
носно износите што се засметани во вредноста на 
залихите на 31 декември 1975 година според одред-
бите на чл. 7 до 9 од Законот за доходот, ако тие 
залихи се наоѓаат на склад. 

— под ред. бр. 69 — загубата само до височината 
на укалкулираниот дел од доходот во реализацијата 
што е искажан под ред. бр. 67; 

— под ред. бр. 71 — зголемување на доходот, и 
тоа: 

1) кај деловните и другите здруженија — зго-
лемувањето што им припаѓа врз основа на самоу-
равната спогодба или договорот за основањето а на 
товар на доходот на организациите на здружениот 
труд членки на здружението; 

2) кај работните заедници — зголемувањето што 
им припаѓа врз основа на самоуправната спогодба 
или договорот, а на товар на доходот на основните 
организации на здружениот труд, односно на товар 
од приходите на самоуправните и други заедници 
за кои врши определени работи; 

3) кај основните организации на здружен труд 
— зголемувањето што им припаѓа врз основа на са-
моуправната спогодба за здружување на трудот и 
средствата, а на товар на доходот на другите ос-
новни организации на здружениот труд, како и на 
товар на доходот на работните заедници. 

Под овој реден број се искажува и износот од 
контото 831. 

Зголемувањето на доходот според одредбите на 
точ. 1 до 3 став 1 од оваа алинеја може да се искаже 
само ако односните организации и заедници исто-
времено искажат намалување на доходот во својот 
биланс на успехот, односно биланс на приходите и 
расходите; 

— под ред. бр. 72 — намалувањето на доходот, 
и тоа: 

1) кај деловните и други здруженија — намалу-
вањето врз основа на самоуправната спогодба или 
договорот во корист на организациите на здружениот 
труд членки на здружението; 

2) ка ј работните заедници — намалувањето врз 
основа на самоуправната спогодба или договорот во 
корист на основните организации на здружениот 
труд, односно самоуправните и други заедници за 
кои вршат определени работи. 

3) кај основните организации на здружениот труд 
- намалувањето врз основа на самоуправната спо-
годба за здружување на трудот и средствата во ко-
рист на други основни организации, како и во ко-
рист на работните заедници; 

— под ред. бр. 76 — непокриената загуба од 
претходната година, што преостанала на контото 180 
по книжењето на износот од ред. бр. 55, односно со 
состојбата на 31 декември на годината за која се 
составува завршна сметка; 

— под ред. бр. 79 — основните организации на 
здружениот труд — односно организациите на здру-
жениот труд што не оствариле доход го искажуваат 
износот за покритие на загубата на заедничката ор-
ганизација што ја формирале; 



Петок, 14 јануари 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ ЕГА СФРЈ1 Крој 3 - Страна III1 

— под ред. бр. 80 — заедничката организација го 
искажува износот по примената пресметка од орга-
низациите што се формирале а на име покритие на 
СВОЈ ата загуба; 

— под ред. бр. 82 — износот на загубата од те-
ковната година по основ на исправката на финан-
сискиот резултат, што е покриен во смисла на член 
12 став 2 од Законот за доходот; 

— под ред. бр. 83 — износот на загубата од те-
ковната година што е покриен од средствата на ре-
зервите според член 9 став 2 од Законот за сред-
ствата на резервите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/72, 71/72, 40/73, 9/76, 18/76 и 53/76) и од паричните 
средства на заедничката потрошувачка, а во сми-
сла на член 13 став 6 од Законот за доходот; 

— под ред. бр. 84 — износот што по пресметката 
е примен од други ^договарачи за покритие на 
загубата од заедничкото работење во тековната го-
дина и износот што во согласност со договорот за 
заедничко работење се става на товар на влогот на 
сод огов арачот; 

— под ред. бр. 85 — износот што по пресметката 
го примила, без обврска за враќање, основната ор-
ганизација на здружениот труд од другите основни 
организации на здружениот труд во состав на истата 
работна организација, за покритие на загубата во 
тековната година; 

— под ред. бр. 86 — износот примен за покритие 
на загубата, без обврска за враќање; 

— под ред. бр. 87 — износот на законските об-
врски со сој е покриена загубата во смисла на член 
13 од Законот за доходот, а кои се враќаат според 
одредбите на Одлуката за начинот на пресметува-
њето и враќањето на законските обврски, даноци и 
придонеси од личните доходи на работниците на ос-
новните организации на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/73); 

— под ред. бр. 88 — износот на придонесите и да-
ноците од личниот доход со кои е покриена загу-
бата во смисла на член 13 од Законот за доходот, а 
кои се враќаат според одредбите на Одлуката за на-
чинот на пресметување и враќање на законските 
обврски, даноци и придонеси од личните доходи на 
работниците на основните организации на здруже-
ниот труд; 

— под ред. бр. 89 — износот на загубата од те-
ковната година што е покриена од сопствените из-
вори на деловните средства во смисла на одредбите 
на чл. 9 и 36 од Законот за условите и постапката за 
санација; 

— под ред. бр. 90 — делот на загубата од теков-
ната и поранешните години што не е покриен со 
износите под ред. бр. 82 до 89. 

Во билансот на успехот на 31 декември 1976 го-
дина во колона 5 не се искажуваат податоци под 
ред. бр. 32 и 82. 

Организацијата на здружениот труд во која 
странски лица вложиле средства заради остварување 
на заеднички деловни цели со заеднички ризик (за-
едничко работење) го пополнува и го доставува до 
Службата, кон билансот на успехот, во три приме-
роци образецот „Податоци за успехот остварен од 
заедничкото работење со странско лице од 1 јануари 
до 31 декември 1976 година", кој е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел." 

Член 4 
Во член 12 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Организациите на здружениот труд што вршат 

дејности на општествени служби, во образецот би-
ланс на успехот, во делот посебни податоци не ги 
пополнуваат ред. бр. 7, 8, 9, 24, 25, 26 и 27." 

Член 5 
Одредбите на овој правилник се применуваат и 

врз завршната сметка за 1976 година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 12833/1 
12 јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Демовиќ, с. р. 

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ 
КОН БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА 

Реден 
број К

он
то

 

П о з и ц и ј а ИЗНОС 

1 2 3 4 

I. Купувачи во земјата 

1 дел 120 Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен 
акредитив и со гаранција, како и побарувања покриени со исправи 
за обезбедување на плаќањето 

2 дел 120 Побарувања од купувачите по основ на должничко"доверителски од-
носи што настанале во периодот од 16 до 31 декември 1976 година а 
кои не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 
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1 2 3 4 

3 дел 120 Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се 
покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 

4 дел 120 Други побарувања од купувачите од 1976 година, што не се покриени 
со инструменти за обезбедување на плаќањето 

5 120 ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 4) 

II. Купувачи во странство 

б дел 121 Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен 
акредитив, со гаранција, со полица за осигурување и со исправа за 
побарување по основ на пресметка на превозот преку меѓународни 
установи 

7 дел 121 Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во 
странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обез-
бедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важеч-
ките прописи, не истекол 

8 дел 121 Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се 
покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 

9 дел 121 Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во 
странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обез-
бедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со важеч-
ките прописи, истекол 

10 121 ВКУПНО (ред. бр. 6 до ред. бр. 9) 

III. Интерни купувачи во земјата 

11 дел 160 Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен 
акредитив и со гаранција, како и побарувања покриени со исправи 
за обезбедување на плаќањето 

12 дел 160 Побарувања од купувачите по основ на должничко"доверителски од-
носи што настанале во периодот од 16 до 31 декември 1976 година а 
кои не се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 

13 дел 160 Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се 
покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 

14 дел 160 Други побарувања од купувачите од 1976 година, што не се покриени 
од инструменти за обезбедување на плаќањето 

15 дел 160 ВКУПНО (ред. бр. 11 до ред. бр. 14) 

IV. Интерни купувачи во странство 

16 дел 165 Побарувања од купувачите покриени со неотповиклив документарен 
акредитив со гаранција, со полица за осигурување и со исправа за 
побарувањето по основ на превоз преку меѓународни установи 

17 дел 165 Побарувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во 
странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за 
обезбедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со 
важечките прописи, не истекол 

18 дел 165 Побарувања од купувачите од 1975 и поранешните години, што не се 
покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето 

19 дел 165 Побрзувања од купувачите по основ на стоки и услуги извезени во 
странство во 1976 година, што не се покриени со инструменти за обез-
бедување на плаќањето, а чиј рок за наплата, во согласност со ва-
жечките прописи, истекол 

20 . 165 ВКУПНО (ред. бр. 16 до ред. бр. 19) 
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V. Издатоци содржани во ^наплатената реализација 

21 Износ на фактурите без данокот на промет 
22 Износ на издатоците заеметани во вредноста на залихите на готовите 

производи 
23 Износ на издатоците засметаат во вредноста на залихите на тргов-

ските стоки 
24 Разлика на износите (ред. бр. 21 минус ред. бр. 22 плус 23) 

VI. Исплатени придонеси и даноци од личните доходи 

25 271 Исплатени придонеси на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на вовстопанството од личните доходи 

26 274 Исплатени придонеси на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на домувањето од личните доходи 

27 275 Уплатен придонес за станбена изградба што ќ припаѓа на заеднич-
ката потрошувачка на организацијата на здружениот труд од лич-
ниот доход 

28 272 Исплатен данок од личниот доход 

VII. Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок 

29 дел 127 Исправка на вредноста на побарувањата употребени за отпис на не-
нан л ативи побарувања 

30 дел 127 Исправка на вредноста на побарувањата внесени во изворите на соп-
ствените деловни средства на 30 јуни 1976 година 

31 127 ВКУПНО (ред. бр. 29 плус ред. бр. 30) 

32 

VIII. Ревалоризација на основните средства 
а) резултат на Ревалоризацијата на набавната вредност 
Градежни објекти 

33 Опрема 
34 Други основни средства 
35 ВКУПНО (ред. бр. 32 до ред. бр. 34) 

б) резултат на Ревалоризацијата на отпишаната вредност 

36 Градежни објекти 

37 Опрема 

38 Други основни средства 

39 ВКУПНО (ред. бр. 36 до ред. бр. 38) 

IX. Друго 

40 121 Купувачи во странство 
41 165 Интерни купувачи во странство 
42 221 

и 
223 Добавувачи во странство 

43 265 Интерни добавувачу во странство 

44 дел 198 Износ на загуба на погоните во странство, настанат по работите за 
кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор 

(Потпис на раководителот на 
книговодството) 

(Потпис на директорот) 
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ЗАБЕЛЕШКИ: 
1. Износите во овој образец се искажуваат во динари со пари. 
2. Под ред. бр. 1 и 11 се искажуваат износите на побарувањата од купувачите, што се покриени со 

исправи ,за обезбедување на'плаќањето издадени во смисла на чл. 4а и 46 од Уредбата за пресметува-
ње на вредноста на недовршеното производство на о пред елени производи и услуги и за утврдување на 
побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/76, 42/76 и 57/76). 

3. Под ред. бр. 6 и 16 се искажуваат и износите на побарувањата покриени со полица за осигуру-
вање и со исправа за побарувањата по основ на превозот преку меѓународни установи издадени во сми-
сла на член 4 од наведената уредба. 

4. Износот под ред. бр. 5 е еднаков со износот искажан под ред. бр. 7 на колона 6 од образецот 
биланс на состојбата. 

5. Износот под ред. бр. 10 е еднаков со износот искажан под ред. бр. 8 на колона 6 од образецот 
биланса на состојбата. 

6. Износот под ред. бр. 15 е еднаков со изно оот искажан под ред. бр. 30 на колона 6 од образецот 
биланс на состојбата. 

7. Износот под ред. бр. 20 е еднаков со износ от искажан под ред. бр. 35 на колона 6 од образецот 
биланс на состојбата. 

8. Износите под ред. бр. 21 до 24 се внесуваат од Образецот Рекапитулација на податоците за 
износите на определени издатоци содржани во нена платената реализација на 197 година 
која е составен дел на Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани 
во ненаплатената реализација („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76). 

9. Износите искажани под ред. бр. 25 до 28 се еднакви со износите искажани на контата 271, 274, 
275 и 272 во колона 6 на Образецот Заклучен лист. 

10. Износот под ред. бр. 31 е еднаков со изно сот искажан на контото 127 во колона 6 на Образецот 
Заклучен лист. 

11. Износите под ред. бр. 32 до 39 се внесуваат во Образецот „ИР" Извештај за Ревалоризацијата 
на средствата. 

12. Износите искажани под ред. бр. 40 и 41 се еднакви со износите искажани на контата 121 и 165 
во колона 6 на Образецот Заклучен лист. 

13. Износот под ред. бр. 42 е еднаков со изно сите искажани на контата 221 и 223 во колона 7 на 
Образецот Заклучен лист. 

14. Износот под ред. бр. 43 е еднаков со износ от искажан на контото 265 во колона 7 на Образецот 
Заклучен лист. 

15. Под ред. бр. 44 се искажува износот на загубата на погоните во странство настаната по рабо-
тите за кои не е извршена конечна пресметка со странскиот инвеститор во рок од една година од денот 
на завршетокот на работите, книжен на контото 198 — Други временски разграничувања. 

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ГОДИНА НА ПОЧЕТОКОТ 

ГОДИНА НА ЗАВРШЕТОКОТ 

СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

П О Д А Т О Ц И 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1976 

ГОДИНА 

Реден 
број 

О П И С 

Претсмет-
ковна 

вредност 

Пречеко-
рувања 
и вишоци 
на рабо-

тите 

Вкупно 
(3 + 4) 

Вредност на изврше-
ните работи 

до крајот 
на прет-
ходната 
година 

2 6 

до крајот 
на из-

вештајни-
от период 

1 Вредност на инвестициониот објект 

Вредност на отстапените инвестициони работи 
на странскиот изведувач 
Вкупно 
Од тоа: 
— вредност на истражувањата 
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1 2 3 4 5 6 7 

— вредност на проектите 

— вредност на градежните работи 

— вредност на опремата 

— вредност на монтажата 

— вредност на обуката на кадри,те 

— вредност на откупи и отштети 

— вредност на другите вложувања 

3 Вкупно извршените исплати на странски изве-
дувач X X X 

4 Вкупно обезбедени средства за целиот инвести-
ционен објект X X 

5 Вкупно обезбедени средства за отстапените ин-
вестициони работи на странскиот изведувач X X 

(Потпис ћа раководителот на) (Потпис на директорот) 
книговодството) 

ЗАБЕЛЕШКИ: 

1. Износите во образецот се искажуваат во динари без пари. 
2. Износите во колона 6 претставуваат вредност на извршените работи, односно на извршените ис-

плати на странскиот изведувач од почетокот на инвестиционите работи до 31 декември 1975 година. 
3. Износите во колона 7 претставуваат вредност на извршените работи, односно на извршената ис-

плата на странскиот изведувач од почетокот на инвестиционите работи до 31 декември 1976 година. 

