
Петок, 23 септември 1977 

БЕЛГРАЛ 

БРОЈ 47 ГОД. XXXIII 

632. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУ-

ТУН ОД РОДОТ НА 1977" ГОДИНА 

1. Како минимални откупни цени за тутун од 
родот на 1977 година се сметаат цените, како и дру-
гите услови на откупот, определени со Одлуката 
за минималните откупни цени за тутун од родот 
на 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/74). 

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

Е. п. бр. 685 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

634. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист н^ 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1971 

ГОДИНА 

1. Како гарантирана цена за волна за 1977 го-
дина се смета цената, како и другите - услови нЗ 
продажбата, определени со Одлуката за гарантира^ 
ните цени за волна за 1975 година („Службен лис! 
на СФРЈ", бр. 62/74). 

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

Е. п. бр. 687 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

633. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВИДОВИ КОМПИР И СЛИВИ ОД РОДОТ НА 

1977 ГОДИНА 

Т. Како гарантирани цени за 'определена видо-
ви компир и сливи од родот на 1977 година Св 
Сметаат цените, како и другите услови на продажба-
та, определени со Одлуката за гарантираните цени 
за определени видови компир и сливи од родот на 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/74). 

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

635. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК 

ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како гарантирани цени за суров памук од 
родот на 1977 година, се сметаат цените, како И 
другите услови на продажбата, определени со Одч 
луката за гарантираните цени. за суров памук од 
родот на 1975 година („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 62/74). 

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

Е. п. бр. 688 
15 септември 1977 година 

Белград 

Е. п. бр. 686 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселие Ѓурановиќ, с. р. 

Претседател, 
Веселие Ѓурановиќ, с.р. 
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636. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО 

СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како гарантирани цени за конопово стеблен-
це од родот на 1977 година се сметаат цените, како 
и другите услови на продажбата, определени со 
Одлуката за гарантираните цени за-конопово стеб-
ленце од родот на 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/74). 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Е. п. бр. 689 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

637. 
Врз основа на член 31 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АР-

ПА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како гарантирани цени за оризова арпа од 
родот на 1977 година, се смета цената како и дру-
гите услови на продажбата, определени со Одлука-
та за гарантираните цени за оризова арпа од ро-
дот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/76). 

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

Е. п. бр. 690 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен смет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

638. 
Врз основа на член -31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Слулжбен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОН-

ЧОГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како минимална откупна цена за сончоглед 
и соја од родот на 1977 година се смета цената, како 

и другите услови на откупот, определени со Одлу-
ката за минималната откупна цена за сончоглед 
и соја од родот на 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/76), 

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

Е. п. бр. 681 
15 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

' Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

639. . 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈи, 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕ-

ЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како минимална откупна цена за шеќерна 
репа од родот на 1977 година се смета цената, како 
и другите услови на откупот, определени со Одлу-
ката за минималната откупна цена за шеќерна ре-
па од родот на 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/76). 
- 2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 692 
15 септември 1977 година 

Белград 1 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р' 

640. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД 

РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. Како гарантирана цена за пченка од родот 
на 1977 година се смета цената, како и другите ус-
лови на продажбата, определени со Одлуката за 
гарантираната цена за пченка од родот на 1975 го-
дина (,,Службен лист на СФРЈ"4, бр. 62/74). 

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

Е. п. бр. 693 
15 септември 1977 година 

Белград 

Свјузен извршев совет 

Претседател, 
Веселин ЃурановиЌ, с .р. 
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641. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себната такса на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет до-

.несува 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 
1. Во Одлуката за определување на стоките на 

кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/77) точка 5 се менува и 
гласи: 

„5. По исклучок од одредбата на точка 1 од 
оваа одлука, на увозот на бродови за меѓународ-
ниот поморски транспорт од тар. број 89.01 на Ца-
ринската тарифа, што се врши врз основа на дого-
вори за купување што и се пријавени на банката 
до 15 јуни 1975 година, посебната такса се плаќа 
по стапка од 5%.". 

2. Оваа одлука се применува на увозот на 
бродови извршен по 1 јануари 1976 година. 

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

Е. п. бр. 694 
15 септември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

642. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА 
ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ 
1. Во Одлуката за определување на стоките за 

кои се ќлаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 57/76) по точка 1 
се додава нова точка 1а, која гласи: 

,Да. По исклучок од одредбата на точка 1 од 
оваа одлука, на увозот на бродови за меѓународниот 
поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царин-
ската тарифа, што се врши врз основа на договори 
за купување, што и се пријавени на банката до 15 
јуни 1975 година, посебната давачка за израмнува-
ње на даночното оптоварување на увезените стоки 
се плаќа по стапка од 3%.". 

2. Оваа одлука се применува на увозот на 
бродови извршен по 1 јануари 1976 година. 

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

Е. п. бр. 695 
15 септември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, С. р, 

643. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуза 
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАП-
КА „СЛОБОДНО" НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, 
ШТО СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРИ ЗА 
КУПУВАЊЕ ПРИЈАВЕНИ НА БАНКАТА ДО 15 

ЈУНИ 1975 ГОДИНА 

1. На увозот на бродови за меѓународниот по-
морски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската 
тарифа, што се врши врз основа на договори 33 
купување, што и се пријавени на банката до 13 
јуни 1975 година, се применува царинската стапка; 
„Слободно". 

2. Ова решение се применува на увозот наѓ 
бродови извршен по 1 јануари 1976 година. 

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

Е. п. бр, 696 
15 септември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р, 

644. 
Врз основа на член 58 од Законот за одано-

чување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3 3 / 7 2 , 5 5 / 7 2 , 2 8 / 7 3 , 
3 6 / 7 5 , 5 8 / 7 5 и 7 / 7 7 ) , во спогодба со сојузниот секре-
тар за пазар и цени, сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
МЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап^ 

ки л за начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на производи 
и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 2 5 / 7 7 ) БО 
член 82 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„Даночните обврзници што вршат промет на 
преработки од тутун се должни со попис да ги 
утврдат количеството и вредноста на залихите на 
тие производи со состојбата на 30 септември 1977 
година и износот на основниот данок на промет 
на производи содржан во вредноста на тие залихи. 
Тие даночни обврзници ја утврдуваат аконтацијата 
на основниот данок на промет на производи за пре-
работките од тутун кумулативно по пресметката што 
ја поднесуваат за периодот од 4 февруари до 30 
септември 1977 година. Даночните обврзници ќе ги 
одбијат од износот на основниот данок на промет 
на производи содржан во вредноста на набавените 
количества на преработки од тутун за периодот од 
4 февруари до 30 септември 1977 година, вклучу-
вајќи го и износот на данокот содржан во вредноста 
на залихите што е утврдена на 3 февруари 1977 го-
дина, износот на данокот содржан во вредноста на 
залихите на 3 февруари и 30 септември 1977 година 
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И износот на аконтациите на данокот на промет 
платени за пресметковниот период. Даночните обврз-
ници што пресметуваат и плаќаат данок на промет на 
производи по наплатените продадени производи 
(член 64), така утврдениот износ на основниот да-
нок на промет на производи ќе го намалат уште 
И за износот "на данокот содржан во вредноста наѓ 
продадените ненаплатени производи според посеб-
ниот список што се прилага кон пресметката. Кон 
пресметката даночните -обврзници поднесуваат 
^капитулација на пописот за секое одделно наиме-
нување од тар. број 3 на Тарифата и вирмански 
налог за уплата на утврдената разлика на данокот 
на промет во смисла на овој став." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 5-4034/2 
20 септември 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Демовиќ, с. р. 

ѕ 645. 
Врз основа на член 34 став 2 и член 40 став 4 

ОД Законот за заштита на растенијата од болести 
и штетници што ја загрозуваат целата земја („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за 
земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ НА 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОЦЕНА НА ЕФИКАСНОСТА 
НА ТИЕ СРЕДСТВА И ЗА НАЧИНОТ НА НИВ-

НОТО ДЕКЛАРИРАЊЕ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: 
1) постапката за издавање на постојана или 

привремена дозвола за пуштање во внатрешен про-
мет на средства за заштита на растенијата, под кои 
се подразбираат хемиските и биолошките средства 
со цои успешно се спречува појавата или се отстра-
нуваат растителните ,болести и штетници и плеве-
лите, материите што им се додаваат на тие средства 
заради подобрување или продолжување на нивното 
дејство, мешаниците на инсектициди и хербициди со 
вештачки ѓубриња и ма хероите што се користат за 
регулирање на растежот на растенијата (во ната-
мошниот текст: средствата за заштита на растени-
јата); 

2) критериумите за оцена на ефикасноста на 
тие средства и начинот на нивното декларирање. 

П. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ И КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА НА ЕФИКАСНОСТА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

I. Поднесување барања за дозвола 
Член 2 

Средствата за заштита на растенијата можат 
да се пуштаат во внатрешен промет само врз основа 
на постојана или привремена дозвола издадена 
согласно со член 32 став 1 од Законот за заштита 
на растенијата од болести и штетници што ја заг-
розуваат целата земја (во натамошниот текст: За-
конот). 

- Член 3 
Во писменото барање за 'издавање на дозволата 

од член 2 на овој правилник што се поднесува до 
Сојузниот комитет за земјоделство, се наведуваат 
податоци за: 

1) називот на" средството за заштита на растеа 
нијата за кое се бара дозвола за пуштање во внат-
решен промет, кој не може да биде даден во облих? 
на шифра или број; 

2) фирмата односно називот, седиштето и адре-
сата на производителот на средствата за заштита, 
на растенијата; странскиот производител и фирма-
та односно називот, седиштето и адресата на него-
виот овластен застапник во Југославија; странскиот 
производител и фирмата односно називот, седшите-
то и адресата на организацијата на здружениот 
труд со која тоа средство странскиот производител 
го произведува во кооперација; 

3) видот на средството според намената (инсек-
тицид, хербицид и др.);-

4) обликот на производството — формулацијата 
на средството за заштита на растенијата; 

5) составот на средството за заштита на растеа 
ни јата, и тоа: 

а) активната материја, нејзиното генеричко име 
(соттоп пате)' и хемискиот назив и содржината 
на чистата активна материја во средството (на 20оС), 
изразена во проценти во однос на тежината или? 
зафатнината; 

6) другите материи (полнетици, растворувачи 
емулгатори, сикергисти, бои и други материи со оз-
нака на количеството); 

б) хемиските и физичките својства на актива 
ната материја (хемиски состав,структурна и емпи-ч 
'риска формула, молекуларна тежина, чистота на 
активната материја во техничкиот производ; вид 
и количество на дериватите, изомерите и" нечисто-
тата во техничкиот производ; напон на парата л 
релативен напон на парата, растворливост во вода; 
масти и органски растворувачи, фото и термо-ста-
билност и партиционен коефициент); 

7) физичките својства на средството за заштита 
на растенијата (боја, зафатнинска тежина, говеда 
ина на честиците, содржина на влагата или за-е 
губа со сушење на 105оС, хигроскопност на 95%-тна-
та влажност на воздухот, стабилност на суспензијата 
во стандардно тврда вода по 30 минути, површина 
ски напон испарливост, вискозитет, корозивно^ 
гранулометриска структура, трошливост и еипли^ 
вост на гранулите, специфична тежина, точка н-а 
палењето, точка на горењето, способност на емулги^ 
рање, стабилност на емулзијата, растворливост во 
вода, рН вредност, приемчивост, квасливост и друч 
ги својства од значење за тоа средство); 

8) методите за анализа на активната материја 
во средството; 

9) видовите на штетниците, растителните бо-
лести, плевелите и др., за кои средството е наменето, 
како и за видовите на растенијата врз кои средство-
то може да се применува; 

10) дозите - количествата или концентраци-
ите за употреба на средството; 

11) начинот на приготвување на средството за 
употреба; 

12) начинот на применување на средството; 
13) максимално дозволениот број тестирања во 

текот на една година; 
14) дејствувањето на средството врз билки, по-

себно за можната фитотоксичност на одгледувани 
растенија; 

15) токсиколошките својства на активната ма-
терија и на препратите во однос: 

а) на човекот, 
б) на домашните животни, заштитениот дивеч, 

птиците, рибите, пчелите и човековата средина; 
16) мерките на претпазливост при ракувањето 

м применувањето на средството, како и за времето 
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во кое на третираните површини и објекти не им 
се дозволува пристап: 

а) на луѓе; 
б) на домашни животни и на заштитен дивеч; 
17) противотровот (антидот) и упатството за пр-

ва помош; 
18) остатоците на средството во условите на 

применувањето што се препорачува; 
19) динамиката на деградацијата на средството 

на растенијата и во растенијата, во земјиштето и 
во водата; 

20) тслерантните дози (утврдени или предложе-
ни) според видовите на производите и дневните 
толерантна Дози (АБ1); 

21) каренците (предложени или утврдени) спо-
ред видовите на растенијата; 

22) методите за анализа на остатоците на сред-
ството, производите на неговото разградување и за 
метаболитите на активната материја на растенија-
та и во растенијата, растителните производи, зем-
јата, водата, воздухот и производите од анимално 
Потекло; 

23) методите за детоксикација и неутрализација 
на средството во земјиштето, водата, воздухот или 
Објектите; 

24) влијанието на средството врз технолошката 
и хигиенската вредност на третираното растение и 
растителните производи; 

25) постапката со амбалажата по употребата и 
постапката со преостанатото' количество на сред-
ството; 

26) видот и големината на пакувањето; 
27) условите на складирањето и транспортот; 
28) можноста за мешање со други средства за 

заштита на растенијата. 
За средствата за заштита на растенијата од член 

32 став 5 на Законот во барањето од став 1 на овој 
член не мораат да се наведат податоците од точ. 
'19 до 24 став 1 од овој член. 

Производителот може во барањето од став 1 од 
бвој член да наведе и други податоци за кои смета 
дека се од значење за издавањето на дозволата од 
член 2 на овој правилник. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага 
и нацртот на упатството за употребата на средството 
за заштита на растенијата, кое треба да содржи 
податоци за: називот на средството; обликот на про-
изводството — формулацијата; содржината на 
активни материи; намената на средството; начинот 
на приготвување на средството за употреба; начи-
нот на употреба на средството; мерките на прет-
пазливост при работата со средството; отровноста 
на средството за човекот, домашните животни, пче-
лите, рибите, птиците, заштитениот дивеч и др.; 
Симптомите на труењето со средството; противот-
ров от (антидот) и упатството за прва помош; евен-
туално негативното дејство на средството врз расте-
нијата (фитотоксочност); начинот на уништување на 
Преостанатото средство и амбалажата; мерките за 
Заштита на човековата средина од штетното дејство 
на средството; каренцата и работната каренца; фир-
мата односно називот на производителот на сред-
ството. 

Ако организацијата на здружениот труд што 
врши хемиско, физичко и биолошко испитување на 
средството за заштита на растенијата (член 32 став 

3 од Законрт), односно организацијата на здружениот 
Друд што дава токсиколошка оцена на тоа средство 
(член 32 став 4 од Законот), смета дека и се пот-
ребни уште некои податоци за испитувале на сред-
ството за заштита на растенијата, може да му пред-
,ложи на Сојузниот комитет за земјоделство од 
подносителот на барањето да ги побара и тие по-
датоци. 

Барањето за издавање на дозволата од член 2 
на овој правилник се поднесува посебно за секое 

Средство за заштита на растенијата за кое се бара 
Дозволата за пуштање во внатрешен промет, 

Член 4. 
Ако подносителот на барањето смета дека од-

делни податоци што треба да бидат наведени во 
барањето од член 3 на овој правилник претставува 
ат деловна тајна, тие податоци може да ги даде во 
посебно запечатена обвивка со ознака: „Деловна 
тајна". Во тој случај органите на управата и орга-
низациите на здружениот труд што вршат испиту-
вање со тие податоци постапуваат како со службе-
на односно деловна тајна. 
' Член 5 

Кон барањето за издавање на постојана дозвола 
за пуштање во внатрешен промет на средството 
за заштита на растенијата (член 32 ст. 3 и 4 од За-
конот) производителот на средството за заштита на 
растенијата ја прилага сета потребна документаци-
ја за хемиските, физичките, биолошките, односно 
токсиколошките својства на тоа средство, а за из-
давање на привремена дозвола (член 33 од Законот)" 
странскиот производител, односно неговиот застап-
ник прилага и заверен препис на постојаната доз^ 
вола за пуштање во промет на тоа средство, по пра-
вило, во земјата на производителот, од која мораат 
јасно да се видат намените и количествата на сред-
ството, односно концентрациите за одделни намени, 
Застапникот на странскиот производител прилага 
и -исправа за застапување, односно за отстапување 
на формулацијата на средството на домашниот про-
изводител. 

