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696.
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПPECTAНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА
Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за задолжително евидентирање
на инвестиционите вложувања, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1977 година.
ПР бр. 648
28 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро. Глигоров, с. р.
З А К О Н
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА
Член 1
Законот за задолжително евидентирање на инвестиционите вложувања („Службен лист на СФРЈ",
бр. 22/75) престанува да важи.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

697.
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ
ТРУД
Се прогласува Законот ,за престанување на важењето на Законот за обезбедување на трајни обрт-
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ни средства на организациите на здружениот труд,
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата
на Сојузниот собор од 28 октомври 1977 година.
ПР бр. 649
28 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател на
Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.
З А К О Н
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ
СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Член 1
Законот за обезбедување на трајни обртни средства на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 40/73, 66/74, 13/76 Л
58/76) престанува да важи.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено?
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

698.
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЗА БИЛАНСОТ НА ТИЕ РЕЗЕРВИ
Се прогласува Законот за единствениот начин
на утврдување, евидентирање и собирање на податоци за резервите на минерални суровини и подземни води и за билансот на тие резерви што го усвои
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот-собор од 28 октомври 1977 година.
ПР бр. 650
28 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. P.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
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З А К О Н
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ,
ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ И
ПОДЗЕМНИВОДИ И ЗА БИЛАНСОТ НА ТИЕ
РЕЗЕРВИ
I. Основни одредби
Член I
Со овој закон се уредува единствениот начин на
утврдување, евидентирање и собирање на податоци
"За резервите на минерални суровини и подземни води од интерес за целата земја, и изработката на бил а н с и на тие резерви.
Член 2
Минерални суровини и подземни води за кои, во
смисла на овој Закон, се утврдуваат, евидентираат и
собираат податоци за резервите и се изработува биланс се:
1) сите видови јаглен;
2) гасовити, течни и цврсти јагленоводороди и
други гасови;
3) радиоактивни минерални суровини;
4) металични минерални суровини;
5) исмета лични минерални суровини;
6) минерални суровини за добивање на градежен материјал.
Подземни води за кои се утврдуваат, евидентираат и собираат податоци и за кои се изработува
биланс — се водите за пиење, минералните и термалните.
Член 3
Организациите на здружен труд што во рамкиве на своите дејности се занимаваат со истражување
Зили експлоатација на минерални суровини односно
подземни води се должни податоците за резервите
на минерални суровини односно подземни води од
. ;член 2 на овој закон да ги утврдуваат и евидентираат на начинот определен со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон и тие податоци да ги доставуваат до надлежниот срган во
републиката односно во автономната покраина заради евидентирање и изработка на биланси.
Член 4
Надлежниот орган во републиката односно во
автономната покраина, врз основа на податоците за
резервите на минерални суровини и подземни води
добиени од организациите на здружен труд, ќе изработува биланси за резервите на минерални суровини и подземни води во републиката односно во автономната покраина и ќе ги доставува тие биланси
до Сојузниот геолошки завод заради изработка на
биланс на вкупните ре-зерви на минерални суровини
и подземни води во Социјалистичка Федеративна
Република Југославија.
П. Класификација и категоризација на резервите
на минерални суровини и подземни води и водење
евиденција за нив
Член 5
Резервите на минерални суровини се распоредуваат во билансни и вонбилансни резерви, зависно
од можностите за нивна експлоатација.
Во билансни резерви на минерални суровини се
распоредуваат утврдените маси на минерални суровини во лежиште што со постојната техника и технологија на експлоатација и преработка можат да
се користат рентабилно.
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Во вонбилансни резерви на минерални суровини
се распоредуваат масите на минерални суровини во
лежиште што со постојната техника и технологија
на експлоатација и преработка не можат да се користат рентабилно.
Резервите на подземни води се распоредуваат само како билансни резерви.
Член 6
Според степенот на истраженоста и степенот на
познавањето на квалитетот на суровините, утврдените маси на резерви на минерални суровини и подземни води се распоредуваат во категориите А, В, Ci,
Сг, Di и Ds.
Во А категорија на резерви се распоредуваат
масите на минерални суровини и подземни води што
наполно се утврдени врз основа на непосредни забележувања, рударски работи или длабински дупчења и чии лежишни услови и квалитет за натамошна преработка, односно експлоатација се наполно определени.
Во В категорија на резерви се распоредуваат
масите на минерални суровини и подземни води што
се утврдени врз основа на непосредни забележувања, рударски работи или длабински дупчења и чии
лежишни услови и квалитет за натамошна преработка, односно експлоатација се познати.