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СТРАНСКО ЛИЦЕ ВЛОЖУВАЧ 
НА СРЕДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ДОГОВОРОТ РЕГИСТРИРАН ПОД 
БРОЈ 

ДОГОВОРЕНА ВАЛУТА 

П О Д А Т О Ц И 
ЗА УСПЕХОТ ОСТВАРЕН ОД ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСКОТО ЛИЦЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА 

Реден 
број 

О П И С 
И з н о с 

претходната тековната 
година година 

1 2 3 4 

I. Средства 
1 Средства на странското лице 

2 Средства на организацијата на здружениот труд 

3 Вкупно средства (1+2) 

II. Резултати на работењето 
4 Вкупен приход 

5 Потрошени средства 
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1 2 3 4 

6 Остварен доход (4 минус 5) 

7 Остварена загуба на супстанцата (5 минус 4) 

8 ,Лични доходи, други лични примања и други издатоци што се подмируваат 
од доходот пред утврдувањето на добивката за распределба, односно на 
загубата 

9 Добивка за распределба (6 минус 8) 

III. Распределба на добивката 
10 Дел од добивката што му припаѓа на странското лице (11+ 12 13) 

Во тоа: 
11 Данок на добивка на странски лица 
12 Дел од добивката што се реинвестира во организацијата на здружениот труд 

13 Дел од добивката што се трансферира во странство 

IV. Утврдување на загубата 
14 Загуба на супстанцата 

15 Загуба поради неостварен доход (8 минус 6) 

16 Вкупна загуба (14 + 15) 

V. Покритие на загубата 
17 Дел од загубата што го поднесува странското лице 

18 Износ на загубата што го покрило странското лакце 

VI. Вработеност 
19 Број на вработените работници 

(Потпис на (раководителот на (Потпис на директорот) 
книговодството) 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
1. Износите во овој образец се искажуваат во динари со пари. 
2. Под ред. бр. 1, 2 и 3 во колона 3 се искажуваат договорените износи, а во колана 4 — износите 

според состојбата во книгите на 31 декември 1976 година. 
3. Под ред. бр. 18 во колона 3 се искажува износот на покриената загуба во 1975 година а во ко-

лона 4 — износот на покриената загуба во 1976 година. 

21. 
Врз основа на точка 18 од Одлуката за постап-

ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/76), сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ 
И ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1977 

ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните континген-
ти, односно на девизните контингенти за увоз на 

стоки во 1977 година во смисла на точка 4 од Одлу-
ката за постапката за утврдувањето и распределбата 
на стоковните контингенти, односно на девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1977 година (во на-
тамошниот текст: Одлуката), Стопанската комора на 
Југославија доставува до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија извештај, кој ги содржи при-
чините поради кои не е постигнат договор за увозот 
на стоки и податоци за оствареното производство и за 
потрошувачката на односните производи во 1976 го-
дина, а за обемот на остварениот увоз на односните 
производи во 1976 година и за планираниот обем на 
производството и потрршувачката на односните про-
изводи за 1977 година, врз основа на податоците на 
организацијата на здружениот труд, како и подато-
ци за остварениот извоз на односната групација во 
1976 година на пазарите на кои се остваруваат де-
визи од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања. 
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Еден примерок од извештајот од став 1 на оваа 
точка Стопанската комора ^а Југославија доставува 
до Сојузниот секретар за пазар и цени. 

2. Заради давање согласност на договорот за 
дополнителниот стоковен контингент, односно де-
визниот контингент, во смисла на точка 6 од Одлу-
ката, Стопанската комора на Југославија го доста-
вува до Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија договорот, кон кој ја прилага следната до-
кументација: 

1) потврда од овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизите што се од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања, што организацијата на здружениот труд 
го остварила со извоз на стоки од сопственото про-
изводство во периодот од 1 април 1976 година до 31 
март 1977 година; 

2) писмена обврска од организацијата на здру-
жениот труд за обемот на девизниот прилив што ќе 
го оствари со извоз на сопствени производи во 1977 
година во девизите од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања; 

3) преглед на извозот на стоки од сопственото 
производство што е извршен во 1976 година како и 
преглед На извозот на сопствени производи што ќе 
се извезат во 1977 година, прикажани по видовите, 
количеството и вредноста; 

4) податоци за обемот на производството и на 
извозот за 1977 година што послужиле како основа за 
распределбата на редовниот стоковен контингент, 
односно девизен контингент за 1977 година. 

Заради спроведување на одредбите на точка 6 од 
Одлуката, организацијата на здружениот труд на 
која во смисла на таа точка и е утврден дополните-
лен стоковен контингент, односно девизен контин-
гент, должна е до 30 април 1978 година да поднесе 
до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
потврда од овластената банка за девизниот прилив 
што го остварила во периодот од 1 април 1977 до 31 
март 1978 година. 

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

П.бр. 16003 
10 јануари 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 

22. 

Врз основа на точка 9 од Одлуката за утврду-
вање на глобалната девизна квота4 за плаќање на 
увозот на суровини, други репродукциони матери-
јали и (резервни делови за тековно одржување за 
1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/76), 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ГЛОБАЛНАТА 
ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ 
НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПРИЛАГА КОН ТИЕ 
БАРАЊА 

1. Заради утврдување на износот на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровни; 
други репррдукциони материјали и резервни делови 
за тековно одржување за 1977 година, производстве-
ните организации на здружениот труд, во смисла на 
точка 3 од Одлуката за утврдување на глобалната 

девизна квота за плаќање на увозот на суровини, 
други репродукциони материјали и резервни де-
лови за тековно одржување за 1977 година (во на-
тамошниот т^екст: Одлуката), поднесуваат до Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, кон 
барањето за утврдување на износот на глобалната 
девизна квота и заверен преглед на износот и видот 
на девизите искористени за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали во 
1976 година, што во тој период се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота од определена 
земја. Прегледот (се поднесува на образецот ГДК — 
77/1 што е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин 
составен дел. 

Податоците од образецот ГДК — 77/1 за изно-
сите и видовите на девизите искористени за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали, ги заверуваат овластените банки преку 
кои производствените организации на здружениот 
труд го вршат своето девизно работење или народ-
ните банки на републиките, односно народните бан-
ки на автономните покраини, врз основа 'да својата 
евиденција и документација. 

2. Организациите на здружениот труд од точка 
5 на Одлуката кон барањето за утврдување на из-
носот на глобалната девизна квота од точка 6 на 
Одлуката доставуваат податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1976 и 1977 година и за нивните 
цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќње 
на увозот на суровини, други репродукциони мате-
ријали и резервни делови за тековно одржување 
што се потребни за производството во 1977 година, 
распоредени по облиците на увозот и според тариф-
ните броеви од Списокот на стоките за кои се ут-
врдуваат условите за извоз и увоз, што е составен 
дел на Одлуката за определување на стоките чиј из-
воз 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 и 43/76) и тоа посебно за постојното, 
а посебно за новото производство; 

3) за суровините, другите репродукциони мате-
ријали и резервните делови за тековно одружува-
ње на домашното производство, што се потребни за 
производството во 1977 година — по видовите и 
нивните цени и тоа посебно за постојното, а посебно 
за новото производство; 

4) за опремата со која ќе се зголеми постојното 
производство во ,1977 година, односно ќе се врши 
ново производство и за неговата вредност; 

5) за извозот на сопствени производи што ќе го 
оствари во 1977 година — по количеството на про-
изводите и вредноста на извозот и видовите на 
девизите. 

Покрај податоците од став 1 на оваа точка 
организациите на здружениот труд кон барањето за 
утврдување на износот на глобалната девизна квота 
го доставуваат и актот на надлежниот орган на 
организацијата на здружениот труд со кој се по-
тврдува дека организацијата на здружениот труд 
започнала со редовно производство и датумот на 
почетокот на тоа производство и препис на актот 
за запишувањето во судскиот регистар на органи-
зациите на здружениот труд. 

За новоизградените производствени основни ор-
ганизации на здружениот труд и за другите произ-
водствени организации на здружениот труд во сос-
тав ,на сложена организација ,на здружениот ТРУД 
и за производствените основни организации на 
здружениот труд и за другите производствени ор-
ганизации на здружениот труд во состав на сло-
жена орга-низација на здружен труд што со нови 
капацитети своето производство во 1977 година ќе 
го зголемат најмалку за 50̂ /о во однос на производс-
твото во 1976 година, податоците од ст. 1 и 2 на 
оваа точка се поднесуваат само за тие организации. 
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Производствените основни организации на здру-
жениот труд и другите производствени организа-
ции на здружениот труд што со нови капацитети 
своето производство во 1977 година ќе го зголемат 
најмалку за 50% во однос на производството во 
1976 година, покрај податоците од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, (кон барањето за утврдуваше на износот 
на глобалната девизна квота доставуваат и потврда 
од Службата на општественото книговодство за ос-
тва,рениот вкупен приход по завршната сметка за 
1976 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 16002 
ДО јануари 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 

Образец ГДК-77/1 

(назив на организацијата 
на здружениот труд) 

П Р Е Г Л Е Д 
на износите и видовите на девизи искористени за 
плаќање на увозот на суровини, други репродукци-
они материјали и резервни делови за тековно од-
ржување во 1976 година, што во тој период се увезу-
вале врз основа на глобалната девизна квота од 

(потпис на индивидуал-
ниот работоводен орган, 
односно на претседателот 
на колегијалниот работо-

воден орган) 

(потпис на раководителот 
на стопанско-сметковниот 

сектор) 

(заверува овластената 
банка) 

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-77/1 
1. Во колона 2 се внесува точниот назив на 

производот од Списокот на стоките за кои се ут-
врдуваат условите за извоз и увоз, што е составен 
дел на 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 и 43/76)/ 

2. Во колона 3 се внесува шифрата на тариф-
ниот став на производот според тарифниот број од 
Списокот на стоките. 

3. Во колона 4 се внесува вкупното количество 
на увезениот производ по единица на мера во 1976 
година. 

4. Во колона 5 се внесува динарската против-
вредност за количествата искажани во колона 4. 

23. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Praline", број 49 од 25 но-
ември 1976 година, што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-12/281 
28 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

24. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето in растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „GENTE" 

Се забранува внесувањето и (растурањето во Ју-
гославија на списанието „Gente", број 49 од 6 де-
кември 1976 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/284 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

25. 
Врз основа на член 59 -став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELTWOCHE" 

Се забранува внесувањето и 'растурањето во Ју-
гославија на весникот „Die Weltwoche", број 47 од 
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24 ноември 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-30/10 
28 декември 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

26. 

Брз основа на член 27 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
брг 2/74), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство цропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЗА ПОСТА-
ПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА 
СЕЛЕКЦИЈА НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА 
ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО СТРАН-
СКА СЕЛЕКЦИЈА НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИ-

ЈАЛ НА ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 

Член 1 
Признавањето на новосоздаден селекција на се-

ме и саден материјал на шумски растенија (во ната-
мошниот текст: новосоздаден селекција) и одобрува-
њето на воведувањето во производство странска се-
лекција на семе и саден материјал на шумски рас-
тенија (во натамошниот текст: странска селекција) 
се врши врз основа: 

1) на биолошки, еколошки, технолошки и произ-
водствени особини на шумските дрвја произведени 
од новосоздаден селекција, односно странска се-
лекција; 

2) на определени подрачја или реони во кои 
шумските дрвја од точка 1 на овој став можат нај-
успешно да се одгледуваат. 

Утврдувањето на особините на шумските дрвја 
и на подрачјата од став 1 на овој член се врши на 
садниот материјал произведен во опитната мрежа. 

Член 2 
Новосоздадената селекција може да се признае 

само ако е резултат на селекција. 
За новосоздадена селекција на семе на шумски 

растенија, матичните стебла мораат да потекнуваат 
од семенски објекти (семенски состоини, група 
стебла или поединечни стебла), одбрани и признае-
ни според прописите за производството на шумско 
семе. 

За новосоздаден селекција на саден материјал 
на шумски растенија, основниот материјал мора да 
потекнува од семе произведено според прописите 
за производството на шумско семе или од репродук-
ционен материјал што потекнува од стебла (матични 
стебла, хибриди, клонови, елитни стебла, стебла на 
плантажно одгледување, плус-стебла и плус ,— стеб-
ла "на платежно одгледување) одбрани и признаени 
според прописите за производството на саден мате-
ријал на шумски растенија. 

Член 3 
Постапката за признавање на новосоздаден 

селекција се поведува врз основа на барање да 
творецот на новосоздадената селекција, односно на 
организацијата на здружениот труд заинтересирана 
за новосоздадената селекција. 

Постапката за одобрување на воведувањето во 
производството странска селекција се поведува врз 
основа на барање од организацијата на здружениот 

труд заинтересирана за воведување во производство-
то странска селекција. 

Барањата од ст. 1 и 2 на овој член се поднесу-
ваат до претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство (во натамошниот текст: Комитетот). 