Кон барањето за издавање на постојана дозвола 
според член 32 став 5 од Законот не е потребно да 
се приложи никаква документација. 

Член 6 
Барањето за издавање на дозволата од член 2 на 

овој правилник се поднесува на еден од јазиците 
на народите на Југославија, а документацијата -
на еден од јазиците на народите на Југославија или 
на еден од светските јазици (англиски, руски, фран-
цуски, шпански или германски). 

Кон странската дозвола подносителот на бара-
њето прилага и заверен превод на таа дозвола на 
еден од јазиците на народите на Југославија. 

Член 7 
Барањето за издавање на постојаната дозвола 

за пуштање на средството за заштита на растени-
јата во внатрешен промет според член 32 ст. 8 и 5 
на Законот и документацијата кон тоа барање се 
поднесуваат во три примероци, а барањето за из-
давање на постојана дозвола според член 32 став 3, 
во врска со став 4 на Законот и барањето за изда-
вање на привремена дозвола, како и документаци-
јата кон тие барања, се поднесуваат во 4 примероци. 

Ако барањето за издавање на постојана дозво-
ла за пуштање на средство за заштита на растени-
јата во внатрешен промет се однесува на средство 
за заштита и на посебни видови растенија (хмељ, 
тутун, ориз, памук, маслинки и шумски растенија), 
барањето, односно документацијата се поднесува 
уште во по еден примерок за секој посебен вид 
растение. 

Член 8 
Ако барањето за издавање на дозволата од член 

2 на овој правилник или документацијата кон тоа 
барање не е поднесена во определениот број приме-
роци или не содржи се што е потребно или има не-
кои други недостатоци, Сојузниот комитет за зем-
јоделство ќе го повика подносителот на барањето 
во определен рок да ги отстрани тие недостатоци. 

Ако подносителот на барањето не постапи спо-
ред барањето на Сојузниот комитет за земјоделство 
во определениот рок, барањето ќе се реши според 
податоците од барањето и приложената документа-

Ако по повод барање за издавање на постојана 
дозвола за пуштање во внатрешен промет на сред-
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ргво за заштита на растенијата мора да се изврши 
И биолошко испитување на тоа средство, барањето 
треба да се поднесе: 

1) за средства што се применуваат во текот на 
мирувањето на вегетацијата — до 1 ноември теков-
ната година; 

2) за средства за третирање на семе, за пролет-
на сеидба - до 1 февруари тековната година, а за 
есенска сеидба — до 1 август тековната година; 

3) за средства што се применуваат во текот на 
вегетацијата Или во време на сеидбата: 

а) до 1 февруари тековната година — ако се 
применуваат во пролет, 

б) до 1 јули тековната година — ако се примену-
ваат во есен; 

4) за други средства — во текот на целата го-
дина. 

Ако барањето не се поднесе во роковите од тон. -
1 до 3 став 1 од овој член, средството за заштита 
па растенијата ќе се испита вђ- соодветниот рок од 
тој став следната година. 

2. Испитување на средство за заштита на растенијата 
Член 10 

По приемот на барањето за издавање на доз-
волата од член 2 на овој правилник, претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство определува 
Најмалку две организации на здружениот труд 
(член 32 став 3 од Законот) што според своите кад-
ри, опрема и искуство во работата се оспособени да 
извршат потребни испитувања. 

Решението со кое се определуваат организаци-
ите во смисла на став 1 од овој член, се доставува 
до подносителот на барањето и до секоја органи-
зација на здружениот труд определена за вршење 
на испитувањето. 

До организациите на здружениот труд од стар 1 
на овој член, кон решението се доставува и по еден 
примерок од барањето за издавање на дозволата 
од член 2 на овој правилник и сета документација 
поднесена кон тоа барање. 

Ако, согласно со член 32 став 4 од Законот, 
средството за заштита на растенијата мора да се 
подложи и на токсиколошка^ оцена, Сојузниот ко-
митет за земјоделство еден примерок од барањето 
за издавање на дозволата, со документацијата, до-
ставува до организацијата на здружениот труд ов-
ластена за давање на токсиколошка оцена. 

Член 11 
Подносителот на барањето, во рок од 15 дена од 

денот кога -му е доставено решението од член 10 
став 1 на овој правилник, потребно количество на 
мостри од средството за заштита на растенијата во 
оригинално пакување, мостри на чистата активна 
материја (стандард) и мостри на техничкиот кон-
центрат од кој средството е произведено доставува 
до организациите од член 10 на чзвој правилник. 

Член 12 .. 
Испитувањето на средството за заштита на ра-

стенијата се состои од: 
1) утврдување на активната материја — квали-

тативно и квантитативно — во средството; 
2), утврдување на хемиските својства на сред-

ството ; 
3) утврдување на физичките својства на сред-

ството; 
4) утврдување на ефикасноста на средството 

за целите за кои е наменето; 
5) испитување на дејствувањето на средството 

врз растенијата и растителните производи што се 
третираат со тоа средство, а посебно утврдување на 
јфитотоксичноста врз одгледувани растенија; 

в) утврдување на каренцата; 
7) утврдување на негативните влијанија на сред-

ството врз пчелите, рибите, домашните животни, 
Заштитениот дивеч и корисната флора и фауна; 

8) утврдување на условите и погодноста нѕ 
средството за практично применување во заштитата 
на растенијата. 

Испитувањето на средството во смисла на став 
1 од ОВОЈ член определените организации на здру-
жениот труд. го вршат според единствената методо-
логија означена во решението од член 10 на овој 
правилник. 

Утврдувањето на влијанието на средството за 
заштита на растенијата врз човекот се врши при 
давањето на токсиколошката оцена. 

Член 13 
Испитувањето на средството за заштита на ра-

стенијата заради издавање на постојана дозвола 
според член 32 став 3 од Законот мора да се заврши 
во рок од две години,- односно во два вегетациони 
периода, сметајќи од денот на приемот на мострите 
на средството. 

Ако во роко^ од став 1 на овој член немало по-
јава на растителна болест, штетник или плевел 
против кои средството е наменето, или ако подно-
сителот на барањето во текот на испитувањето ја 
прошири намената или ги промени количествата 
или концентрациите за употреба на средството, ро-
кот може да се продолжи. 

Хемиските и физичките испитувања заради из-
давање на постојана дозвола според член 32 став 5 
од Законот и привремена дозвола според член 33 
став 2 од Законот мораат да се завршат во рок од 
шест месеци од-денот на приемот на мострите на 
средството. „ у 

Член 14 
По завршеното испитување, определените орга-

низации на здружениот труд што вршеле испиту-
вање на средството за заштита на растенијата под-
несуваат до Сојузниот комитет за земјоделство пис-
мен извештај за резултатите на испитувањето од 
член 12, во врска со чл. 15 до 19 од овој правилник. 

3. Критериуми за оцена на ефикасноста на сред-: 
сгвото за заштита на растенијата 

Член 15 
Ефикасноста на средството за заштита на ра-

стенијата се цени според неговите хемиски и физич-
ки својства, биолошките резултати што ги постига 
влијанието врз третираните растенија и човековата 
средина и погодноста за употреба во заштитата 
на растенијата. 

Член 16 
Се смета дека средството за заштита на расте-

нијата со оглед на хемиските својства и активната 
материја, од која е произведено, ги исполнува ус-
ловите во поглед на ефикасноста ако: 

1) содржи активна антерија во количество и 
квалитет означени во барањето за издавање на доз-
волата од член 2 на овој правилник, при дозволе-
ните отстапувања, со тоа што кај фумигантите тие 
отстапувања не се дозволуваат; 

2) не содржи придружни материи во штетни 
количества; 

3) според своите хемиски својства нема нега^ 
тивни последици. 