Во С1 категорија на резерви се распоредуваат
масите на минерални суровини, и подземни води што
се утврдени врз основа на непосредни забележува-,
ња, рударски работи или длабинска дупчења што
-овозможуваат делумно определување на контурите
на масите, лежишните услови и квалитетот.
Резервите на минерални суровини и подземни
води од категориите С2, D1 и D2 се сметаат како по-'
тенцијални и не се распоредуваат во класи (билансни и вонбилансни).
Со прописите што, врз основа на овластувањето
од член'7 став 2 на овој закон, ќ е се донесат за секој вид минерални суровини и подземни води ќе се
утврдат условите за нивно распоредување во категориите А, В, C1, С2, D1 и D2.
Член 7
Податоците што го определуваат степенот на
и с т р а ј н о с т а на утврдените резерви на минерални
суровини и подземни води (форма, количество и
квалитет на резервите, познавање и подобност на
нивните техничко-експлоатациони, технички и економски карактеристики) се утврдуваат врз основа на
единствени критериуми за класификација и категоризација на резервите на минерални суровини и
подземни води за водење евиденција за нив.
Прописи за класификација и категоризација
на резервите на минерални суровини и подземни
води (видови и густини на истражувачките работи, степен на дозволената екстраполација, квалитет на суровината и др.) и за водење евиденција
за нив донесува за одделни видови минерални суровини и подземни води директорот на Сојузниот
геолошки завод, по прибавено мислење од надлежните републички и" покраински органи.
Член 8
Распоредување на резервите на минерални суровини и подземни води во класи и категории вршат организациите на здружен труд што се занимаваат со истражување или експлоатација на минерални суровини односно подземни води.
Надлежниот орган во републиката односно во
автономната покраина ги утврдува и заверува распоредените резерви на минерални суровини и подземни води врз основа на податоците и документацијата за распоредувањето на тие резерви, што организациите на здружен труд се должни да му ги
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доставуваат, во постапката утврдена со прописите
на републиката односно на автономната покраина.
Организациите на здружен труд што истражуваат или експлоатираат минерални суровини односно подземни води се должни, во роковите определени со прописи на републиката односно на автономната покраина, да доставуваат до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина податоци и документација за распоредувањето
на резервите на минерални суровини односно подземни води, заради утврдување и заверување на ова
распоредување.
III. Изработка па биланс на резервите на минерални суровини и подземни води
Член 9
Организациите на здружен труд што, во рамк-ите на своите дејности ,се занимаваат со истражување или експлоатација на минерални суровини односно подземни води се должни:
1) да формираат евиденција за резервите на
минерални суровини односно подземни води и таа
евиденција да ја водат според прописите за класификација и категоризација на резервите на минерални суровини и подземни води и за водење евиденција за нив (член 7 став 2), како и на крајот на
секоја година да ја утврдат и евидентираат состојбата на резервите;
2) до 15 март во годината во која, според член
10 од овој закон, се изработува биланс на резервите
на минерални суровини и подземни води, да достават до надлежниот ордан во републиката односно
автономната покраина податоци за резервите, определени со прописите за класификација и категоризација на резервите на минерални суровини и подземни води и за водење евиденција за нив, а според состојбата на резервите на 31 декември претходната година.
Член 10
Надлежниот орган во републиката односно во
автономната покраина е должен, врз основа на податоците за ,резервите на минерални суровини и
подземни води, собрани во смисла на член 9 точка
2 од овој закон, да изработи биланс на резервите
на минерални суровини и подземни води во републиката односно во автономната покраина и да ги
достави до Сојузниот геолошки завод најдоцна до
30 јуни во годината во која се изработува билансот.
Биланс на вкупните резерви на минерални суровини и подземни води во Социјалистичка Федеративна Република Југославија со работи во петгодишни периоди.
Член 11
Сојузниот геолошки завод врз основа на билансите на резервите на минерални суровини и подземни води во републиките и во автономните покраини, до 1 декември тековната година ,составува биланс на вкупните резерви на минерални суровини
и подземни води во Социјалистичка Федеративна
Република Југославија, со соодветна анализа.
Билансот на вкупните резерви на минерални
суровини и 'подземни води во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот геолошки завод го доставува до определени заинтересирани органи и организации на федерацијата и до
надлежните органи на републиките односно на автономните покраини.