Член 4 
Барањето за признавање на новосоздаден се-

лекција мора да ги содржи следните податоци: 
1) вид на новосоздадената селекција; 
2) назив на организацијата на здружениот труд 

заинтересирана за новосоздадената селекција, однос-
но име и презиме на творецот на новосоздадената 
селекција и на нивните соработници — според редот 
на учеството во работата врз селекција; 

3) година на почетокот на работата врз селек-
ција; 

4) цел на селекцијата; 
5) потекло и генетски особини на основниот ма-

теријал; 
6) опис на работата врз селекција; 
7) предности 1на новосоздадената селекција во 

поглед на биолошките, еколошките и производстве-
ните својства (побрз раст, поголем прираст, способ-
ност за приспособување кјон неповолни услови на 
земјиштето и климата, подобрување на технолош-
ките особини, отпорност спрема растителните болес-
ти и штетници, полесно ѓи побрзо (производство на 
садници, квалитет на семето односно на садниот ма-
теријал ,и др.); 

8) можност за производство на семе односно на 
саден материјал на шумски растенија. 

9) подрачја во кои можат да се одгледуваат 
шумски дрвја произведени од новосоздаден селек-
ција. 

За признавање на новосоздаден селекција на 
саден материјал, барањето мдра да содржи и мор-
фолошки опис (фенотип) на селекцијата на садниот 
материјал. 

Подносителот на барањето за признавање на но-
восоздадената селекција кон барањето ја прилага 
и документацијата за извршените опити со назна-
чување на местата во кои ^гие се извршени. 

Барањето за одобрување на (воведувањето во 
производството странска селекција мора да ги со-
држи ,податоците од став 1 точ. 1, 7 и 9 и од став 3 
на овој член. 

Член 5 
Барањата од член 4 ст. 1 и 4 (на овој правилник 

ги разгледува стручна комисија што ја формира 
претседателот на Комитетот од редот на стручња-
ците од областа на шумарството. 

Член 6 
По приемот на барањето од член 4 став 1 на овој 

правилник, стручната комисија е должна: 
1) да ги провери, врз основа на барањето и до-

кументацијата од член 4 'Став 3 на овој правилник, 
потеклото, начинот на добивањето и наследните осо-
бини на новосоздадената селекција; 

2) да ги прегледа во текот на вегетацијата сад-
ниот материјал и подигнатите опитни засади од но-
восоздадената селекција; 

3). да врши, по потреба, и други проверувања и 
испитувања. 

По приемот на барањето од член 4 став 4 на овој 
правилник, стручната комисија е должна да ги про-
вери податоците за производствените особини на 
странската селекција (член 4 став 1 точка 7), со пре-
глед на произведениот саден материјал и на подиг-
натите опитни заседи од таа селекција. 

Резултатите од проверувањето и од ,прегледот 
стручната комисија ги утврдува записнички. 

Член 7 
Ако резултатите од (проверувањето и од прегле-

дот од член 6 став 1, односно став 2 од овој правил-
ник се задоволителни, стручната комисија ја вклучу-
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ва новосоздадената селекција односно странската се-
лекција во опитната мрежа заради утврдување на 
особините на новосоздадената селекција односно на 
странската селекција во поглед на (нејзините произ-
водствени својства. 

Ако утврди дека нема основ за вклучување на 
новосоздадената селекција односно на странската 
селекција во опитната мрежа, стручната комисија 
ќе му ,предложи на ,претседателот на Комитетот, да 
го одбие барањето од член '4 'став 1 (односно став 4 
од овој јправилник. 

Во опитната мрежа се испитува садниот мате-
ријал произведен од новосоздадената селекција од-
носно странската селекција. 

Член 8 
Во опитната мрежа садниот материјал се испи-

тува под шифрирана ознака, што се смета како 
службена тајна. 

Бројот на опитите и нивното траење, како и под-
рачјата во кои ќе се вршат, ги определува струч-
ната комисија. 

Испитувањето на садниот материјал во опит-
ната мрежа се врши кај организацијата на здруже-
ниот труд што се занимава со одгледување на шуми. 

Член 9 
Во опитната мрежа испитувањето на садниот 

материјал се врши со споредување со садниот ма-
теријал произведен од семе, односно саден матери-
јал од соодветен вид на шумски дрвја што во под-
рачјето за кое се препорачува новосозадената селек-
ција односно странската селекција има најдобри 
производствени својства што се испитуваат. 

Член 10 
На стручната комисија во работата и помага 

стручната служба што ќе ја определи претседателот 
на Комитетот. 

Стручната служба им дава помош на изведува-
чите на опитите, врши, по потреба, стручни, технич-
ки и други работи во врска со изведувањето на 
опитите, ги обработува конечните резултати на опи-
тите според Утврдениот метод и ти подготвува ре-
зултатите за оценување на новосоздадената селек-
ција, односно странската селекција од страна на 
стручната комисија. 

Член 11 
Новосоздадената селекција се признава, а во-

ведувањето во производството странска селекција 
се одобрува врз основа на резултатите на испитува-
њето во опитната мрежа. 

За да се признае новосоздадената селекција, а 
воведувањето во производството странска селек-
ција да се одобри е потребно новосоздадената селек-
ција односно странската селекција, со своите над-
лежни особини да дава шумски дрвја со подобри 
технолошки особини (карактеристики), а особено: 
побрз раст и поголем прираст, поквалитетни дрвја, 
појака отпорност спрема болести и штетници, или 
полесно приспособување кон неповолни услови на 
земјиштето и климата — во однос на шумските 
дрвја со кои е вршено споредување. 

Член 12 
По приемот на обработените конечни резултати 

од опитите од страна на стручната служба, стручната 
комисија оценува дали се исполнети условите од 
член 11 став 2 на овој правилник за признавање на 
новосоздадената селекција, односно за одобрување 
на воведувањето во производството странска селек-
ција. 

Ако стручната комисија најде дека се исполнети 
условите од член 11 став 2 на овој правилник, ќе 
му предложи на претседателот на Комитетот да ја 
признае новосоздадената селекција, односно да го 
одобри воведувањето во производството странска 
селекција. 

По приемот на предлогот од страна на стручната 
комисија, претседателот на Комитетот донесува ре-
шение со кое ја признава новосоздадената селек-
ција односно го одобрува воведувањето во произ-
водството странска селекција. 

Член 13 
Признаената новосоздадена селекција се запи-

шува во регистар на новосоздадената селекција на 
семе, односно во региста,рот на новосоздадената се-
лекција на саден материјал на шумски растенија, 
а одобреното воведување во производството стран-
ска селекција — во евиденцијата за странската се-
лекција на семе, односно во евиденцијата за стран-
ската селекција на саден материјал 1на шумски рас-
тенија. 

Член 14 
На признаената 'новосоздадена селекција, одно-

сно странската селекција 'чие воведување во произ-
водството 1е одобрено и се одзема својството на но-
восоздадена селекција, односно одобрението за вове-
дување во производството странска селекција — ако 
престане да 'им одговара на условите поради кои 
тоа својство и е признаено. 

За одземањето на својството во смисла на став 
1 од овој член, решение донесува претседателот на 
Комитетот, на предлог од стручната комисија или од 
подносителот на барањето. 

Член 15 
Списокот на новосоздадените селекции што се 

запишани, односно бришани од регистарот од член 
13 на овој правилник и списокот на странските се-
лекции што се запишани, односно бришани од еви-
денциите од член 13 на овој правилник, се објаву-
ваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 16 
Покрај испитувањата во опитната мрежа ново-

создадените селекции и странските селекции можат, 
на предлог од подносителот на барањето, да се ис-
питуваат и во производствени опити. 

Испитувањата во производствени опити можат 
да се вршат дури кога селекцијата е вклучена во 
опитната мрежа. 

Бројот и големината на производствените опити, 
спцред посебни методи за изведување на тие 
опити, ги утврдува стручната комисија. 

При оценувањето дали се исполнети условите за 
признавање на новосоздаден селекција, односно за 
одобрување на воведувањето во производството 
странска селекција, стручната комисија ги зема 
предвид и резултатите добиени во производствени-
те опити. 

Член 17 
Трошоците на испитувањето на новосоздадената 

селекција и странската селекција во опитната мре-
жа ги поднесува подносителот на барањето, а тро-
шоците на работата на стручната комисија и на 
стручната служба — Комитетот. 

Трошоците на испитувањето на новосоздадената 
селекција и странската селекција во производстве-
ните опити и трошоците на работата на стручната 
комисија и на стручната служба ги поднесува подно-
сителот на барањето. 

Член 18 
Овој правилник влегува во аила осмиот ден од ' 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-2792/6 
18 ноември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 
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27. 

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" (Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73 -и 33/76), претседателот на Сојузниот комитет 
зa прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕ-
ЛИТЕ НА ,,ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Височината на годишното парично примање 
за закрепнување на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" во 1977 година изнесува 4.032 динара. 

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

Бр. 01-71/1-77 
10 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и 
воените инвалиди 

Мара Радиќ, с. р. 

28. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/72, 
и 33/76), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА БОРЦИТЕ ОД 
ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА 
И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 

ГОДИНА ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Височината на годишното парично примање 
за закрепнување на борците од Шпанската-нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година во 1977 година изнесува 4.032 динара. 

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

Бр. 01-72/1-77 
10 јануари 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди 
Мара Радиќ, с. р. 

29. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство об-
јавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВО-

ЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во 
внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

1 AEROSOL 10 

2 AGROXONE 4 

3 ALDRIN Р-2, 5 

„Pinius", Tovarna kemiCnih 
izdelkov — Rafce pri Mari-
boru 

I.C.I. Plant Protection Ltd., 
London, кого во Југославија 
го застапува „Interexport", 
Предузеће за меѓународна 
трговина — Белград 
Kemijski kombinat ,,Chro-

mos—Kafcran—Kutrilin" — 
Загреб 

Сојузниот секретаријат за 10/66-1 4445/1 
земјоделство и шумарство, и од 
бр. 321-4-59/65 и Сојузниот 19/72-18 6. IX 1976. 
секретаријат за земјодел-
ство, бр. 215/1 од 13 I 1972 
година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-12 4522/1 
стопанство, број 5562/1 од од 
13 V 1968 година 6. IX 1976. 

Сојузниот секретаријат за 7/71-1 4395/1 
стопанство, бр. 9-10248/1 од и од 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-3 6. IX 1976. 
јужниот секретаријат за 
земјоделство бр. 321/1 од 14 
I 1972 година 
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4 ALDRIN Р-2, 5 

5 ALDRIN Р-5 

6 ALDRIN ПРАВ 
„ЖУПА" 

7 ANTHIO 

8 ATRALIN Ѕ - 50 

9 BAKTUKAL Ѕ. 

10 BASUDIN(R) 5 
— гранулат 

11 BASUDIN(R) 20 
за емулзија 

12 BILAN Р-1 

13 BOTRIDIN 

14 CHROMOGEN 1,8 

„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

Kemijski kombmat ,,Chro-
mos—Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

„Жупа" — Хемијска инду-
стрија — Крушевац 

Sandoz A.G. — Basel, кого во 
Југославија го застапува 
,,Ве лебит", Заступства ино-
страних фирми — Загреб 

„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

„Плива" Творница фармаце. 
утских и кемијских произ-
вода — Загреб 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 

Сојузниот секретаријат за 7/71-87 
стопанство бр. 9-6416/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-2 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 288/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-2 
стопанство, 9-10289/1 од 20 и 
VIII. 1969 г. и 'Сојузниот се- 19/72-4 
кретаријат за земјоделство, 
бр. 322/1 од ,14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-113 
стопанство, бр. 9-4500/1 од и 
22 III 1968 година и Сојуз- 19/72-1 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр; 303/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 26/68-5 
стопанство, бр. 9-4797/3-67 
од 25 I 1968 година 

15 ЦИНКФОСФИД 
ЗРНЦА 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
љана 

OHIS — „Наум Наумовски^ 
-Борче" — Скопје 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
љана 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

Сојузниот секретаријат за 26/68-6' 
стопанство, бр. 9-5351/2-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-8 
стопанство, бр. 9-5183/3-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за !20/67-3 
земјоделство и шумарство, и 
бр. (03-2543/3 од 14 VII 1969 56/72-1 
година, Сојузниот секрета-
ријат за стопанство бр. 
9-10319/1 од 20 VIII 1970 
година и 9-5373/2 од 31 V 
1971 година и Сојузниот 
секретаријат за земјодел-
ство, бр. 195/1 од 12 I 1972 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-5 
стопанство, бр. 9-5566/1 од и 
13 V 1968 година и Сојузни" 56/72-5 
от секретаријат за земјо-
делство, бр. 172/1 од 12 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-38 
стопанство, бр. 9-7051/1 од и 
14 I 1968 година и Сојузниот 19/72-40 
секретаријат за земјодел-
ство, бр. 223/1 од 13 I 1972 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-64 
стопанство, бр. 9-5699/1 од 
15 V 1968 година 
Сојузниот секретаријат за 56/72-18 
стопанство, бр. 9-2198/4 од 
23 IV 1971 година и Сојуз-
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 1284/2 од 11 
IV 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-27 
стопанство, бр. 9-5036/1 од 
26 IV 1968 година 

4499/1 
од 

6. IX 1976. 

4394/1 
од 

6. IX 1976. 

4506/1 
од 

6. IX 1976. 

4525/1 
од 

6. IX 1976. 

4495/1 
од 

6. IX 1976. 

4545/1 
од 

6. IX 1976. 

4559/1 
од 

6. IX 1976. 

4561/1 
од 

6. IX 1976. 

4423/1 
од 

6. IX 1976. 

4473/1 
од 

6. IX. 1976. 
4575/1 

од 
6. IX 1976. 