Дозволените отстапувања зависат од количест-
вото на активната материја во средството за заш-е 
тита на растенијата и изнесуваат: 

Количество на активната Дозволено 
материја во средството отстапување (±) 

до^2,5% 150/о 
над 2,5 до 10% 10% 
над 10 до 25% в% 
над 55 до 50% 5% 
над 50% 4% 
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Член 17 
Влијанието на физичките својства (член 3 став 

1 точка 7) врз ефикасноста на средството за зашти-
та на растенијата се дени според резултатите од 
испитувањето тие својства битни за тоа сред-" 
ство, -со тоа што: 

1) остатокот на средството за заштита н,а ра-
стенијата врз ситото, со влажна постапка, да не 
изнесува повеќе од: 

а) 2% честици поголеми од 75 микрометри — кај 
прашина за запрашување; 

б) 1% честици поголеми од 44 микрометри — кај 
формулацијата за суспензија; 

2) стабилноста на суспензијата во стандардна 
,тврда вода по 30 минути да изнесува минимум 60% 
треперливи честици, според оригиналниот метод на 
Fischer; 

3) гранулираните средства за заштита на расте-
нијата да ја имаат следната гранулометриска струк-
тура, и тоа: 

а) кај микрогранули од 150 до 300 микро-
метри, без присуство на прав (честици под 100 мик-
рометри), е дозволено отстапување до 1% гранули 
под 150 микрометри и до 40/о гранули над 300 мик-
'рометри, без присуство на агломерат; 

б) кај гранули од 200 до 1000 микрометри, без 
присуство на прав (честици под 100 микрометри), 6 
дозволено отстапување -до 2% гранули под 200 мик-
рометри и до 3% гранули над 1000 микрометри, без 
присуство на агломерат; 

в) кај гранулиран мешаници на инсектициди и 
хербициди со вештачки ѓубриња од 1000 до 5000 
микрометри (минимум 95%) е дозволено отстапува-
ње ± 5%, без присуство на прав (честици под 100 
микрометри) и агломерат; 

4) средството за заштита на растенијата да не 
е самозапзливо, а точката на палењето да не е по-
ниска од 230С во затворен апарат и да не постои 
опасност од негово запалување при употребата на 
начинот означен во барањето; 

5) стабилноста на емулзијата во стандардно 
тврда, вода според методот WHO (М/13) да биде 
добра; 

6) процесот на квасењето на средството за заш-
тита на растенијата, во стандардно тврда вода при 
рачно мешање да не трае повеќе од 36 секунди, 

Член 18 
Според биолошките резултати што ги постига 

при испитувањето во преодни услови средството 
за заштита на растенијата се смета како ефикасно 
ако постига определени резултати, и тоа; 

1) средства за отстранување на складишта! штет-
ници во затворен простор, и тоа: 

а) фумиганти — 100% ефикасност; 
б) други средства — најмалку 05% ефикасност; 
2) средства за дезинфекција на семе, и тоа: 
а) тилетициди — најмалку 99,8% ефикасност; 
б) други средства - најмалку 05% ефикасност. 
Други средства ра заштита на растенијата 

треба да постигаат најмалку 90% ефикасност, од-
носно нивната ефикасност треба да биде најмалку 
на нивото на ефикасноста на средството за заштита 
на растенијата што веќе се користи за истата наме-
на (стандардно средство). 

Член 19 
Во поглед на влијанието на средството за заш-

тита на растенијата врз третираните растенија во 
човековата средина, се смета дека средството ги 
исполнува условите во поглед на ефикасноста ако 
негативно битно не влијае врз нив. 

Средството за заштита на растенијата се смета 
како погодно за употреба само ако при неговото пpи-^ 
менување можат да се обезбедат потребните мерки 
на претпазливост. 

Член 20 
Врз основа на резултатите од испитувањето на 

средството за заштита на растенијата, дадените ток-
сиколошки оцени и мислења и предлогот на Комиси-
јата за пестициди во земјоделството и шумарството, 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
во смисла на член 32 став 3, односно став 4 од За-
кокот, донесува решение за барањето за издавање 
на постојана дозвола. 

Член 21 
Решението за издавање на постојана или4при-

времена дозвола за пуштање на средство за заштита 
на растенијата во внатрешен промет мора, покрај 
другото, да содржи податоци за: фирмата, односно 
Називот, седиштето и адресата на производителот 
на средството за заштита на растенијата; странскиот 
производител и фирмата, односно називот, седиште-
то и адресата на неговиот овластен застапник во Ју-
гославија; странскиот производител и фирмата, од-̂  
носно називот, седиштето и адресата на организа-
цијата на здружениот труд со која тоа средство 
странскиот производител го произведува во коопе-
рација; називот на средството; видот и содржината 
на сите активни материи и други состојки на сред-
ството; физичките својства на средството; видовите 
на растителните болести, штетници, плевели, одно^ 
'сно групи на тие растителни болести, штетници и 
Др. против кои средството може да се употреби; 
количествата, односно концентрациите во кои може 
Да се употреби; фитотоксичноста; отровноста за 
човекот, домашните животни, пчелите, рибите, пти-
ците и заштитениот дивеч и др.; времето на забра^ 
ната на пристапот на третираните површини и об-
јекти (работна каренца) и за максимално можниот 
број на третирања во текот на годината; каренцатаЈ 
времето кога средството подлежи на повторно испи-
тување (ревизија) во смисла на член 35 од Законот. 

Член 22 
Ако производителот на средството за заштита 

на растенијата за кое е издадена постојана дозвола 
за пуштање во внатрешен промет има намера да ја 
измени содржината на активната материја или на 
даути материи што битно влијаат врз хемиските 

физичките својства на средството, ќе поднесе 
барање за издавање на нова дозвола за пуштање во 
промет на тоа средство. 

'АКО производителот на средството за заштита 
На растенијата за кое е издадена постојана дозвола 
За пуштање во внатрешен промет има намера^ да гд 
прошири бројот на растителните болести, штетници, 
плевел и др. против кои ќе се применува средството, 
да ги измени количествата, односно концентрациите 
за неговата употреба или да ја измени каренцата, 
1се поднесе барање за измена, односно дополнение 
нја дозволата што ќе се издаде врз основа на испи-
тувањето само на тие својства на средството. 

Член 23 
Измените и дополненијата на решението со кое 

в издадена дозволата од член 2 на овој правилник 
се вршат ,на начинот и според постапката што се 

- предвидени со одредбите на овој правилник за него-
вото донесување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овоЈ 
Член, решение за измена, односно дополнение на 
дозвола може да се донесе и без повторно испиту-
^ање на средството, давање токсиколошка оцена И 
Мислење и предлог од Комисијата за пестициди во 
Земјоделството и шумарството ако производителот 
ћа средството за заштита на растенијата има намера 
само да го измени називот на средството или фир-

агата, односно називот на производителот на сред-1 , 
ството, на неговиот застапник или кооперант-, 
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Член 24 
Ако средството за заштита на растенијата прес-

тане да ги исполнува условите од постојаната, од-
носно привремената дозвола или ако во текот на 
Применувањето на средството се утврди дека има 
Негативни својства или дека штетно дејствува врз 
,човекот или човековата средина, претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство ќе донесе ре-
шение за престанување на важењето на дозволата 
или за ограничување на применувањето на сред-
ството (член 36 од Законот). 

Член 25 
Трошоците за испитувањето на средството за заш-

тита на растенијата, за давање на токсиколошка 
оцена и за доставување на мостри, во постапката 
на издавањето на дозволата за неговото пуштање 
во внатрешен промет, во смисла на член 58 став 1 
од Законит ги поднесува подносителот на барањето 

по барање на организацијата што го врши исте-
нчувањето. -

111. НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 26 
Врз оригиналното пакување на средството за 

заштита на растенијата што се пушта во внатрешен 
промет мора да се стави декларација (член 40 став 
2), со податоци за: 

1) називот на средството и обликот на произ-
водството — формулацијата; 

2) намената на средството; 
3) содржината на сите активни материи, нив-

ното генеричко име (соштоп пате) и хемискиот 
состав; 

4) отровноста за човекот, домашните животни, 
пчелите, рибите, птиците и заштитениот дивеч, ако 
средството е отровно за некоја од наведените кате-
гории организми; 

5) датумот на производството; 
6) рокот на употребата; 
7) бројот на дозволата за пуштање во внатреш-

ниот промет и називот на органот што ја издал 
дозволата; -

8) условите на складирањето, односно чувањето 
на средството; 

9) начинот на употребата на средството и преду-
' предување претходно да се прочита приложеното 

упатство за употребата на средството кое не може 
да биде отпечатено со букви помали од 2 мм; 

10) фирмата, односно називот, седиштето и ад-
ресата на производителот, неговиот застапник и 
кооперант; 

11) нето тежината или зафатнината на паку-
вањето. 

Ако средството за заштита на растенијата, врз 
основа на сојузни прописи се смета како отровна 
или запалива материја, декларацијата од став 1 на 
овој член мора да содржи и податоци и да ги 
исполнува и другите услови предвидени со тие 
прописи. 