Сојузниот извршен совет ќе ги определи сојузните органи на управата и сојузните организации
до кои Сојузниот геолошки завод го доставува билансот од став 2 на овој член,
V
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Член 12
Билансот на резервите на минерални суровини^
и подземни води во републиката односно во автономната покраина ги опфаќа сите наоѓалишта на
минерални суровини и«подземни води од член 2 на
овој закон на територијата на републиката односно
на автономната покраина (наоѓалишта во експлоатација, наоѓалишта вон од експлоатација што не се
исцрпени и наоѓалишта што се истражени, но уште
не се експлоатираат), и за секој одделен вид на
минерални суровини и подземни води ги искажува
податоците кои се обезбедуваат со евиденцијата
за резервите на минерални суровини и подземни води, и тоа:
1) назив на минералната суровина односно на
подземната вода;
2) назив на наоѓалиштето (Ца истражениот простор односно на експлоатационото поле);
3) назив на организацијата на здружен труд
која ги експлоатира, или истражува наоѓалиштата;
4) количество на резервите во лежиштето по
класи и категории од чл. 5 и 6 на овој закон;
5) процент на загубата при експлоатацијата;
6) количества на експлоатационите резерви на
минерални суровини;
7) податоци за квалитетот на резервите (просеа
чен хемиски состав, карактеристики на облагородување^, гранулометриски состав, водонооност, гасокосност и содржина на слободен Ѕ1О2);
8) други податоци од значење за минералната
суровина односно за подземната вода.
Член 13
Податоците за резервите на минерални суровини
и подземни води се државна тајна.
IV. Казнени одредби
Чден 14
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари
ќе се казни за стопански престап организација на
здружен труд ако не води евиденција за резервите
на минерални суровини односно на подземни води
или не ја води на пропишаниот начин (член 9 точка 1).
За стопански престап од став 1 на овој член ќе
се казни и одговорното лице во организацијата на
здружен труд со парична казна од 3.000 до 30.000
динари.
Член 15
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе
се казни за прекршок организација на здружен
труд:
1) ако до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина во пропишаниот
рок не достави податоци и документација заради
утврдување и заверување на распоредените резерви
на минерални суровини -и подземни води (член 8
став 3);
2) ако до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина не достави во пропишаниот рок податоци за изработка на биланс на
резервите на минерални суровини и подземни води
(член 9 точка 2).
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во о р г а н и з а м ата на здружен труд со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.
-Член 16
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе
се казни за прекршок одговорното лице во органот
на општествено-политичката заедница ако во таа
општествено-политичка заедница во пропишаниот
рок не се изработи биланс на резервите на минерални суровини и подземни води или ако изработениот биланс во определен рок не го достави до Сојузниот геолошки завод (член 10 став 1).
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У. Преодни и завршни одредби
Член 17
Првиот биланс на резервите
на минерални суровини и подземни води во1 Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе се изработи во
1979 година, според податоците за резервите на тие
суровини и води на 31 декември 1978 година.
i

Член 18
Прописите од член 7 став 2 на овој закон ќе се
донесат до 31 октомври 1978 година.
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
699.
Врз основа на чл. 101,106,108,109 и 127 од Законот
5а основите на системот на општественото планирал е и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/76), Сојузниот извршен
совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна
и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП
Косово склучуваат
Д О Г О В О Р
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980
ГОДИНА
I. Општи одредби
Член 1
Тргнувајќи од до сега спроведеното самоуправно спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружен труд и на
другите самоуправни организации и заедници и од
договарањето за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој
договор ги утврдуваат зеедничките интереси и цели
што треба да се остварат во развојот на обоената
металургија во периодот од 1976 до 1980 година,
како и насоките и рамките за преземање мерки на
економската политика и други мерки на органите
на федерацијата, републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.
Покрај мерките предвидени со овој договор,
учесниците на овој договор се согласни дека, по
потреба, во рамките на своите права и должности,
ќе преземаат и други мерки за остварување на овој
договор.
II. Заеднички интереси, цели и политика на развој
на обоената металургија
Член 2
Заеднички интереси на развојот на обоената
металургија во смисла на член 1 од овој договор, се:
1) развој на капацитетите за производство на
производи на обоената металургија, првенствено за
задоволување на потребите на домашниот пазар и
за извоз на вишокот на тие производи, во согласност со самоуправните Спогодби на организациите
на здружен труд во тоа производство;
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2) усогласен развој на капацитетите, на рационалното и оптималнђто производство и на потрошу.вачката на производи на обоената металургија со
вкупниот општествен и стопански развој на републиките и автономните покраини, а со тоа и на стопанството на Југославија како целост;
3) постојано ,и рационално снабдување на домашниот пазар со производи на обоената металургија, под конкурентни услови, со усогласен и синхронизиран развој на капацитетите на екстрактивниот дел со преработувачкиот дел на
обоената меf
талургија;
ч
4) оптимално користење на производствените
капацитети заради одржување и проширување на
достигнатото ниво на производството, користејќи
при тоа првенствено домашни ресурси, а потоа увоз
на дефицитарни суровини.