4415/1 
ОД 

6. IX 1976. 
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16 DACONIL 2787 

17 DIBILAN Ѕ-30 

18 DIDITIN 

19 DILICID Е-16 
ЖУПА 

20 DIMETON 

21 DINOZAN 

22 ELOCRON(R) 3 

23 FALTOCID 

24 FITIOS В/77 20 Е 

25 FITOSAN Е-25 
ЖУПА 

26 FOSFERNO 20 

Ligtermoet Chemie N.V., Rot- Сојузниот секретаријат за 26/68-15 
terdam, кого во Југославија стопанство, бр. 9-5361/2-67 и 
го застанува „Commerce" За- од 25 I 1968 година и Со- 33/73-2 
ртупства (извоз-увоз, серви- јузниот секретаријат за 
си, коисигнације — Љуб- земјоделство, бр. 430/1 од 
љана 23 I 1973 година 
OHIS — „Наум Наумовскч-
-Борче" — Скопје 

„Зорка" Хемијска 
триј а — Шабац 

индус-

„Жупа" — Хемијска инду-
стрија — Крушевац 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

,.Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

Ciba-Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 

27 FOSFIN ПАСТА 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

Bombrini Parodi — Delfino, 
Roma, кого во Југославија го 
застапува „Индустријаим-
порт" — Титоград ООУР 
Баеска и унутрашња трго-
вина — Загреб 

„Жупа" — Хемијска инду-
стрија — Крушевац 

I.C.I. Plant Protection Ltd., 
London, кого во Југославија 
го застапува „Interexport" 
Предузеќе за меѓународна 
трговина — Белград 

„Плива" Творница фармаце-
утских и кемијских произ-
вела — Загреб 

Сојузниот секретаријат за 26/68-18 
стопанство, бр. 9-5078/3-Ј67 и 
од 12 II 1968 година и Со- 19/72-17 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 221/1 од 
13 I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-92 
стопанство, бр. 9-6399/1 од и 
30 V 1968 и Сојузниот секре- 19/72-12 
таријат за земјоделство, бр. 
285/1 од 14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 10/66-8 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-66/65 од 31 I 1966 19/72-9 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
307/1 од 14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-8 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 03-4507/3 од 1 III 1967 17/69-13 
година и Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 
9-2433/1 од 21 II 1969 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-95 
стопанство, бр. 9-6407/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-15, 
стопанство, бр. 9-1238/1 од 9/70-14 
3 II 1969 година бр. (9-1238/3 и 
од 28 IV 1969 година 56/72-9 
и Сојузниот секретаријат 
за земјоделство, бр. 182/1 
од 12 I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-32 
стопанство, бр. 9-9221/2 од 
31 VII 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-18 
стопанство, бр. 9-16373/3-68 
од 4 II 1969 година 

Сојузниот секретаријат за 10/66-10 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-62/65 од 31 I 1966 19/72-10 
година и Сојузниот' секре-
таријат за земјоделство, бр. 
306/1 од 14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-13 
стопанство, бр. 9-16469/2 од 
2 XII 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-23 
стопанство, бр. 9-5006/3-67 
од 25 I 1968 година 

4997/1 
од 

4. X 1976. 

4422/1 
од 

6. IX 1976. 

4502/1 
од 

в. IX 1976. 

4507/1 
од 

6. IX 1976. 

4417/1 
од 

6. IX 1976. 

4493/1 
од 

6. IX 1976. 
4560/1 

од 
6. IX 1976. 

4413/1 
од 

6 IX 1976. 

4519/1 
од 

6. IX 1976. 

4510/1 
од 

6 IX 1976. 

4523/1 
од 

6. ГХ 1976. 

4461/1 
од 

6. IX 1976. 
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28 GAMACID 
ПРАШОК О,5% 

29 GAMACID SOL. 10% 

30 GEOLIN 

31 GEOLIN G-5 

32 GESAROL 16,5 

33 GESAROL 25 

34 HORA-FITORAN 
GRUN 

35 KONTAKTBEIZE 
GERMISAN-KF 
Universal Feiich-
tbeize 

36 KOROVIN 

37 LINDAN 
ПРАШОК lVt 

38 LINDAN Е -
ПРАШИВО le/t 

„Плива" Творница фармаце-
утских и кемијских произ-
вела — Загреб 

„Плива" Творница фармаце-
утских и кеммјских произ-
вод а — Загреб 

„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

„Pinus", Tovarna kemifcnih 
izdelkov — RaCe pri Mari-
boru 

„Pinus", Tovarna kemi6nih 
izdelkov — Ra6e pri Mari-
boru 

Ciba-Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 
Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
љана 

„Плива" Творница фармаце-
утских и кемијских произ-
вода — Загреб 

„Плива" Творница фармаце-
утских и кемијских произ-
вод а — Загреб 

„Pinue", Tovarna kemidnih 
izdelkov — Ra6e pri Mari-
boru 

Сојузниот секретаријат за 7/71-77 
стопанство, бр. 9-4786/1 од и 
15 IV 1968 година и Сојуз- 19/72-49 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 318/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-78 
стопанство, бр. 9-4787/1 од и 
15 IV 1968 година и Сојуз- 19/72-50 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 315/1 од 14 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-97 
стопанство, бр. 9-6401/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-34 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 273/1 од 14 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-20 
стопанство, бр. 9-6401/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-37 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 274/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-48 
стопанство, бр. 9-5909/1 од и 
20 V 1968 година и Сојуз- 19/72-22 
ниот секретаријат за зем- -
јоделство, бр. 216/1 од 13 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-49 
стопанство, бр. 9-14079/1 од и 
14 X 1968 година и Сојуз- 19/72-23 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 217/1 од 13 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 20/67-17 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 03-918/1 од 6 III 1967 56/72-39 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
1287/2 од 11 IV 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 6/69-28 
стопанство, бр. 9-15957/3-68 и 
од 4 II 1969 година и Со- 56/72-45 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 2432/2 од 
14 VII 1972 година 

Сојузната управа за зашти- 8/56-11 
га на растенијата, бр. 329 
од 8 XII 1955 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-82 
стопанство, бр. 9-4784/1 од и 
15 IV 1968 година и Сојуз- 19/72-52 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 317/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-52 
стопанство, бр. 9-5910/1 од и 
20 V 1968 година и Сојуз- 19/72-46 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 210/1 од 13 I 
1972 година 

4460/1 
од 

6. IX 1976. 

4456/1 
од 

6. IX 1976. 

4500/1 
од 

6. IX 1976. 

4494/1 
од 

6. IX 1976. 

4443/1 
од 

6. IX 1976. 

4449/1 
од 

6. IX 1976. 

4556/1 
од 

6. IX 1976. 

4984/2 
од 

1. XI 1976. 

4459/1 
ОД 

6. IX 1976. 

4457/1 
од 

6. IX 1976. 

4450/1 
од 

6. IX 1976. 
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39 LINDAN 
ПРАВ „ЖУПА" 

40 LINDAN Ѕ-25 

41 LINDAN Ѕ-25 

42 MAISAN ЕВ-50 

43 MONSANTO 2,4 
D-50 
AMINOSALT 

44 NEOSAN 

45 NEOSOL - 6 

46 ORTHO 
DIFOLATAN 80 

47 Р ANTACID А-17 

48 Р ANTACID ED-15 

50 PANTAKAN Е-25 

Сојузниот секретаријат за 7/71-115 
стопанство, бр. 9-4501/1 од и 
22 III 1968 година и Сојуз- 19/72-33 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 309/1 од 14 1 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-13 
стопанство, бр. 9-10300/1 од и 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-60 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 332/1 од 14 
I 1972 година 

индус- Сојузниот секретаријат за 7/71-101 
стопанство, бр. 9-6420/1 од и 
30 V 1968 година и ,Сојуз- 19/72-39 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 275/1 од 14 I 
1972 година 

Kemijski kombinat „Сћго- Сојузниот секретаријат за 20/67-21 
mos—Katran—Kutrilin" — земјоделство и шумарство, 
Загреб 

„Жупа" — Хемијска инду-
стрија — Крутпевац 

Kemijski kombinat ,,Chro-
mos—Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

„Зорка" Хемијска 
триј а — Шабац 

земјоделство и шумарство, 
бр. 03-864/1 од 3 III 1967 
година 

Monsanto Chemicals LTD. - Сојузниов секретаријат за 7/71-10 
London, кого во Југославија стопанство, бр. 9-5569/1 од 
го застапува „Агротехника" 13 V 1968 година 
експорт-импорт — ЈБубљана 

„Галеника" Фармацеутсхо- Сојузниот секретаријат за 7/71-34 
-хемијска индустрија - Зе- стопанство, бр. 9-5034/1 од 
мун 26 IV 1968 година 

,.Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

Сојузниот секретаријат за 7/71-102 
стопанство, бр. 9-6421/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-14 
ииот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 284/1 од 14 I 
1972 година 

Chevron Chemical Company, Сојузниот секретаријат за 26/68-40 
Paris, кого во Југославија го стопанство, бр. 9-5364/2-67 
застапува „Агротехника" од 25 I 1968 година 
експорт-импорт — Љубљана 

Kemijski kombinat „Chro-
mos-Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

Kemijski kombinat ,,Chro-
mos—Katran-Kutrilin" — 
Загреб 

49 PANTAKAN E-16,5% Kemijski kombinat ,,Chro-
mos—Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

Kemijski kombinat ,,Chro-
mos—Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

Сојузниот секретаријат за 7/71-14 
стопанство, бр. 9-10301/1 од и 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-31 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр, 329/1 од 14 
I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-15 
стопанство, бр. 9-10302/1 од и 
20 VIII од 1969 година и Со- 19/72-32 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 330/1 од 
14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-17 
стопанство, бр. 9-10304/1 од и 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-25 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 325/1 од 
14 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-18 
стопанство, бр. 9-10305/1 од и 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-26 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 323/1 од 
14 I 1972 година 

4508/1 
од 

6. IX 1976. 

4402/1 
од 

6. IX 1976. 

4496/1 
ОД 

6. IX 1976. 

4396/1 
од 

6. IX 1976. 

4517/1 
од 

6. IX 1976. 

4416/1 
од 

6. IX 1976. 

4498/1 
ОД 

6. IX 1976. 

4520/1 
од 

6. IX 1976. 

4398/1 
од 

6. IX 1976. 

4397/1 
од 

6. IX 1976. 

4401/1 
од 

6. IX 1976. 

4400/1 
од 

6. IX 1976. 
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51 PANTAKAN Ѕ-25 

52 PARATION 2Vo 
ПРАШИВО 

53 PEPEIN Ѕ-50 

54 РЕЅСО 18-15 

55 PHENKAPTON 
GEIGY 20 Emulsion 

56 PHENUDIN 20 
Spritzpulver 
(порано се викал 
PHENKAPTON 
GEIGY 20 прашок) 

57 „PINUS" ALDRIN -
ПРАШИНО 

58 REPULZIN 

59 RUMESAN 

SHELL PHOSDRIN 
240/o EC 

61 SHELL VAPO-
NA 750/o Е С 

62 SOLVIREX 

63 STANNORAM 
(CA-6830) 

64 СУЛФУРНО-ВАР-
HA ЧОРБА 

Kemijski kombinat „Chro-
mos—Katran—Kutrilin" 
Загреб 

„Плива" Творница фармак 
цеутских и кемијских про-
изведе — Загреб 
„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го За-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 
Ciba-Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
е н а 
Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 
„Pinus", Tovarna kemifrnih 
izdelkov — Rafce pri Mari-
bomi 

Сојузниот секретаријат за 7/71-22 
стопанство, бр. 9-10309/1 од и 
20 VIII 1969 година и Со- 19/72-30 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 324/1 од 
14 I 1972 година 
Сојузната управа за зашти- 33/56-11 
та на растенијата, бр. 1231 
од 24 V 1956 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-106 
стопанство, бр. 9-6423/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-15 
'Ниат секретаријат за зем-
јоделство, бр. 286/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 20/67-28 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-4552/2-66 од 7 III 
1967 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-7 
стопанство, бр. 9-5567/1 од 
13 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-8 
стопанство, бр. 9-5564/1 од 
13 V 1968 година и бр. 
9-3561/1 од 21 III 1969 го-
дина 

Сојузната управа за запгги- 32/58-30 
та на растенијата, бр. 
02/3-506/1 од 12 II 1958 го-
дина 
Сојузниот секретаријат за 17/69-36 
стопанство, бр. 9-16586/3-68 
од 27 I 1969 година 

„Pinus", Tovarna kemi6nih Сојузниот секретаријат за 7/71-59 
izdelkov — RaCe pri Mari- стопанство, бр. 9-5908/1 од 
boru 20 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-45 
стопанство, бр. 9-615/1 од 
20 I 1970 година 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

Сојузниот секретаријат за 17/69-41 
стопанство, бр. 9-2431/1 од 
24 II 1969 година 

Shell International Company, 
Ltd., London ,кого во Југо-
славија го застапува „Ас-
тра" Подузеќе за меѓународ-
ну трговину и заступства — 
Загреб 
Shell International Company, 
Ltd., London, КОГО ВО Југо-
славија го застапува „Ас-
тра" Подузеќе за меѓународ-
ну трговину и заступства — 
Загреб 

Sandoz A.G. — Basel, кого воу Сојузниот секретаријат за 17/69-42 
Југославија го застапува стопанство, бр. 9-16601/2-68 

,,Велебит", Заступство иео- од 4 II 1969 година 
страних фирми — Загреб 
Celamerck G.m.b.H. and Со, Сојузниот секретаријат за 9/70-47 
Ingelheim/Hh, кого во Југо- стопанство, бр. 9-626/1 од 
славија го застапува „Здрав- 20 I 1970 година 
ље" Лесковац ООУР за про-
грам Boehringer — Белград 

„Pinus" Tovarna kemiCnih iz- Сојузниот секретаријат за 7/71-62 
delkov — Hade pri Mariboru 'стопанство, бр. 9-5916/1 од 

20 V 1968 година 

4399/1 
од 

6. IX 1976. 

4458/1 
од 

6. IX 1976. 
4497/1 

од 
6. IX 1976. 

4557/1 
од 

6. IX 1976. 

4563/1 
од 

6. IX 1976. 

4564/1 
од 

6. IX 1976. 

4444/1 
ОД 

6. IX 1976. 

4476/1 
од 

6. IX 1976. 

4448/1 
од 

6. IX 1976. 

4535/1 
од 

6. IX 1976. 

4536/1 
од 

6. IX 1976. 

4526/1 
од 

6. IX 1976. 

4518/1 
од 

6. IX 1976. 

4446/1 
од 

6. IX 1976. 
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65 TANDEX(R) 80 WP 

66 т.ц.а . 