Член 27 
Декларацијата на оригиналното пакување, мора 

да биде печатена на еден од јазиците на народите 
на Југославија (член 40 став 3 од Законот). 

Член 28 
Ако во внатрешниот промет декларацијата не 

пакувањето на средството стане нечитлива, сред-
ството за заштита на растенијата не смее да се 
пушта натаму во промет, додека производителот, 
неговиот застапник или кооперант не ќе го отстра-
ни тој недостаток. . -

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Средствата за заштита на растенијата можат 

. да се пуштаат во внатрешен промет, со декларација 
според досегашните прописи најдалеку една година 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат правилникот за^пос-
тапката за издавање дозвола за пуштање во промет 
на средства за заштита на растенијата, за начинот 
на пакување и декларирање и за контрола на ква-
литетот на тие средства („Службен лист н̂а СФРЈ", 
бр. 43/65, 9/66 и 14/71) и Упатството за крајните 
рокови до кои се врши третирање на растенијата и 
на растителните производи со средства за заштита 
на растенијата (пестициди) („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/70). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 5-3016/1 

17 јуни 1977 година -
Белград 

Заменик-претеедател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
инж. Бранко Турудија, с. р, 

646. 
Врз основа на чл. 56 и бб став 1 точка 11 од 

Законот на Народната банка на Југославија ,и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ЦА ОДЛУКАТА ЗА ТАР,ИФА-
ТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ 
БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАН-

КИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за тарифата по која се наплату-

ваат надоместоците за услугите што ги вршат На-
родната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист На СФРЈ", 45/73 и 14/74) 
во точка 8 во табелата, по забелешките кон тар. 
ст. 1 и 2 се додава нов тарифен став 2а, кој гласи: 

„2а. По дознаките од странство што гласат на 
Народната банка на Југославија, по кои провизи-
јата се наплатува од странскиот кореспондент, а 
им се отстапуваат на извршување на банките ов-
ластени за работи со странство, Народната банка 
на Југославија, покрај надоместокот предвиден во 
тар. ст. 1 и 2 од странскиот кореслондент ќе напла-
тува и надоместок во височина од 0,5%о — минимум 
2 динари." 

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

О. бр. 70 
1 септември 1977 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р 



Леток, 21 септември 1077 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 1791 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ИРСКА 

I 

Се назначува 
Живан Берисављевиќ, извонреден и ополномо-

штен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Обединетото Кралство 
Велика Британија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Ирска, со седиште во Лондон. II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр, 15 
25 август 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА ЛАОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА ЛАОС 

I 

Се отповикува 
Азем Зулфиќари од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Демократска На-
уодна Република Лаос. 

II 

Се назначува 
Михаило Ломпар, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија во Демократска Кампуќија, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Демократска Народна Република Лаос, со седиште 
во Пном Пен. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 16 
31 август 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН Ц 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛ 
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ 

I 

Се отповикува 
Божидар Станиќ од должноста извонреден И 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Сиерз 
Леоне. 

II 

Се назначува 
Божидар Букумириќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Гвинеја, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Сиера Леоне, со седиште во Конакри, 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 17 
31 август 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 

I 

Се отповикува 
д-р Здравко Печар од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ли-
берија. 

II 

Се назначува 
Ласло Бала, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
југославија во Република Гана, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Либе-
рија, со седиште во Акра. 

Ш 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

Изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 18 
31 август 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
'Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛ 
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА -РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ИНДИЈА 

Ј 
Се отповикува 
Илија Топалоски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ин-

дија, , 

II 

Се назначува 
Анѓелко Блажевиќ, советник на Претседателов 

на Републиката за надвдрешно-политички прашања, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор ца Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Индија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 19 
1 септември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 
МЕКСИКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО' СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 

МЕКСИКО 

I 

Се отповикува 
Игнац Голоб од должноста извонреден и опол' 

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Соединетите Држави 
на, Мексико. 

И 
Се назначува 
Реџан Сурои, помошник-сојузен секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномош 
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Соединетите Држави на 
Миксико. 

ТП 

'Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У бр. 20 
8 септември 1977 година : 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка .Федеративна Република Југославија од-
лучува да се.одликуваат: 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бјелобрк Ѓуре Јанко. 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

. Башић-Лакић Димитрије Цвијета, Чалушић Ђу-
ре Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анушић Николе Милан, Дмитрашиновић Спасе 
Дане, Мацановић Тоде Неђо, Мандић Давида Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Божић Јурице Јурица, Емкић Омера Хасан, Га-
јић Цвијетина Јово, Халиловић Ибрахима Едхем, 
Икановић Сефера Јусуф, Каринчић Алосмана Ир-
фан, Кнежевић Алексе Милош, Крстић Крсте Ста-
нојло, Карановић Мустафе Омер, Матић Јована Ду-
шан, Мијатовић Илије Нико, Милојевић Драгомира 
Мара, Мршић Пеј е Роса, Мујагић Халила Рамиз, 
Мустафић Раме Салих, Нинковић Момчила Драго, 
Радић Иве Јоко, Радоичић Илије Радослав, Симић 
Марка Симо, Станкић Милана Цвијетин, Станковић 
Бранка Рајко, Шкодник Андрије Михајло, Вучиче-
вић Митра Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адиловић Мустафе Абид, Ахметовић Мехмеда 
Есада, Алић Авде Салих, Атић Зејра Ато, Башић Са-

фета Ахмет, Бегић Ризвана Енес, Беламарић-Пашо^ 
вић Крс^е Ана, Бирпарић Беге Салих, Бјелошевић 
Хасе Алија, Боро Ивана Марко, Боровница Миле. 
Боја, Божић Станка Ђуро, Брезоњип Пере Марко,; 
Бркић Јелисије Петар, Буквић Николе Перо, Цаца-
новић Андрије Саво, Чарапина-Ћуланић Јозе Ста^ 
вислава, Чергић Салке Хасан, Чубрило Симе Симе?,, 
Ћатић Ризаха Фуад, Делић Хамида Бајро, Драшко-
вић-Барулек Антуна Ана, Дубак Спасоја Драгутин, 
ЏодиЦ Тадије Раденко, Ђемиџић Салиха Џема лу-
дин, Герзић Алије Незир, Ђон л ић Андрије Јосип, 
Ђурић Живана Љубомир, Филиповић-Радновић Жи-
војина Јулка, Филиповић Мате Звонко, Гаврић Љу-
бе Љубомир, Гаврић Михајла Недељко, Хаџић Меке 
Авдо, Хоџић Хасана Фаик, Хрватовић Салке Мура-
диф; 

Хусагић Ибрахима Мустафа, Хусановић Адема 
Алија, Хусарић Агана Бајро, Хусеиновић Салиха ' 
Хусеин, Хусић Емина Хусо, Игњатовић Милоша Ми-
лисав, Икановић Мује Алија, Икановић Ахмета Му-
јо, Имамовић Ибрахима Ибрахим, Јанковић Драгана 
Душан, Јанковић-Бељин Миленка Јованка, ЈањиЅ 
Васе Душан, Јелушић Боне Анто, Јелушић Матије 
Перо, Јовановић Гаје Јово, Јурић Јозе Јанко, Јуро-
шевић Неђе Миленко, Кахримановић Шахбаза Ша-
бан, Калајђић Николе Вељко, Калем-Борић Милана 
Вида, Карић Јусе Јусуф, Кочић Омера Јусуф, Ко-
лунџија Милана Љубан, Конаковић Мухамеда Му-
ниб, Куртић Адема Адем, Лучић Мије Иво, Лукић 
Јефте Благоја, Лукић Миљана Љубомир, Максић 
Танасије Мирко, Малешев ић-Јурјевић Филипа Да-
ница, Малешевић Велимира Срето, Марић Давида 
Драго, Марић Владимира Крсто, Маринковић Павла 
Никола, Матичић Јове Бранко, Матошевић Марка 
Петар, Меџиковић Алије Осман, Мемагић Мује Ша-
хим, Михајловић Бранка Раде; 

Милинковић Које Станко, Миливојевић Боже 
Михајло, Миљановић-Поповић Лазара Јован, Мир-
ковић Ђорђа Цвијета, Митровић Ђорђа Љубан, Ми-
тровић-Парожански Јована Милена, Млинаревић 
Тимотије Ђорђе, Модрић Шабана Адем, Мудроња 
Томе Коленко, Муковић Смаје Шукрија, Мујкић Ха-
сана Нурага, Накичевић фетаха Ибрахим, Нарић 
Стеве Милорад, Неквинда-Зорић Симе Милева, Ни-
колетић Ђорђа Босиљка, Нинковић Момчила Илија, 
Јанковић Пере "Стево, Нухановић Ахмета Сафет, , 
Нуманагић Асифа Расим, Нумановић Мехмеда Ћа-
мил, Пајдић Стеве Симо, Палац Јакова Анђелко, Ле-
шевић Алексе Петар, Петрић Пере Новица, Побрић 
Суље Хајрудин, Подгорић Мује Сакиб, Пођанин Дра-
гоје Бранислав, Рококпу Винка Винко, Поњавић 
Џемала Фуад, Поповић Милана Драгић, Поповић 
Симе Душан, Поповић Боже Миладин, Прекачин 
Ђуре Мирко, Рашић Тоде Чедомир, Реџић Салко 
Ахмет, Ристић Максима Мићо, Сарадош Мишка Ми-
рон, Салата Војислава Бошко, Сапардић Симе Илија, 
Савић Саве Нико; 

Савић Тодора Рајко, Савић Арсена Васо, Савић 
Драге Живан, Сејдиховић Халила Хасан, Секулић 
Ђорђа Михајло, Симић Богдана Миленко,. С т ј е п -
чевић Алексе Мирко, Смајловић Суље Ахмет, Соф-
тић Раме Хусеин, Селаковић Димитрија Илија, Ста-
нић Јована Божо, Станић-Познић Душана Даница, 
Станишић Јована Витомир, Стевановић Ђорђа Цви-
јетин,. Стјепановић Михајла Давид, Суботић Ђорђа 
Недељко, Шкаричић Вицка Борислав, Шогоровић 
Сефера Шабан, Шојат Јосипа Јосип, Табудић Јусе 
Рамо, Тадић Ристе Милан, Тадић Милорада Владан, 
Тановић Батлера Исмет, Тановић Беге Изет, Тодо-
ровић Обрада Љубомир, Трифковић Симе Цвије-
тин, Трифуновић Илисије Владо, Трначевић Иб-
рахима Мустафа, Узеирбеговић Нурије Енвер, Ва-
сић Васе Илија, Видић Илије Перо, Вишњић 
Иве Стјепан, Врањеш Манојла Симо, Ву цеља Сте-
ве Милан, Захировић Шаћира Ћазим, Зарић-Ко-ч 
рен Мартина Владимир, Здјелар Ђорђа Здравко, ЗоЧ 
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Лотић Омера Мехмед, Зовко Мате Владо, Зукић Иб-
рахима Ахмет, Зукић Хамида Сафет, Жилић Сулеј-
мана Галиб, Живковић Матије Душан; 

^ 
— за заслуги во развивањето и реализирањето 

На концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

— за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ибрахимовић Ибрахима Хусејин, Ристић Бого-
љуба Михајло; 

,СО-ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Голић Бошка Раденко, Мартић Миланка Ради-
воје; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
рем јата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ахметовић Шемсе Фадил, Бригић Омера Рамо, 
Дидић-Халитовић Мухарема Кадира, Ферхатбеговић 
Џафера Реуф, Гаврић Михајла Петра, Хабибовић 
Мумина Мухарем, Хрустановић-Звиздић Авде Џа-
фрета, Илић-Томљеновић Стјепана Јелена, Курто-
Ѕић-Шаковић Садика Џевахира, Ложњаковић Ми-
Цана Стјепан, Маринчић-Малекин Николе Ева, Ме-
Јдановић-Хоџић-Мехић Адема Наза, Микић Драгу-
тина Невенка, Митровић Угљеше Борислав, Муја-
гић Нурудина Есад, Мурат-Латечки Ивана Ка-
тица, Петровић Милића Миладин, Пузић Беге Ну-
рија, Станић Мије Јозо, Станић Анте Тадија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андачић Анте Марко, Аврамовић-Жугић Ради-
воја Јелена, Благојевић Алексе Софрен, Бошњако-
вић Петра Сока, Брајић Драгутина Војислав, Брат-
анић Иве Ивзи, Бркић Шабана Реџо, Ченгић ИнузЅ 
Ениса, Чергић Сулејмана Сејфо, Чосић Абдулаха 
Фе д ахи ја, Даниловић Павла Миленко, Ђерзић Мује 
Ахмет, Емић Хусеина Реџо, Фајић Федила Шукрија, 
Хорват-Радетић Рајка Мара, Хусагић Ибрахима 
ћмин, Ивић Јозе Мијо, Јелић Михајла Дамјан, Јев-
тић-Петровић Ђурђ^ Надежда, Јевтић Веселина; 
Живко, Јовановић Јове Јелисије, Јовановић Ђука 
^Гирко, Јовић-Мирковић Ђорђа Веселинка, Јурић 
Стјепе Мато, Јусуфовић Ибрахима Емин, Карић 
Месуда Адем, Карић Хилме Шефкет, Карлаш Ду-
шана Јово, Кљуић-Чагаљ Јуре Паула, Ковачевић 
Стојана Стјепо, Кучук Халида Енвер, Кукуруз Ре-
це Хамид, Лаштро Анте' Милан, Лугавић Раме Ис-
мет, Машић ТУГује Абдулах, Матузовић Анте Боно, 
Мемагић Му је Смајо, Михај ловић-Јурић Стјепана 
Анкица, Милетић Пере Мијо, Миловановић Мике 
Вида, Муховић-Павлић Ивана Марица, Муј кић Ша-
бана Сефер, Никовић Недељка Милош, Пашовић 
Мехмеда Авдо, Павловић Обрада Лука, Салкановић 
Ферида Џемал, Стојановић Гавре Мирко, Стојић 
Миливоја Борко, Субашић Мехмеда Рамиз, Суљагић 
Махмута Омер, Шабановић Омера Мехмед, Шехић-
-Шеховић Омера Садија, Шеховић Омера Хасан, 
Шогоровић Јунуза Хасан, Швабић Боне Мато, Та-
дић Анте Фрањо, Тахировић Му је Смаил, Тешано-
Јзић-Савић Саве Ната, Типлић Богомира Марко, То-
Боровић-Реновчевић Живорада Милица, Торић Иб-
рахима Изет, Васиљевић Милана Стеван, Влачић 
Богдана Миладин, Зајичек-Јурић Стјепана Марија, 
ЗКерић Ејуба Асим, Жунић-Креићи Лудвика Ан-
кица; 

Од САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пачаризи-Џибо Дервиша Раџибе, Тодосић-Ра-
Дивојевић Николе Добрила; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Домђони Ндоу Бућај Марија, Хазероли-Бегу 
Хаки Нусрета, Тупеци Љуза Мита Дронде, Васи-
Љевић-Грковић Ристе Загорка, Зурнађи-Радовано-
вић Влајка Милица; 

/ 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић-Ђуровић Јована Видосава;' 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бљакај-Златичанон Сима Ратка, Бљакај Мура-
та Рукмана, Долашевић-Јоргаћиј евић Сава Добри-
ла, ђтига-Тефика Јахја Суада, Илић-Ђорђевић 
Душана Добрила, Ивановић-Рајић Михаила Сребра, 
Кашиковић Које Љубица, Кемал-Џибо Ахмета Зе-
хра, Павловић-Парлић Богомира Гордана, Радиво-
Јевић-Тунић Наума Фанија, Стаменгковић-Анђелко-
вић Ристе Нада, Шаћири-Чеља Абдуде Јлдз, Шута-
ковић-Глигоријевић Љубе Мила, Угриновић Грује 
Доста, Вуковић-Лакићевић Вуксана Станислава, 
Вулкани Кадрије Бај куш Муведет, Зенељај ЂељилЅ 
Зада, Зивгаревић-Николић Богдана Ленка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амиџић-Ного Благоја Љубица, Бакали-ВуљЗ 
Ређпа Мандуш, Бараку-Ламаџема Ибрахима Зејнет, 
Башовић-Рамовић Бошка Олга, Биниши-БокшЛ 
Минип Вера, В1ју1а-Маљнезири Расим Игбале, Бо-
кши-Хаси Бахри Му ха ме ди је, Бровина-Хима Хи-
сни Сербеза. Цана-Шерамети Авдухарим Назмие 
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Canhasi-Мучаку Иљом Хилмије, Цуцкић-Тонкић 
Обрена Радмила, Цветановић радмила, Чук-Зубић 
Стојана Слободанка, Чурдина Зенун Минире, Ћир-
ковић-Самарђић Драга Јованка, Деда-Казази Ђе-
#>адина Сервета, Динарама Иса Ганимете, Добруна 
-Пука Ђеладина Лирије, Драгој евић-Вукашиновић 
Милосава Милијана, Дулазека Бећа Zyhra, Дурко-
вић- Дедић Павића Надежда, Ђекић-Дурковић Или-
је Драгица, Ej упи-Дева Хакр| Нађиде; 