67 THIOCRON 30 

68 THIODAN 
Emulgierbar 

69 THIODAN 
Spritzpulver 

70 TILETOKS 

71 TIRALIN 

72 TOMORIN 

FMC Corporation — New 
York, кого во Југославија го 
застапува Kemijski kombi-
nat „Chromos—Katran—Ku-
trilin" — Zagreb 
„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 
Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
љана 
Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
кого во Југославија го за-
стапува „Југохемија" Пре-
дузеќе за спољну и унутра-
шњу трговину — Белград 

Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
КОГО во Југославија го за-
стапува „Југохемија" Пре-
дузеќе за спољну и унутра-
шњу трговину — Белград 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

73 TUTAN-SCHLAMM-
BEIZE 

74 VAPAM 

75 ZLATICID L. 

76 ZORALIN 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнације — Љуб-
ењана 

Ciba—Geigy A.G., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce" За-
ступства, извоз-увоз, серви-
си, консигнации е — Љуб-
љана 

„Pinus" Tovarna kemifcnih iz-
delkov — Ra6e pri Mariboru 

Kemijski kombinat „Chro-
mos—Katran—Kutrilin" — 
Загреб 

,,Зорка" Хемијава индустри-
ја — Шабац 

Сојузниот секретаријат за 20/76-54 2801/6 
земјоделство, бр. 5-765/2 од од 
20 II 1976 година 6. IX 1976. 

Сојузниот секретаријат за 7/71-36 4414/1 
стопанство, бр. 9-5035/1 од од 
26 IV 1968 година 6. IX 1976. 
Сојузниот секретаријат за 20/67-35 4724/2 
земјоделство и шумарство, од 
бр. 03-1269/3-66 од 7 III 1967 6. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-3 4541/1 
стопанство, бр. 9-14011/2 од и од 
14 X 1968 година и Сојуз- 19/72-7 6. IX 1976. 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 258/1 од 14 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-4 4540/1 
стопанство, бр. 9-14012/3 од и од 
1 XI 1968 година и Сојуз- 19/72-8 6 ЗХ 1976. 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 259/1 од 14 1 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-36 4477/1 
земјоделство и шумарство, од 
бр. 03-665/2 од 3 III 1967 0. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-71 4478/1 
стопанство, бр. 9-5703/1 од од 
15 V 1968 година и бр. 6. IX 1976. 
9-8973/1 од 26 VII 1968 го-
дина 
Сојузниот секретаријат за 7/71-9 4562/1 
стопанство, бр. 9-5567/1 од од 
13 V 1968 година 6 IX 1976. 

Сојузниот секретаријат за 6/69-46 4558/1 
стопанство, бр. 9-15962/3-68 и од 
од 4 II 1969 година и Со- 56/72-77 6. IX 1976. 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 1938/2 од 
24 V 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-63 4447/1 
стопанство, бр. 9-5907/1 од од 
20 V 1968 година 6. IX 1976. 
Сојузниот секретаријат за 35/73-45 4403/1 
земјоделство, бр. 645/1 од од 
6 II 1973 година 6. IX 1976. 

Сојузниот секретаријат за 7/71-112 4501/1 
стопанство, бр. 9-6406/1 од и од 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-13 6. IX 1976. 
имот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 287/1 од 14 I 
1972 година 

5 Бр. 5904/1 
16 декември 1976 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

инж. Бранко Турудија, с. р 
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30. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист (на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

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

ШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на след-
ните средства за заштита на растенијата: 

Сојузниот секретаријат за 26/86-1 
стопанство, бр. 9-5193/3-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 10/66-2 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-205/65 од 31 I 1966 19/72-19 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, 
бр. 214/1 од 131 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-86 
стопанство, бр. 9-6419/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-11 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 299/1 од 14 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-2 
стопанство, бр. 9-4890/3-67 и 
од 12 II 1968 година и Со- 19/72-16 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 220/1 од 
13 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 6/65-1 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-144/64 од 26 I 1965 19/72-20 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
212/1 од 13 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 6/65-2 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-204/64 ,од 26 I 1965 19/72-21 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
213/1 од 13 I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 20/67-2 
земјоделство и шумарство, 
бр. 831/6-66 од 6 III 1967 
година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-4 
стопанство, бр. 9-5357/2-67 
од 25 I 1968 година 

1 ACRICID-25 

2 AEROSOL-15 

3 AEROSOL-15 

4 AEROSOL-16 

5 AEROSOL-17 

6 AEROSOL-20 

7 AFALON 

8 ANITEN-D 

Hoechst A.G., Frankfurt/M, 4537/1 
кого во Југославија го заста- од 
пува „Југохемија", предузе- 6. IX 1976. 
ќе за спољну и унутрашњу година 
трговину — Белград 

„Pinus", Tovarna kemicnih 4424/1 
izdelkov — Race pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

,,Зорка" Хеми јека инду- 4489/1 
стрија — Шабац од 

6. IX 1976. 
година 

ОХИС—„Наум Наумовска 4421/1 
-Борче" — Скопје од 

6. IX 1976. 
година 

„Pinus", Tovarna kemicnih 4425/1 
izdelkov — (Race pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

„Pinuс", Tovarna kemiSnib 4426/1 
izdelkov Race pri Mari- од 
boru , 6. IX 1976. 

година 

Hoechst A.G., Frankfurt/M, 4538/1 
кого во Југославија го заста- од 
пува „Југохемија", предузе- 6. IX 1976. 
ќе за спољну и унутрашњу година 
трговину — Белград 
„Pinus", Tovarna kemicnih 4427/1 
izdelkov i— iRade pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 
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9 ANTIKOLIN 

10 ATRAPIN 
(порано се викал 
GESAPRIN) 

11 ATRAZIN Ѕ-50 

12 БАКАРНА ВАР-25 

13 БАКАРНА ВАР-50 

14 BASUDIN(R) 10 
гранулат 

„Галеника" Фармацеутско- 4409/1 
-хемијска индустрија — Зе- од 
мун Ј 6. IX 1976. 

година 
„Pinus", 
izdelkov 
bo ги 

Tovarna kemiCnib 
— Дабе pri iMari-

882/1 
од 

18 II 1976. 
година 

(инду- 4482/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

индус- 4487/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

индус- 4486/1 
од 

6. IX 1976. 
година. 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4546/1 
кого во Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4547/1 

„Зорка" Хемијека 
стрија — Шабац 

„Зорка" Хемијека 
трија — Шабац 

„Зорка" Хемијата 
триј а — Шабац 

кого во Југославија го за- од 
15 BASUDIN(R) 20 

за суспензија 
(порано се викал стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
DIAZINON GEIGY 20 stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
прашок за прскање) signacije — Ljubljana 

16 BIRLANE-24% E.C. Shell International Company, 
Ltd., London, кого во Југо-
славија го застапува „Ас-
тра" Подузеќе за меѓуна-
родну трговину и заступства 
— Загреб 

4533/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

17 CINEB Ѕ-65 ЖУПА 
(порано се викал 
CINEB Жупа) 

„Жупа" 
стрија -

Хемијека инду-
Крушевац 

Сојузниот секретаријат за 7/71-25 
стопанство, бр. 9-5038/1 од 
26 IV 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-45 
'стопанство, бр. 9-5903/1 од 
20 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-7 
стопанство, бр. 9-5356/2-67 
од 26 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-89 
стопанство, бр. 9-6415/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-90 
стопанство, бр. 9-6400/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-10 
стопанство, бр. 9-5846/2-67 и 
од 25 I 1968 година, Сојуз- 56/72-2 
ниот секретаријат за сто-
панство, бр. 9-10318/1 од 20 
VIII 1970 година (не е обја-
вена) и Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство, бр. 
196/1 од 12 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-6 
стопанство, бр. 9-5563/1 од и 
13 V 1968 година и Сојуз- 56/72-4 
илот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 171/1 од 12 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-7 
стопанство, бр. 9-2060/1 од 
19 И 1969 година 

18 CINKFOSFID ПРАВ „Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун I 

19 CIRAM Ѕ-75 
(порано се викал 
DITION) 

20 COSAN 

„Зорка" Хемијска 
стрија — Шабац 

4505/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

4410/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

инду- 4488/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

21 CUPRABLAU-Z 

Riedel de Haen A.G., Seelze 4512/1 
bei Hannover, кого во Југо- од 
славија во застапува „,Зор- 6. IX 1976. 
ка" Хемијска индустрија - година 
Шабац 

„Cinkarna" - MetalurSko- )4393/1 
-kemiCna industrija — Celje од 

6. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-114 
'стопанство, бр. 9-4502/1 од 
22 III 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-26 
стопанство, бр. 9-5037/1 од 
26 IV 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-96 
стопанство, бр. 9-6424/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 16/69-3 
ниот секретаријат за сто-
панство, бр. 4190/2 од 14 VI 
1968 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-14 
стопанство, бр. 9-16180/2 од и 
2 XII 1968 година и Сојуз," 33/75-1 
ниот комитет за земјодел-
ство, бр. 3945/2 од 22 VIII 
1974 година 
Сојузниот секретаријат за 20/67-5 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-4581/2 од 24 II 1976 
година 
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22 DDVP EMUL-
SK)N-50% 

23 DIAZINON-20/о 

Bayer Farbenfabriken A.G., 4542/1 
Leverkusen, кого во Југосла- од 
виј а го застапува „Вауег- 6. IX 1976 
-Pharma Jugoslavia а" Tovar- година 
па farmacevtskih izdelkov 
„Lek" — Ljubljana 

24 DIAZINON-20 

„Pinus", Tovarna kemidnih 4428/1 
izdelkov — Набе pri Mari- од 
boni 6. IX 1976. 

година 
„Pinus", Tovarna kemifcnih 4429/1 
izdelkov - RaSe pri Mari- од 
bom 6. IX 1976. 

година 
25 DIAZINON OLJE-20 „Pinus", Tovarna kemifcnih 4430/1 

izdelkov — Rafce pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 
26 DITHANEJ M-45 Rohm and Haas Company, 4513/1 

Philadelphia, USA, кого во од 
Југославија го застапува 6. IX 1976. 
„Commerce" Zastopstva, iz- година 
voz-uvoz, servisi, konsignaci-
je - Ljubljana 

27 „DUPHAR" TEDION N.V. Philips - Duphar, Am- 4516/1 
V-18 sterdam, кого во Југославија од 

го застапува „Pinus" Tovar- 6. IX 1976. 
па kemicnih izdelkov — Ra5e година 
pri Mariboru 

28 Е — 605 - FOLI- Bayer Farbenfabriken A.G., 4543/1 
DOL — OELSPRITZ- Leverkusen, кого во Југосла- од 
MITTEL вија го застапува „Вауег- 6. IX 1976. 

-Pharma Jugoslavia" Tovar- година 
па farmacevtskih izdelkov 
„Lek" — Ljubljana 

29 ELOCRON(R) 2 

30 ELOCRON(R) 50 

31 ENDRIN-20 

Ciba - Geigy A.G., Basel., 4548/1 
кого во Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije - Ljubljana 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4549/1 
кого во Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 1 

„Pinus", Tovarna kemifcnih 4431/1 
izdelkov — RaCe pri Mari- од 
boru 6 IX 1976. 

година 

32 ETIOL AKAR 

33 ETIOL ПРАВ-5 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

4405/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
4411/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-6 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-917/1 од 6 III 1967 
година 

Сојузната управа за зашти- 32/58-7 
та на растенијата, бр. 
02/3-1051/1 од 19 IV 1958 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-41 
стопанство, бр. 9-5920/1 од 
20 V 1968 година i 

Сојузната управа за зашти- 7/61-9 
та- на растенијата, бр. 
02/3-76/1 од 7 I 1961 година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-9 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-838/6-66 од 6 III 1967 
година 

Сојузниот секретаријат за Т/71-11 
"стопанство, бр. 9-9061/1 од 
25 VII 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-10 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-4513/2-66 од 6 III 1967) 
година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-12 
стопанство, бр. 9-606/1 од и 
20 I 1970 година и Сојуз- 56/72-7 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 180/1 од 12 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-15 
стопанство, бр. 9-605/1 од 18/71-31 
20 I 1970 година, Сојузни" и 
от секретаријат за стопан" 56/72-6 
ство, бр. 2195/1 од 25 II 1971 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
179/1 од 12 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-44 
стопанство, бр. 9-5917/1 од и 
20 V 1968 година и Сојуз- 19/72-5 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 218/1 од 13 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 7 / 7 1 - 2 9 
стопанство, бр. 9-5039/1 од 
26 IV 1978 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-4 
стопанство, бр. 9-5357/2-67 
од 25 I 1968 година 
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34 ETIOL ПРАВ-25 

35 ETIOL - течен 
(порано се викал 
ETIOL) 

36 EUPAREN 

37 GAMACID SOL-20% 

38 GEOLIN G-1,5 

39 GEOLIN G-3 

40 GESAROL E-25 

41 GRAIN QUICK 

42 HALTOX 
(порано се викал 
METHYLBROMID) 

43 KELTHANE-E 

44 KREOZAN 

45 LINDAN P-2.8 

46 LINDAN 2,8 
ПРАШИВО 

„Галеника" Фармацеутско-
- хеми јека индустрија — Зе-
мун 

„Галеника" Фармацеутско-
- хеми јека индустрија — Зе-
мун 

Bayer Farbenfabriken A.G., 
Leverkusen, кого во Југосла-
вија го застапува „Вауег-
-Pharma Jugoslavia" Tovar-
na farmacevtskih izdelkov 
„Lek" — Ljubljana 
„Плива" Творница фармаце-
утских и кемијских произ-
вода — Загреб 

„Зорка" Хемијска индустри-
ја - Шабац 

„Зорка" Хемијска индустри-
ја - Шабац 

4412/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
4404/1 

од 
6. IX 1976. 
година 
4544/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

4452/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

4481/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

4491/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

„Pinus", Tovarna kemifcnih 4432/1 
izdelkov — Ra6e pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

Societe des Usines Chimiques 4529/1 
„Rhone Poulenc" — Paris, од 

кого во Југославија го заста- 6. IX 1976. 
пува „Unikomerc" иноземна година 
заступства — Загреб 
Degesch, Frankfurt/M, кого 4515/1 
во Југославија го застапува од 
„Интерсервис" инострана за- 6. IX 1976. 
ступства — Нови Сад година 
„Pinus", Tovarna kemidnih 4433/1 
izdelkov — Ra6e pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 
„Зорка" Хемијска индустри- 4484/1 
ја — Шабац од 

6. IX 1976. 
година 

„Зорка" Хемијава индустри-
ја — Шабац 

4492/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

„Pinus", Tovarna kemicnih 4434/1 
izdelkov — Raчe pri Mari- од 
boru i i 6. IX 1976. 

година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-30 
стопанство, бр. 9-5040/1 од 
26 IV 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-28 
стопанство, бр. 9-5192/1 од 
25 III 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-21 
стопанство бр. 9-5362/2-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-79 
стопанство, бр. 9-4788/1 од и 
15 IV 1968 година и Сојуз- 19/72-51 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 314/1 од 14 I 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-25 
стопанство, бр. 9-5005/3-67 и 
од 26 I 1968 година и Со- 19/72-35 
јузниот секретаријат за 
земјоделство, бр. 282/1 од 14 
I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 9/70-21 
стопанство, бр. 9-587/1 од и 
19 I 1970 година и Сојуз- 19/72-36 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 283/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 10/66-13 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-202/65 од 31 I 1966 19/72-24 
година и Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 
211/1 од 13 I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 9/70-25 
стопанство, бр. 9-614/1 од 
20 I 1970 година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-31 
стопанство, бр. 9-628/1 од 
20 I 1970 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-50 
стопанство, бр. 9-5919/1 од 
20 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-99 
стопанство, бр. 9-6408/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-100 
стопанство, бр. 9-6410/1 од и 
30 V 1968 година и Сојуз- 19/72-38 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 280/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-54 
стопанство, бр. 9-14865/2 од и 
14 X 1968 година и Сојуз- 19/72-44 
ниат секретаријат за зем-
јоделство, бр. 208/1 од 13 I 
1972 година 
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47 LINDAN G-l,50/o 

48 LINDAN G-3Va 

49 LINDAN OLJE 

50 LINDAN ПРА-
ШОК-2% 

51 LINDAN - ПРА-
ШИВО 2% 

52 LINDAPIN 

53 LINDAN S-25% 

58 NA-TA 

ОХИС —„Наум Наумовски" 4420/1 
-Борче" — Скопје од 

6. IX 1976. 
година 

ОХИС —„Наум Наумовски" 4419/1 
-Борче" — Скопје од 

6. IX 1976. 
година 

„Pinus", Tovarna kemi6nih 4435/1 
izdelkov — Васе ipri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-29 
стопанство, бр. 9-1270/1 од и 
4 II 1969 година и Сојуз- 19/72-41 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 236/1 од 13 1 
1972 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-30 
стопанство, бр. 9-1269/1 од и 
14 II 1969 година и Сојуз- 19/72-42 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 234/1 од ,13 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-51 
стопанство, бр. 9-5912/1 од и 
20 V 1968 година и С'ојуз- 19/72-45 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 206/1 од 13 I 
1972 година 

„Плива" Творница фармак 
цеутских и кемијских про-
извода — Загреб 

4453/1 Сојузниот секретаријат за 7/71-83 
од стопанство, бр. 9-4785/1 од и 

6. IX 1976. 15- IV 1968 година и Сојуз- 19/72-53 
година ниот секретаријат за земјо-

делство, бр. 316/1 од 14 1 
1972 година 

„Pinus", Tovarna kemiSnib 4436/1 -Сојузниот секретаријат за 7/71-53 
izdelkov — Дабе pri Mari- од стопанство, бр. 9-8785/2 од и 
boru ' 6. IX 1976. 31 VII 1968 година и Сојуз- 19/72-47 

година ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 207/1 од 13 I 
1972 година 

„Pinus", Tovarna kemi^nih 4699/2 Сојузниот секретаријат за 7/71-55 
izdelkov 1— Ra6e pri ,Mari- од стопанство, бр. 9-8784/2 од и 
boru 6. IX 1976. 31 VII 1968 година и Сојуз- 19/72-48 

година ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 209/1 од 13 I 
1972 година 

ОХИС —„Наум Наумовски" 4418/1 
-Борче" — Скопје од 

6. IX 1976. 
година 

54 MALATION Ѕ-25 

55 METHYLBROMIDE 

56 MONOSAN 

57 MORESTAN 

Сојузниот секретаријат за 20/67-20 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 03-4584/2-66 од 3 III 1967 19/72-43 
година и Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство, бр. 
234/1 од 13 I 1972 година 

„Зорка" Хемијска инду- 4480/1 Сојузниот секретаријат за 20/67-22 
стрија — Шабац од земјоделство и шумарство, 

6. IX 1976. бр. 4643/3-66 од 3 III 1967 
година година 

Bromine Company Ltd., Beer 4514/1 Сојузниот секретаријат за 26/68-35 
— Sheva, кого во Југослави- од стопанство, бр. 9-4900/3-67 од 
ја го застапува „Интерпро- 6. IX 1976. 25 I 1968 година 
мет" инострана заступства година 
— Белград 

„Галеника" Фармацеутско- 4407/1 
-хемијска индустрија — Зе- од 

Сојузниот секретаријат за 7/71-33 
стопанство, бр. 9-5031/1 од 

мун 6. IX 1976. 26 IV 1968 година 
година 

Bayer Farbenfabriken A.G., 4545/1 Сојузниот секретаријат за 26/68-37 
Leverkusen, кого во Југосла- од стопанство, бр. 9-5493/2-67 
виј а го застапува „Вауег- 6. IX 1976. од 25 I 1968 година 
-Pharma Jugoslavia" Tovar- година 
па farmacevtskih izdelkov 
„Lek" — Ljubljana 
Hoechst A.G., Frankfurt/M, 4539/1 
кого во Југославија го за- од 

Сојузниот секретаријат за 7/71-2 
стопанство, бр. 9-5568/1 од 

стапува „Југохемија" Пре- 6. IX 1976. 13 V 1968 година и Сојуз-
дузеќе за спољну и унутра- година 
шњу трговину — Белград 

ниот секретаријат за сто-
панство, бр. 9-9782/5 од 1 XI 
1968 година 
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59 NOGOS(R) 50 

60 NUVACRON(R) 20 

61 OIDIN 

62 OLEODIAZINON 

63 PARAPIN 

64 PARATION-20 

65 PATORAN(R) 50 

66 PYRAMIN 

67 POL2QPIN 

68 RADAZIN WP-50 

69 RADOCINEB 

70 RADOCINEB P-10 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4551/1 
кого во Југославија го за- од 4 

стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4552/1 
ККЈГО во Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 

„Зорка" Хемијска 
триј а — Шабац 

индус- 4479/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

„Pinus", Tovarna kemicnih 4437/1 
izdelkov — Račе pri Mari- од 
boru ' 6. IX 1976. 

година 

„Pinus", Tovarna kemifcnih 4439/1 
izdelkov — -Rače pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-23 
земјоделство и шумарство, 17/69-23 
бр. 03-4509/2-66 од 7 III 1967 и 
година, Сојузниот секрета- 56/72-22 
ријат за стопанство, бр. 
9-3668/1 од 24 III 1969 годи-
на и Сојузниот секретаријат 
за земјоделство, бр. 953/1 од 
2 III 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 26/68-39 
стопанство, бр. 9-5251/3-67 од и 
25 I 1968 година и Сојузниот 56/72-23 
секретаријат за земјодел-
ство, бр. 176/1 од 12 I 1972 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-104 
стопанство, бр. 9-6422/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузната управа за заш- 32/63-2 
тита на растенијата, бр. 
02/3-796/3 од 27 III 1963 го-
дина 

Сојузната управа за заш- 9/55-32 
тита на растенијата, бр. 
741 од 20 X 1954 година 

„Pinus", Tovarna kemifcnih 4438/1 Сојузниот секретаријат за 7/71-56 
izdelkov — Rаčе pri Mari- од стопанство, бр. 9-5913/1 од 
boru 6. IX 1976. 20 V 1968 година 

година 

Ciba - Geigy A.G., Basel, 4553/1 
кого во Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 

Badische Anilin fc Soda Fa- 4532/1 
brik A.G., Ludwigshafen/Rh " од 
кого во Југославија го за- 6. IX 1976. 
стапува „Прогрес" предузе- година 
ќе за меѓунардну трговину, 
заступање иностраних фир-
ми и туризам — Белград 

„Pinus" Tovarna kemicnih 4440/1 
izdelkov — Race pri Mari- од 
boru 6. IX 1976. 

година 

„Радоња" Кемијска индус- 4470/1 
триј а — Сисак од 

6. IX 1976. 
година 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

4465/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
4464/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-26 
земјоделство и шумарство, 26/68-41 
бр. 03-1271/3-66 од 7 III 1967 и 
година, Сојузниот секрета- 56/72-25 
ријат за стопанство, бр-
9-4019/4 од 22 IV 1968 годи-
на и Сојузниот секретари-
јат за земјоделство, бр. 
183/1 од 12 I 1972 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-43 
стопанство, бр. 9-5406/3-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-58 
стопанство, бр. 9-5918/1 од 
20 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 20/67-30 
земјоделство и шумарство, и 
бр. 321-4-244/65 од 3 II 1967 9/70-37 
година и Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 
9-593/1 од 19 I 1970 година 
(не е објавена) 

Сојузниот секретаријат за 7/71-65 
стопанство, бр. 9-5702/1 од 
15 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-66 
стопанство, бр. 9-5701/1 од 
15 V 1968 година 
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71 RADOCIRAM 

72 RADOFEN 

73 RADOFENIL 

74 RADOSAN-1,2 

75 RADOSAN TI-25 

76 RADOTIRAM-P 

77 RADOTIRAM-WP 

78 REGLONE 

79 ROSPIN(R) 25 

80 RUMESAN OLJE 

81 SANDOVIT 
NETZMITTEL 
SANDOZ 

82 SEVIN G-5 

83 SHELL VAPO-
NA-480/o E.C. 

84 SIMAZIN-PINUS 

4466/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
4462/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

„Радоња" Кемијска индус- 4463/1 
триј а — Сисак од 

6. IX 1976. 
година 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак . 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

„Радоња" Кештјска индус-
трија — Сисак 

„Радоња" Кемијска индус-
трија — Сисак 

4472/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
4471/1 

од 
6. IX 1976. 
година 
4467/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

„Радоња" Кемијска индус- 4469/1 
триј а — Сисак од 

6. IX 1976. 
година 

I.C.I. Plant Protection Ltd., 4521/1 
London, кого во Југославија од 
го застапува „Interexport" 6. IX 1976. 
Предузеќе за заступање година 
иностраних фирми — Бел-
град 
Ciba - Geigy A.G., Basel, 4554/1 
КОГО ВО Југославија го за- од 
стапува „Commerce" Zastop- 6. IX 1976. 
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon- година 
signacije — Ljubljana 

„Pinus" Tovarna kemifcnih iz- 4441/1 
delkov — Rafce pri Mariboru од 

6. IX 1976. 
година 

Sandoz A.G. — Basel, кого во 4524/1 
Југославија го застапува од 
„Велебит", Заступство ино- 6. IX 1976. 
страних фирми — Загреб година 
„Зорка" Хемијска 
триј а — Шабац 

индус- 4490/1 
од 

6. IX 1976. 
година 

Shell International Company, 4534/1 
Ltd., London, кого во Југо- од 
славија го застапува „Ас- 6. IX 1976. 
тра" Подузеќе за меѓуна- година 
родну трговину и заступства 
— Загреб 

„Pinus" Tovarna kemi6nih iz- 4442/1 
delkov — Rače pri Mariboru од 

6. IX 1976. 
година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-67 
стопанство, бр. 9-5700/1 од' 
15 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-44 
стопанство, бр. 9-5135/2-67 
од 25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 9/70-38 
стопанство, бр. 9-590/1 од 
19 I 1970 година и бр. 
9-590/4 од 10 III 1970 годи-
на (не е објавена) 
Сојузниот секретаријат за 20/67-31 
земјоделство и шумарство, 
бр. 4420/3-66 од 3 III 1967 
година 
Сојузната управа, за заш- 9/55-40 
тита на растенијата, бр- 79 
од 23 II 1955 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-69 
стопанство, бр. 9-5698/1 од 
15 V 1968 година ји бр. 486/2 
од 25 I 1971 година (не е 
објавена) 
Сојузниот секретаријат за 7/71-70 
стопанство, бр. 9-5695/1 од' 
15 V 1968 година и бр. 
9-7089/2 од 15 VII 1969 го-
дина 
Сојузниот секретаријат за 20/67-32 
земјоделство и шумарство, 
бр. 03-4744/2 од 7 III 1967 
година и бр. 03-164/2 од 1 
VI 1967 година (не е обја-
вена) 
Сојузниот секретаријат за 26/68-45 
стопанство, бр. 9-5185/3-67 и 
од 25 I 1968 година, Сојуз- 56/72-27 
ниот секретаријат за сто-
панство, бр. 9-7955/2 од 20 
VIII 1970 година (не е обја-
вена) и Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство, бр. 
170/1 од 12 I 1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-60 
стопанство, бр. 9-5899/1 од 
20 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-15 
стопанство, бр. 9-5694/1 од 9 
V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-38 
стопанство, бр. 9-1274/1 од 
4 II 1969 година 

Сојузниот секретаријат за 17/69-40 
стопанство, бр. 9-2430/1 од 
24 II 1969 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-61 
стопанство, бр- 9-5902/1 од 
20 V 1968 година 
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85 SITOSAN 

86 SUMPORCIN 

87 TENORAN(R) 50 

88 THIMET-lOVo 

89 TIOZIN-A 

90 ТМ-25 

91 TOKSAFEN 

92 TOKSAFEN-50 
ЖУПА 

93 TOMORIN 

94 TRASAN 

95 VENTURIN-50 

96 ZLATICA 
DESPIROL-P 

97 ZLATICA 
DESPIROL-W.P. 

98 ZOLONE LIQUIDE 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

„Зорка" Хемијска индустри-
ја — Шабац 

Ciba — Geigy A.G., Basel, 
кого во Југославија го за-
стапува „Commerce" Zastop-
stva, izvoz-uvoz, servisi, kon-
signacije — Ljubljana 