Гаџа-Бу1а Расима Беса, Хадри-Души Сулејман 
Севдије, Хаџишабани Даут Шефки j е, Илић-Павло-
вићВладисија Добринка, J анковић-Стојановић Сло-
бодана Косара, Кабаши-Цана Муртеза Зехра, Ка-
миши-Bardhi Avdullah Нашиде, Китановић-Борбан-
ди Андреја Катица, Колчи-Бу1а Шачир Нандане, 
Кољђерај Фердане, Koshi-Спахија Авидана Фдури-
је, Крагић-Михајловић Милутина Љиљана, Крас-
нићи Тадеја Љајде, Kryeziu Ремзи Атифета, Крс-
та j ић-Мил oj евић Михајла Милосавка, Крстић Ди-
митрије Љубица, Krueziu-Зенуна Беграца Дашури-
је, Кујунџић-Шхлактер Катица, Кулудра-Кикино 
Мехмета Арзике, Лукај-Горани Шефћета Нађија, 
Лукић-Милосављев ић Спасоја Златија, Малазогу 
Утеѓ Халили Ахмет Саније, Маљоку Хапћи Аљас, 

х Мандић Ивана Неда, Мицић Србољуба Стојанка, 
Милкович-Млакар Алојза Марија, Насковић-Ди-
митријевић Светислава Марија, Нешић-Грујић Не-
нада Лозица, Нура-Осеку Хаљим Хазбије, Пековић 
-Ивановић Савић Ружа,. Петковић Димитрија Гор-
дана, Петричевић-Аџић Богића Драгица, Петрович 
Милана Роса, Пуља Ибрахими Фахри Љирија, Ра-
донићи-Мека Абдурахим Литафета, Рајак Влада 
Мира, Ризваноли Даути Hajrullah Флорије, Ризва-
ноли-Хоџа Исуфа Насиба, Сахатћиј а * Рамадан На-
дире, Саздовска-Пешић Драгољуба Смиља, Сера-
фимовић-Стоиљковић Васе Драгица; 

Серафимовић-Митровић Василија Илинка, Сп-
анић Јордо Загорка, Стаменковић Војислава Славка, 
Сусури-Ређепи Ахмета Назенде,^Тасић Трајка Ми-
тра, Трумпић-Пе^ровић Јаћима -Стојанка, Васић-
-Бурумџќја Илије Милица, Вукадиновић-Николић 
Миодрага Љубица, Вула-Дева Хусни Самиде, Вуља 
Расим Фитнете, Здравковић-Стевић Александра 
Злата, Zymaj-Gashi Коле Елизабета, Жерка-Шлаку 
Исмета Ганимете; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
Земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабачич-Пачариз Реџа Зурифа, Хаскај-Ђерлек 
Авда Раза, Обратовић-Тошић Никодцна Станија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бериша Рахима Шерифе, Богићи-Зогу Ибрахи-
ма Суљеме, Бошковић Ђорђе-Блага, Божович Ми-
ленка Милица, Бујупи Јетиша Ђева, Булатовић Ра-
доња. Вукица, Чеку Емрула Љуљета, Добруна Су-
лејман Нације, Дуља-Купа Абидина Бахрије, Џо-
ши-Бицури Хамди Лирије, Ђорђевић Милоша Ру-
жица, Емра-Ајрони Схабан Суткије, Гаши Хамита 
Ајнишахе, Грезда-Круезиу Ђавита Ељване, Грезда-
*Лота Ферхат Цутето; 

Хачани Тачи Мелихат, Ха си Ахмет Севдије, 
Каси Селима Суље j ма, Хоџа-Кпуска Рамиза Ну-
срете, Хоти Раифа Ремзије, Ибрићи-Зогјани Ајата 
Вахиде, Истогу-Дубовци Хај дина Мира ди j е, Јани-
Чиевић-Јанковић Јанка Лепосава, Јевремовић-Ми-
Хајловић Војка Гордана, Касумај Муфтар Зухра, 
Коматовић Миленка Љубица, Красничи Ђемаљ Бе-

сиње, Краснићи Мустафе Дрита, Кулудра-Реџа Му* 
рата Игбал, Курсани Муса Фестима, Летај Ибрахим 
ма Накије, Меј зини Рагип Емиџул, Мијановић Ми^ 
лана Станка, Мишковић Симе Славица, Недељко? 
вић Витомира Спасенија, Нешић-Бисерчић Тихо-* 
мира Десанка, Ничић-Стојановић Душана Јагода,! 
Осек Ђемаљи* Нимет. Пелевић Видо Стевка, Прут-] 
xn-Haxhidauti Е,мин Фатуше, Прутхи Зенун Саније, 
Раковић Милана Магдалена, Ристић Наска Гордан-
ка, Ристић Станимира Зорка, Славковић Стој нела-] 
ва Душанка, Сој тари Мустафе Хамедија, Стојил*? 
ковић Станише Деса, Стојковић Милана Живка, 
Stuja-Himavllahu Расим Ресмије, Суљићи Мехмеда 
Софије, Шчекић Раденка Олга, Шехдади-Кастратл 
Иљаз Хајрија, Шу'гаковић Младена Мирослава; 

Тетрица Зејнела Мејрем, Трајковић-Станковић 
Тривка Ђурђевка, Трајковић-Николић Војислава 
Радмила, Уруми-Вехапи Исмет Мандуш, Вела Хо-
мез Самиље, Златановић-Антић Јаћима Мирна* 
Живић-Стој ковић Мита Лепа, Жлта-Куртеши На-
зим Себахат; 

О д САП В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Копиловић-Стипић Воје Јелисавета, МоравчиЅ 
Бруне Фрањо, Рудић Стипана Томо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА: 
ЅВЕЗДА 

Гиљан-Гаковић Антуна Цилика, Горотва-Маха-2 

лик Бене Марија, Хупко Антуна Антун, Копуно-* 
вић-Сич Криста, Лаушев-Стантић Михајла Ката^ 
Рудић Луке Иван, Орчић Стевана Марко, Рудић? 
Башић Петра Марија, Салаи-Рожа Јована Клара! 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ердељи Јосипа Александар, Габрић Блашка 
Јулка, Халасевић-Рогић Грге Терезија, Л ацко Сти-
пана Лајно, Лазукић Емила Стеван, Мајор Шим0 
Војислав, Маркс Мартина Петар, Мишков Весели-* 
на Милош, Немет Арпада Арпад, Неорчић Луке 
Петар, Овчар Стјепана Иван, Пољаковић-Ковач 
Гиза, Рожа Јована Јошка, Рудић Стевана Јелена, 
Стипић Стипана Роза, Шефран-Олах Терезија, Ше-
бок Антуна Ладислав, Васић-Тешин Радивоја Је-
лица, Визин Антуна Јосип, Замуровић Аркадије 
Јован; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Балог-Матковић Петра Ема, Божаковић-Јуха<Ѕ 
Михајла Корнелија, Дулић Матије инг. Томислав, 

v Хајчук Јована Јанош, Крагујев-Снопчек Лазе Те? 
резија, Сударевић-Вигода Ката, Тилингер Лај*Ш 
Петар, Вишњеи Јожефа Јожеф; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бата-Јенеи Марије Розика, Палатинус Паје Је-
лена, Шешерко-Матовић Ката, Темуновић-Сутуро-

вић Марија. 

Бр. 27 
24 февруари 1977 година 
Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА) 
ЅВЕЗДА 

Петров-Кецман Миле Анка, 

Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јеглич Јанеза инж. Цирил. 