4408/1 
од 

6. IX 1976. 
година 
'4485/1 

од 
6. IX 1976. 
година 
4555/1 

од 
6 IX 1976. 
година 

American Cyanamid Corpo- 4511/1 
ration, Neu Jersey, USA, ко- од 
го во Југославија го заста- 6. IX 1976. 
пува „Зорка" Хемијска ин- година 
дустрија — Шабац 

„Зорка" Хемијска индус-
трија — Шабац 

„Радоња" Хемијска индус-
трија — Сисак 

„Плива" Творница фарма-
цеутских и кемијских про-
извода — Загреб 

4483/1 
од 

6 IX 1976. 
година 
4468/1 

од 
6. ЗХ 1976. 
година 
4454/1 

од 
6 IX 1976. 
година 

„Жупа" Хеми јека индустри- 4504/1 
ја — Крушевац од 

6. IX 1976. 
година 

„Плива" Творница фарма-
цеутских и кемијских дро-
извода — Загреб 

„Галеника" Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Зе-
мун 

„Жупа" Хеми јека индустри-
ја — Крушевац 

C.F. Spiess und Sohn, Chemi-
sche Fabrik, Kleinkarlbach, 
кого во Југославија го за-
стапува „Радоња" кемијска 
индустрија — Сисак 

4451/1 
од 

6 IX 1976. 
година 
4406/1 

од 
6. IX 1976. 
година 
4503/1 

од 
П ?Х 1976. 
година 
4527/1 

од 
6. IX 1976. 
година 

C.F. Spiess und Sohn, Chemi- 4528/1 
sche Fabrik, Kleinkarlbach, од 
кого во Југославија го за- 6. IX 1976. 
стапува „Радоња" кемијска година 
индустрија — Сисак 

Societe des Usines Chimiques 4531/1 
„Rhone Poulenc" Paris, кого од 
во Југославија го застапува 6. IX 1976. 
„Unikomerc" иноземна за- година 
ступства — Загреб 

Сојузниот секретаријат за 35/73-34 
земјоделство, бр. 1509/1 од 6 
IV 1973 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-110 
стопанство, бр. 9-6405/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-52 
стопанство, бр. 9-5359/2-67 и 
од 25 I 1968 година и Сојуз- 56/72-28 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 184/1 од 12 11972 
година 
Сојузниот секретаријат за 17/69-44 
стопанство, бр. 9-2432/1 од и 
24 И 1969 година и Сојуз- 9/70-48 
ниот секретаријат за сто-
панство, бр. 9-627/1 од 20 I 
1970 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-111 
стопанство, бр. 9-6398/1 од 
30 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-72 
стопанство, бр. 9-5696/1 од 
15 V 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-84 
стопанство, бр. 9-4789/1 од и 
15 IV 1968 година и Сојуз- 19/72-62 
ниот секретаријат за зем-
јоделство, бр. 313/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-117 
стопанство, бр. 9-4499/1 од и 
22 III 1968 година и Сојуз- 19/72-61 
ниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 305/1 од 14 I 
1972 година 
Сојузниот секретаријат за 7/71-85 
стопанство, бр- 9-16228/2 од 
2 XII 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 7/71-37 
стопанство, бр. 9-5033/1 од 
26 IV 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 26/68-58 
стопанство, бр. 9-5365/2-67 од 
25 I 1968 година 

Сојузниот секретаријат за 35/73-43 
земјоделство, бр. 552/2 од 6 
II 1973 година и Сојузниот 
комитет за земјоделство, бр. 
774/1 од 7 II 1975 година (не 
е објавена) 
Сојузниот секретаријат за 35/73-44 
земјоделство, бр. 644/1 од 6 
II 1973 година и Сојузниот 
комитет за земјоделство, бр. 
773/1 од 7 II 1975 година (не 
е објавена) 
Сојузниот секретаријат за 9/70-54 
стопанство, 9-613/1 од 20 I 
1970 година 
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99 ZOLONE-PM Societe des Usines Chimiques 
„Rhone Poulenc" Paris, кого 
во Југославија го застапува 
„Unikomerc" иноземна за-
ступства — Загреб 

4530/1 Сојузниот секретаријат за 9/70-55 
од стопанство, бр. 9-612/1 од 20 

6. IX 1976. I 1970 година 
година 

5 Бр. 5905/1 
16 декември 1976 година 

Белград 

,Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

инж. Бранко Турудија, с. р. 

31. 

Врз основа на член 26 точка 2 од Статутот на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигурен,ици („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА 
СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ 

1. На учесниците во работата на меѓугарнизон-
ските собранија и на Собранието на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници и 
на нивните органи (во натамошниот текст: Собра-
нието) и на делегатите од член 13 став 6 на Статутот 
им припаѓа надомест на патните и другите трошоци 
настанати во врска со таа работа, како и надомест 
на загубената заработка на личниот доход односно 
платата. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ги оп-
фаќа трошоците за превоз, исхрана и сместување, 
надоместот на загубената заработка, на личниот 
доход односно платата, како и надомест на другите 
неопходни трошоци што ќе настанат при учеству-
вањето во работата на Собранието. 

3. На лицата од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа на име надомест на трошоците за исхрана и 
сместување дневница во износ од 250 динари. 

По исклучок, на лицата од точка 1 на оваа од-
лука им се признаваат фактичните трошоци за 
сместување по поднесена сметка и дневницата од 
став 1 на оваа точка намалена за 30%, со тоа што 
вкупниот надомест на име дневница не може да го 
премине износот од 305 динари дневно. Исто така на 
тие лица им се признаваат, по исклучок, фактични-
те трошоци за пансион по поднесената сметка ако 
тие трошоци го преминуваат износот на дневницата 
од став 1 на оваа точка, со тоа што вкупниот надо-
мест на име дневница да не може да го премине 
износот од 305 динари дневно. 

Под трошоци за сместување се смета цената на 
едно легло, а под трошоци за пансион — цената на 
дневен пансион за едно лице, во хотел или кај ор-
ганизации, односно установи што се занимаваат со 
таа дејност. 

4. Пресметката на дневниците и на превозните 
трошоци се врши според прописите за надоместите 
на патните и другите трошоци во Југословенската 
народна армија. 

5. Надоместот на загубената заработка, личниот 
доход односно платата се пресметува во фактичкиот 
износ според потврдата на организацијата на здру-

жениот труд, на друга организација или орган во 
која е вработено лицето што го остварува тој на-
домест. 

6. На лицето од точка 1 на оваа одлука што 
учествува во работата на Собранието во местото на 
своето домување му припаѓа надомест на трошоците 
за превоз во фактичен износ. 

7. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува врз товар на средствата на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за надоместок 
на патните, превозните и други трошоци на учесни-
ците во работата на Собранието на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници 
и на неговите органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/73, 5/74 и 43/74). 

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

Бр. 40 
23 ноември 1976 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-пртполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

32. 

Врз основа на член 43 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 13/76 и 
58/76), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСО-
ЧИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДО-

ДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 

1. Додатокот за помош и нега уживателите на 
пензија според Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници (во на-
тамошниот текст: уживателите на пензии) и воени-
те осигуреници што според законот со кој се уре-
дува воената служба имаат право на месечен пари-
чен надомест поради престанување на активната 
воена служба по потреба на службата (во натамош-
ниот текст: корисниците на надомест), можат да го 
стекнат ако надлежната военолекарска ко-
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мисија даде мислење дека им е неопходна постојана 
помош и нега од друго лице за задоволување на ос-

новните животни потреби. 
Додатокот за помош и нега можат да го стекнат 

и децата на воените осигуреници и на уживателите 
на старосна и инвалидска пензија според Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници, попречени во физичкиот и пси-
хичкиот развој (вонатамошниот текст: децата — ко-
рисници на додаток), ако надлежната воено лекар-
ска комисија даде мислење дека со школување и со 
професионална рехабилитација не можат да се ос-
пособат за живот и работа и дека им е неопходна 
постојана помош и нега од друго лице за задоволу-
вање на основните животни потреби. 

2. Уживателите на пензии, корисниците на на-
домести и децата — корисници на додаток можат да 
го користат правото на додаток за помош и нега 
само под услов тоа право да не го користат по не-
кој друг основ. 

3. На уживателот на пензија, на корисникот на 
надомест и на детето — корисник на додаток, до-
датокот за помош и нега им се определува во износ 
од 50% од најнискиот пензиски основ што важи во 
времето за кое -припаѓа додатокот за помош и нега 
според Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници. 

4. На уживателот на пензија и на корисникот 
на надомест што е сместен во болница или во друга 
стационарна здравствена организација, му припаѓа 
додаток за помош и нега и за времето над 30 дена: 

1) ако сместувањето и исхраната и помошта и 
негата во здравствената организација не му се обез-
бедени на товар на фондот на здравственото осигу-
рување; 

2) ако помошта и ,негата му ја дава лице што 
кај него е вработено и што е пријавено на социјално 
осигурување — додека тоа вработување трае, но нај-
долго за време од шест месеци на непрекинатото 
сместување во болница или во ,друга стационарна 
здравствена организација; 

3) ако износот на пензијата за претходниот ме-
сец, заедно со износот на додатокот за помош и не-
га, не преминува 70'% од најнискиот пензиски ос-
нов по член на потесното семејство што го издр-
жува. -

5. На детето — корисник на додаток што е сме-
стено во организација за сместување на деца по-
пречени во физичкиот и психичкиот развој, во бол-
ница или во друга здравствена организација, му 
припаѓа додаток за помош и нега до 30 дена на так-
вото сместување. 

6. Ако воениот осигуреник, односно уживателот 
на пензија чие дете — корисник на додаток е сме-
стено во организацијата од точка 5 на оваа одлука 
учествува во поднесувањето на трошоците на так-
вото сместување, на тоа дете му припаѓа додаток за 
помош и нега во височина на учеството на воениот 
осигуреник односно уживател на пензија во подне-
сувањето на тие трошоци, но најмногу до износот 
на додатокот за помош и нега утврден според точка 
3 на оваа одлука. 

7. На лицето што до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука било уживател на додатокот за 
помош и нега тој додаток по службена должност ќе 
му се усогласи со одредбите на оваа одлука. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите за 
здобивање, за височината и за начинот на користе-
њето на додатокот за помош и нега („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 17/73). 

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

Бр. 27-1/76 
10 јануари 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

33. 

Врз основа на член 16 став 2 точка 1 и член 
66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на' 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ГИ КРЕДИТИ -
РААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИТЕ ВО 

ЈУНИ 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено регулирање на 
задолжителната резерва кај Народната банка на 
Југославија за деловните банки што на територи-
јата на СР Србија ги кредитираат организациите 
на здружен труд што претрпеле штета од попла-
вите во јуни 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/76) во точка 1 по став 3 се додава нов став 
4, кој гласи: 

„Ако по пресметката на задолжителната ре-
зерва според книговодствената состојба на сред-
ствата по 31 декември 1976 година износот на пре-
сметаната задолжителна резерва е поголем од из-
носот пресметан и издвоен на посебна сметка кај 
Народната банка на Југославија според книговод-
ствената состојба на 30 април 1976 година, делов-
ната банка разликата ќе ја уплати во три рати, 
и тоа: 

1) на 10 февруари 1977 година — во височина 
на една третина од износот на утврдената разлика 
помеѓу пресметките на задолжителната резерва 
според состојбата на средствата на 31 јануари 1977 
и на 30 април 1976 година; 

2) на 10 март 1977 година — во височина на 
една половина од износот на утврдената разлика 
помеѓу пресметките на задолжителната резерва 
според состојбата на средствата на 28 февруари 
1977 и на 30 април 1976 година; 

3) на 10 април 1977 година — остатокот до пол-
ниот износ на обврската пресметан според книго-
водствената состојба на средствата на 31 март 1977 
година." 

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

О. бр. 4 
17 јануари 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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34. 
Врз основа на член 16 став 2 точка 1 и член 

66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гуверне-
рите донесува. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕ-
РИТОРИИТЕ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 
СР ХРВАТСКА, СР МАКЕДОНИЈА И САП ВОЈ-
ВОДИНА ГИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД. ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕ-
ТА ОД ПОПЛАВА И ГРАД ВО ЈУНИ, ЈУЛИ И 
ПРВАТА ПОЛОВИНА НА АВГУСТ 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено регулирање на 
задолжителната резерва кај Народната банка на 
Југославија за деловните банки што на територи-
ите на СР Босна и Херцеговина, СР Хрватска, СР 
Македонија и САП Војводина ги кредитираат ор-
ганизациите на здружениот труд што претрпеле 
штета од поплава и град во јуни, јули и првата 
половина на август 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/76) од точка 1 по став 3 се додава 
нов став 4, кој гласи: 

„Ако по пресметката на задолжителната резер-
ва според книговодствената состојба на средствата 
по 31 декември 1976 година износот на пресмета-
ната задолжителна резерва е поголем од износот 
пресметан и издвоен на посебна сметка кај На-
родната банка на Југославија според книговод-
ствената состојба на 31 мај 1976 година, деловната 
банка разликата ќе ја уплати во три рати, и тоа: 

1) на 10 февруари 1977 година — во височина 
на една третина од износот на утврдената разлика 
помеѓу пресметките на задолжителната резерва 
според состојбата на средствата на 31 јануари 1977 
и на 31 мај 1976 година. 

2) на 10 март 1977 година — во височина на 
една половина од износот на утврдената разлика 
помеѓу пресметките на задолжителната резерва 
според состојбата на средствата на 28 февруари 
1977 и на 31 мај 1976 година; 

3) на 10 април 1977 година — остатокот до пол-
ниот износ на обврската пресметан според книго-
водствената состојба на средствата на 31 март 1977 
година." 

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

О. бр. 5 
17 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

35. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНО ИЗДАНИЕ 
НА КОВАНИ ПАРИ ОД 1 ДИНАР И ОД 10 ДИНАРИ 
ПО ПОВОД АКЦИЈАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ 

ГЛАДОТ ВО СВЕТОТ 

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во 
оптек на 1 февруари 1977 година пригодно издание 
на ковани пари од 1 динар и од 10 динари по повод 
акцијата на Организацијата на обединетите нации 
за борба против гладот во светот сјо основните обе-
лежја што се утврдени со Одлуката за основните 
обележја на пригодното издание на ковани пари од 1 
динар и од 10 динари пјо повод акцијата на Органи-
зацијата на обединетите нации за борба против 
гладот во светот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76). 

2. Пригодното издание на кованите пари од 
точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југо-
славија ќе го пушти во оптек во следните износи, 
и тоа: 

1) кованите пари од 1 динар — во износ од 
500.000 динари; 

2) кованите пари од 10 динари — во износ од 
5,000.000 динари. 

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

О. бр. 3 
14 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 
гувернер на Народната банка 

' на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за пресметување на 
вредноста на недовршеното производство на опре-
делени производи и услуги и за утврдување на по-
барувањата од странски должници содржани во 
инструментите за обезбедување на плаќањето, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 57/76 се 
поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕ-
ДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАН-
СКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕН-

ТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО 

Во член 5 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „а ќе се применува и на завршните сметки 
за 1976 година". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 12 јануари 
1977 година. 
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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 ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА 

КУВАЈТ I 

I 
Се отповикува 
Лазар Живуљ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во државата Кувајт. 

II 
Се назначува 
Јоже Инголич, советник во Собранието на Со-

цијалистичка Република Словенија, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор во Државата Кувајт. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 1 
5 јануари 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
— по повод педесетгодишнината од постоењето 

и работата, а за истакнати заслуги за развивањето 
на спортот и за собирање и воспитување на член-
ството и на симпатизерите на клубот во духот на 
протресените идеи, за нивното учество во Народ-
ноослободителната борба и за придонес на шире-
њето на братството и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Борац" — Бања Лука; 
— по повод триесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги и постигнати успеси во /рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
ООУР Творница обуќе „Босна" — Бања Лука; 
— по повод триесетгодишнината од излегување-

то, а за особени заслуги во разгледувањето на 
стручно-педагошката проблематика и за придонес 
на унапредувањето на школството и образованието 
на Наставничкиот кадар 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„ Проев јетни лист" — орган Републичког одбора 
Синдиката радинка друштвених делатности Босне 
и Херцеговине — Сараево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Брајковић Јосипа Богомир, Чаушевић Хамид а 
Суљ-о; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Биједић Бећира Адил; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Кауриновић Вошка Илија, Марковић Петка 

Драгољуб, Миљуш Ђоке Ратко, Пејић Луке Мијо, 
Поповић Бранка Божидар, Тришић Милорада Пан-
телија, Зобеница Марка Миле; 

О д С Р Х р в а т с к а 
— за долгогодишна работа и особени заслуги 

во заштитата и спасувањето на човечки животи, 
општествен и личен имот, со што е сторен зна-
чаен придонес за социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволно ватрогасно друштво — Дуго Село; 
— по повод стогодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги во заштитата и спасувањето на чо-
вечки животи, општествен и личен имот оо што 
е сторен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

Добровољно ватрогасно друштво — Сухопоље; 
— по повод триесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги и успеси во работата на заш-
титата, рехабилитацијата и образованието на сле-
пите лица 

Савез слијепих Хрватско — Републички одбор 
— Загреб; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Орославска текстилна индустрија — Орославље; 
— по повод четириесетгодишнината од постое-

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

Загорска индустрија вунених тканина — Забоњ; 
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— по повод четириесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во развивањето на физичката 
култура и спортот и за ширење на прогресивните 
идеи меѓу работниците 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 
Спортско друштво „Текстилац" — Загреб; 
— за долгогодишна работа и заслуги во разви-

вањето и омасовувањето на стрелечкмот спорт 
Стрелачки савез Опћине Осијек; 
— по повод двадесет и петгодишнината од из-

легувањето, а за особени заслуги во разгледувањето 
на стручно-педагошката проблематика и за придо-
нес на унапредувањето на школството и образова-
нието на Наставничкиот кадар 

„Школске новине" — Загреб; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-

НЕЦ 
Дропуљић Анте Ћирил, Лукатела Јосипа Јосип, 

Робић Фрање Иван; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 
Де Лео Јосипа Кармело, Кјус Антона Фрањо, 

Кос-Руцак Петра Маријан, Мешко Марије инж. 
Вилим, Мирчетић Обрада Милан, Тадијановић Мир-
ка Драгутин; 

— за особени заслуги во создавањето и ши-
рењето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
- Башић Ивана Мате, Бренковић Антуна Недељ-

ко, Саппагогзо Јоѕ1ра 1Уап, Фућак Романа Љубо, 
Говорушић Ивана Никола ,Кардум Марка Иван, 
Краљев Петра Шиме, Мраќовчић Ивана Фрањо, 
Недвеш Стрелана Ђуро, Томић Анте Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бућан Раде Миле, Пуратић Шимуна Јаков, Ри-

бариќ Николе Иван, Рогуљ Марина Шпиро, Вуксан 
Дане Јово; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Волф Матије Алберт, Депопе Мате Мате, Јур-
ковић Јерка Никола, Ковачић Павла Леополд, Ли-
цул Јосипа Јосип, Линардић Николе Иван, Турко-
вић Ивана Иван; 

за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-

РЕН ВЕНЕЦ 
Бировљев Живана Ђуро, Долиншек Ивана 

Иван; 
—за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ропац Стјепана Иван, Шјимић Антона Антон; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 
— по повод триесетгодишнината на работата, а 

за особени заслуги и постигнати успеси на разви-
вањето и ширењето на техничката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојуз на организациите на техничката култура 
на СР Македонија — Народна техника — Скопје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 
Панова Јордан Николина, Светиевска Благој 

Цена; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
Спировска Туфа Стерја Антигона; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
— по повод дваесет и петгодишнината на из-

легувањ,ето а за особени заслуги во информирањето 
и поттикнувањето на општествената активност на 
граѓаните, со што е сторен значаен придонес за 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Лист „Љубљански дневник" — Љубљана 
— по повод дваесет и петгодишнината од посто-

ењето, а за особени заслуги и успеси во развивање-
то (и омасовувањето на кугларсакизот спорт 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Куѓларскиот сојуз на Словенија; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-

НЕЦ 
Мишица Јанка Владо; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Кунавер Франца Павел, Лапајне — Облак инж. 
Соња; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Баста Илије Дане, Графенауер Ивана др Бого-

мир, Грегорка Мирослава Борис, Конобељ Франца 
франц, Носе — Миоћ Мате Весна, Рапл Ангола 
Рудолф, Стритар Албина Албин; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гестрин Фердинанда др Фердинанд; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Матекович Франца Станко; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Schauer Rudolf а Primoz; 

Од С Р С р б и ј а 
— по повод стошеесетгодишнината од постоење-

то, а за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на младите за корисни членови на 
општеството и за придонес за ширењето на просве-
тата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Основна школа ,,Вук Караџиќ" — Пирот; 
— за долгогодишното успешно дејствување и ис-

такнати заслуги во развивањето на образовната и 
научната работа на Белградскиот универзитет и 
значаен придонес за ширењето на просветата и 
културата во земјата 

Универзитетска библиотека „Светозар Марко-
виќ" — Белград; 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во создавањето и развивањето на 
организацијата на Црвениот крст и за поттикнува-
њето и насочувањето на нивните хуманитарни ак-
тивности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
Црвени крст Србије — Белград 
— по повод дваесет и петгодишнината на рабо-

тата, а за особени заслуги и исклучителен успеси 
во проектирањето и изградбата на крупни инвести-
циони објекти во земјата и во странство и голем 
придонес за афирмацијата на југословенското гра-
дежништво во светот 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
„Енергопројект" — Белград; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

развивањето и унапредувањето на општественото и 
индивидуалното земјоделско производство на сво-
јот крај 

Земљорадничка задруга „Селевац" — Селевац; 
— за особени заслуги во основното образование 

и воспитување на младите за корисни членови на 
општеството и за придонес за ширењето на просве-
та та и културата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Копаонички партизански од-
ред" — Јошаничка Бања; 

— по повод осумдесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги во саздавањето на 
задружната свест и развивањето на штедењето, со-
лидарноста и самопомошта меѓу своите членови 

Железничка штедно-кредитна задруга - Бел-
град; 

— по повод осумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите за корисни 
членови на општеството и за придонес за ширење 
на просветата и културата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 

ЗРАЦИ 
Основна школа „Станоје Главаш" — Глибовац; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето на физичката 
култура и спортот и за ширење на прогресивните 
идеи во својот крај 

Спортско друштво „Слобода" — Титово Ужице, 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-

НЕЦ 
Борисављевић Дамјана Раде, Ђурђев Васе Дра-

гутин; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ћирић Славка Јован, Хусинец Стјепана Јосип, 
Вујачић Видака Саво, Вујовић Милана Милутин; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
Јовановић— Жарић Марка Милка, Кржељ Ан-

тонија Мирко, Милошевић Новице Миливоје; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Божовић Мирослава Александар, Ћурчић Ми-

ленка Бранислав, Марковић Чедомира Витомир. 
Сарделић Рудолфа Мирко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се цридсннесува за општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Ђокић Спире Младен, Глишић Михаила Божи-

дар, Гвозденовић Јездимира Радоје, Иванишевић 
Мила Никола, Јовановић Василија Трајко, Милин-
чић Саве Благоје, Павловић Алексе Ђорђе, Павло-
вић Живојина Ненад, Поповић Константина Љубо-
мир, Радуловић Милана Мато, Здравковић Душана 
Ђурђан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-

РЕН ВЕНЕЦ 
Ђокић Спире Младен; 

Од С А П К о с о в о 
— по повод дваесет и петгодишнината од посто-

ењето, а за особени заслуги во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот во својата средина и, за 
придонес на ширењето на братството и единството 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Културно уметничко друштво ,,Dogru Yol" — 
Призрен; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во образованието и воспитува-
њето на младите поколенија во духот на братството 
и единството на нашите народи и народности 

Основна школа „Рамиз и Боро" — село Жур; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
— по повод триесетгодишнината од основањето, 

а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-̂  
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тата на стопанскиот, научниот и општествениот раз-
виток на својот град 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Друштво инжењера и техничара — Суботица: 
— по повод педесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги во образованието и воспитува-
њето на младите за корисни членови на општество-
то и за придонес на ширењето на просветата и 
културата -

Гимназија „Тодор Дукин" — Бечеј; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цветићанин Раде Никола, Цвијановић Милоша 
Милан, Дерета Милутина Драган, Крмар Марка Ни-
кола, Квочка Милована Милан, Момчиловић Ђуре 
Божо, Секулић Вујадина Славко. 

Бр. 50 
8 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

14. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Брегот на Слоновата 
Коска — — — — — — — — — 101 

15. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југосла-
вија во Обединетата Република Камерун 101 

16. Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на федерацијата за 
1977 година — — — — — — — — 101 

17. Решение за продолжување на важењето 
на .решенијата за царинскиот контингент 
со кои се намалени царините на увозот на 
специфичната опрема за определени гран-
ки и . групации на стопанството — — - 107 

18. Правилник за определување на податоци-
те на основните геодетски работи и на по-
датоците на основната државна карта, што 
можат да се даваат на увид и за начинот и 
постапката за нивното користење — — 109 

19. Правилник за определување на податоците 
што не можат да ги содржат картограф-
ските публикации наменети за јавна упо-
треба — — — — — — — — — — 109 

20. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
позиции во билансите на организациите на 
здружениот труд — — — — — — НО 

21. Наредба за начинот на поднесување изве-
штаи и документација потребни за утврду-
вањето и распределбата на стоковните 
контингенти, односно на девизните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1977 година 118 

22. Наредба за начинот на поднесување бара-
ња за утврдување на износот на глобална-

Страна 
та девизна квота за плаќање на увозот на 

суровини, други репродукциони материјали 
и ,резервни делови за тековно одржување 
за 1977 година и за документацијата што се 
прилага кон тие барања — — — — 119 

23. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието ,,Praline" — — 120 

24. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието ,,Gente" — — — 120 

25. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот ,,Die Weltwoche" — 120 

26. Правилник за начинот на испитување и за 
постапката за цризнавање на новосоздаде-
на селекција на семе и саден материјал на 
шумски растенија и за одобрување на во-
ведување во производството странска се-
лекција на семе и саден материјал на 
,шумски растенија — — — — — — 121 

27. Наредба за височината на годишното па-
рично примање за закрепнување на носи-
телите на „Па,ртизанска споменица 1941" 
за 1977 година - — — — — — - 123 

28. Наредба за височината на годишното па-
рично примање за закрепнување на бор-
ците од Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година за 1977 година — — — — 123 

29. Список на средствата за заштита на расте-
нијата за кои престанале да важат дозво-
лите за пуштање во внатрешен промет — 123 

30. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешен промет — — — 130 

31 Одлука за надоместите на патните и други-
те трошоци на учесниците во работата на 
собранијата на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници и на 
нивните органи — — — — — — — 138 

32. Одлука за условите за стекнувањето, за 
височината и начинот на користење на до-
додатокот за помош и нега — — — — 138 

33. Одлука за дополнение на Одлуката за 
привремено регулирање на задолжителна-
та резерва кај Народната банка на Југо-
славија за деловните банки што на тери-
торијата на СР Србија ги кредитираат ор-
ганизациите на здружен труд што претрпе-
ле штета од ,поплавите во јуни 1976 година 139 

34. Одлука за дополнение на Одлуката за 
привремено регулирање на задолжителна-
та резерва ка ј Народната банка на Југо-
славија за деловните банки што на тери-
ториите на СР Босна и Херцеговина, СР 
Хрватска, СР Македонија и САП Војводи-
на ги кредитираат организациите на здру-
жениот труд што претрпеле штета од по-
плава и град во јуни, јули и првата поло-
вина на август 1976 година — — — — 140 

35. Одлука за пуштање во оптек пригодно из-
дание на ковани па,ри од 1 динар и од 10 
динари по повод акцијата на Организаци-
јата на обединетите нации за борба против 
гладот во светот — — — — — — — 140 

Исправка на Уредбата за измени и дополнени-
ја на Уредбата за пресметување на вред-
носта на недовршеното производство на 
одреде лени производи и услуги ,и за ут-
врдување на побарувањата од странски 
должници содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето — — — — 140 

Укази — — / — — — — — — — — 141 
Одликувања — — — — — — — — — 141 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