Бр. 28 
28 февруари 1977 година 

- Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
И член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цвијетковиђ Луке Лука, Фрковић Мије Мар-
тин, Грубор Милоша Петар, Јерговић Мартина 
Мате, Јуратовић Ђуре Никола, Матовић Милована 
Милисав, Шупут Пеје Душан, Видаковић Николе 
Петар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството "и единството на нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Боснић Тоде Ђорђе, ЧечураАнте Никола, Иван-
шчак Драгутина Владимир, Париповић Николе 
Мара, Радованац Стеве Миле, Шакић Јове Боћа; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА! 
ЅВЕЗДА 

Двијетићанин Јандре Мићун; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баста Јове Раде, Цвијетићанин Јандре Илија, 
Ћушић Геце Никола, Делић Раде Милан, Допуђа 
Јове Миле, Гавриловић Марка Дане, Јелић Петра 
Душан, Лалић Љубомира Никола, Лукић Раде Да-
не, Олбина /Буре Илија,. Радочај Арсе Јанко, Ра-
паић Дане Душан, Вукобратовић Станише Дане; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Рапаиќ Дане Дане. 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Бижић Паје Арсе, ЦвијановиК Мојсије Петар, 
Цвијетићанин Боже Мићо, Дракулић Богдана Сава; 
Јандрић Ивана Фрањо, Калембер Душана Стевов 
Мркобрада Дане Раде, Поткоњак Миле Стево, По-
знановић Јове Мирко, Радека Јосе Ђуро, Рашета 
Симе Душан. Узелац Стеве Никола, Врачар-ПериК 
Станише Анђа, Врачар-Маринковић Милана Даши 
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ца, Врачар Вује Петар, Вукадиновић Раде Милан, 
Жигић Јована Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чанак Ђуре Душан, Чорак Дане Ђуро, Делић 
Јове Дмитар, Докмановић ,Миланка Миладин, Дра-
гаш Илије Раде, Ђерић-Станковић Дане Стојанка, 
Јеловац Драгана Мићо, Јеловац Драгана Стево, 
Корица-Влатковић Мојсије Перка, Париповић Ми-
ле Ђоко, Прица Косте Никола, Радаковић Јове 
Душан, Рапаић-Вукмировић Стеве Мара. Станко-
вић-Петричић Душана Радојка, Шербеџија Мирка 
Буде, Штетић Милоша Славко, Вукмировић Јове 
Драган; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГЈГСО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чанак Ђуре Миле, Чортан Алексе Душан, Дра-
кули^ Ђукана Милан, Дракулић Милана Стево, 
Леловац Драгана Душан, Калањ Дане Милан, Ма-
тић Дане Дако, Познановић Мане Мирко, Рапаић 
Васе Мирко, Вукмировић Боже Душан; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
Земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цвијетића®«! Максе Раде, Ћулајевић Вује Ни-
кола, Коруга Миле Владо, Маричић Миле Сока, 
Стипић-Прица Петра Сока; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Белић Милана Милка, Цветковић-Вукадиновић 
Милана Милка, Чортан-Грбић Милана Сока, Дми-
тра шиновић Раде Никола, Дракулић Пеј е Богдан, 
Хећимовић Илије Грго, Јагњић-Делић Раде Милка, 
Јанжић Николе Стипе, Кнежевић Ђуjе Милан, 
Косановић Миле Десанка, Козлица Дмитра Илија, 
Ма ли јевић Стевана Недељко, Маринковић Илије 
Ђуро, Маринковић Милана Мирко, Машић Илије 
Раде, Матовина Ивана Мато, Мажар Милана Ми-
лан, Момчиловић Јове Никола, Орлић Стеве Нико-
ла, Павичић Стјепана Ката, Покрајац Марка Илија, 
Пожег-Хајсан Ивана Розика, Ратковић Ђуje Дра-
ган, Сертић Стјепана Славко, Шкорић-Ружић Или-
је Боса, Шупут Јована Душан, Тишма Сиће Петар, 
Вукмировић Илије Миљан, Вукобратовић-Прица 
Миће Љубица, Жакула Петра Дара; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ћа општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Белић Ђује Младен, Бобић Милана Душан, Ка-
ракаш Ивице Милан, Мајсторово Гене Петар, Оп-
сеница Максима Недељко, Петричић Јована Стеван, 

Прица Миће Богдан, Радаковић Саве Бошко, Ра-
дека Јове Светозар, Ратковић Стевана Пане, Рат-
ковић Јована Стево, Шевер Николе Душан, Тишма 
Раде Лазо, Узелац Стеве Станко, Вукадиновић Пе-
тра Јован, Вуковић Марка Томо; 

Од СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Сарагинов Диме Ристо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гочев Стојко Борис, Хаџи Арсов Алексо Ђоре, 
Петровец Владо Никола, Ванчевски Никола Орце; 

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

.СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Џалев Димко Трајче, Гајдов Никола Перо, Јан-
кова-Ђорђиева Ђорђи Душанка, Јусовић Бајрам 
Азем, Клифова-Гаврева Стојан Пандорка, Кочов 
Круме Ђорђи, Кочова-Димова Благој Савка, Коста-
диновски Милан Борислав, Крстески Драган Крсте, 
Лескова-Димова Илија Лила, Петкова-Зафирова 
Пенчо Анастасија, Стојанов Јован Ангел, Тодоров 
Игнов Бошко, Трајковски Левко Трајко, Зафиров-
ски Никола Александар; 

— аа залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агушев Славко Јордан, Илиев Тодор Илија, 
Наумов Петре Љубе, Ничев Славе Бранко, Пенчу-
рова-Каракачанова Иван Јана, Тодоров Крсте Сто-
јан; 

Од СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги во негувањето и ширење-
то на словенечкото и југословенското хорско пеење 
со што е остварен значаен придонес кон развитокот 
на националната свест кај корушките Словенци во 
Австрија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД. СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кор опши академски октет — Љубљана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Лепша-Симонич Јанеза Аница, Пиелицк-Хам 
Матије Јожице, Прелец-Чепар Јоже Марија, Ште-
блај-Черне Јанка Тилка; 
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за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Полутите Јакова Марко. 

Бр. 29 
1 март 1977 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

У К А З 

— за постигнати извонредни резултати во ос-
тварувањето на задачите од посебно значење за на-
родната одбрана и за висок степен на борбената го-
товност 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

522. инженериски полк 
293. инженериски полк. 

Бр 32 
4 мај 1977 година 

Белград 4 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. Р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА" ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република ЈугославИ-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

' - з а особени заслуги во зацврстувањето на оп-
штонародната одбрана и за висок степен на борбена-

та готовност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

820. инженериски градежен полк; 
123. понтонерски баталјон; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

5. инженериски баталјон; 

- за особени заслуги во создавањето и ширење-
го на братството и единството помеѓу нашите наро-

ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И -ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

360. инженериски полигон; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата и за ви-
сок степен на борбената готовност 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

305. инженериски полк, 
33. инженериски баталјон; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

497. -инженериски полк; 

1789 

1789 

- 1789 

1790 

- 1790 

1790 

1790 

- 1790 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта 

632. Одлука за минималните откупни цени за 
тутун од родот на 1977 година — — — 

633. Одлука за гарантираните цени за опреде-
лени видови компир и сливи од родот на 
1977 година — — — — — — . — — 

634. Одлука за гарантираните цени за волна 
за 1977 година — — — -т- — — — 

635. Одлука за: гарантираните цени за суров 
памук од родот на 1977 година — 

636. Одлука за гарантираните цени за конопо-
во стебленце од родот На 1977 година -

637. Одлука за гарантираните цени за оризова 
арпа од родот на 1977 година -

638. Одлука за минималната откупна цена за 
сончоглед и соја од родот на 1977 година 

639. Одлука за минималната откупна цена за 
шеќерна репа од родот на 1977 година — 

640. Одлука за гарантираната цена за пченка 
од родот на 1977 година — -7 — 

641. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките на кои при увозот 
се плаќа посебна такса — 

642. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на стоките за кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки 

643. Решение за определување на царинската 
стапка „Слободно" на увозот на бродови, 
што се врши врз основа на договори за 
купување пријавени на банката до 15 
јуни 1975 година — — — 

644. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на 
производи и услуги —' — 

645. Правилник за постапката за издавање 
дозвола за пуштање во внатрешен промет 
на средства за заштита на растенијата, 
за критериумите за оцена на ефикасноста 
на тие средства и за начинот на нивното 
декларирање — — — — — — — 

646. Одлука за дополнение на Одлуката за та? 
рифата по која се наплатуваат надоместок 
ците за услугите што ги вршат Народната 
банка на Југос давија, народните банки на 
републиките и народните банки на авто-
номните покраини — — - - - - - — 

Укази — — — — — — — — — — 
Одликувања — ' — — — — - — — — 

- - - 1791 

1791 

- - - 1791 

- - - 1791 

1796 
1797 
1790 

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

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