Член 3
Заеднички цели на развојот на обоената металургија, во смисла на член 1 eft овој договор, се:
1) остварување на барањата и потребите на безбедноста на земјата; '
" 2) обезбедување услови за завршување на изградбата на започнатите и на нови капацитети на
еќстрактивниот дел од обоената металургија со кои
ќе се осигури економично и рационално производство;
3) долгорочно обезбедување услови за производство, а особено за стабилно и рационално користење на изворите на електрична и друга енергија;
4) комплексно и економично користење на придружните корисни компоненти од полиметалните
руди;
5) интензивно истражување и рационално користење на рудните резерви.
Член 4 '
Во политиката на развојот на обоената металургија се тргнува од тоа:
1) дека основни носители на активноста за остварување на договорениот развој на обоената металургија се непосредно заинтересираните организации на здружен труд;
2) дека за развој на обеената металургија се
заинтересирани бројни други организации на здружен труд чија работа зависи од производството на
обоени метали;
3) дека за развој на обоената металургија се
заинтересирани федерацијата, републиките, автономните покраини и општините;
4) дека договорениот развој на обоената металургија може ефикасно да се обезбеди само со меѓусебна поврзаност и усогласеност на мерките на
сите носители на соодветни активности.
Политиката на развојот на обоената металургија тргнува од единственоста на стопанскиот систем, со тоа што заедничките интереси и цели во
нејзиниот развој да се остваруваат:
1) со меѓусебни односи на . организациите на
здружен труд;
2) ,со зголемување на вкупниот општествен
доход;'
3) со поттикнувачки мерки на економската политика и со други мерки;
4) со вложување во развојот на капацитетите
кои се усогласени со оценетата потрошувачка;
5) со постојан и стабилен растеж на личниот и
општествениот стандард на работниците и со постојано унапредување на условите на трудот;
6) со зголемен удел на производи од повисок степен на преработка во извозот заради подобрување на платниот биланс на Југославија;
7) со организирано собирање и рационална преработка на секундарни суровини;
8) со примена на современа техника, технологија" и организација на работата заради поголема
продуктивност на трудот и доходот;
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9) со долгорочно здружување на т р у д о т ^ средствата на производителите, преработувачите и потрошувачите на обоени метали;
10) со обезбедување што поголемо ангажирање
на домашната машиноградба во опремувањето" и
изградбата на капацитети, при конкурентни услови;
11) со постојано развивање, и унапредување на
самоуправувањето во основните и во другите организации на здружен труд, како и со развивање на
други форми на самоуправно поврзување и здружување на труд и средства;
12) со користење на капацитетите на обоената
металургија под услови со кои се обезбедува заштита на човековата средина;
13) со долгорочна соработка со земјите во развој
заради користење на суровини и производи на обоената металургија, како и со соработка со развиените земји заради изнаоѓање на оптимални техничко-технолошки достигања.
Член 5
За остварување на заедничките интереси и цели
во развојот на обоената металургија, учесниците на
овој договор оценуваат дека е потребно да се достигне просечна стапка на растеж на производството
од HVo во периодот од 1976 до Ш 0 година, а за
приоритетните производи (боксит, глиница, алуминиум, бакар, олово, цинк и никел) — стапката на
растеж од членч 8 на овој договор.
Член 6 I
Заради остварување на проценетата стапка на
растеж и на заедничките интереси и цели во развојот -на обоената металургија, учесниците на овој
договор се согласни, во рамките на развојот на
обоената металургија во периодот од' 1976 до 1980
година, да имаат приоритет:
1) алиминиумот (рудници за боксит, фабрики
за глиница и електролиза на алуминиум);
2) бакарот^ (рудници, флотации и топилница;

Учесниците на овој договор проценуваат дека
на Југославија и се потребни 6.130 илјади тони
боксит. Со оглед на тоа дека производството на боксит, прикажано во табелата од став 1 на овој член
не ги задоволува домашните потреби и обврските
во врска со увозот, учесниците на овој договор се согласни дека можат да се обезбедат потребните количества на боксит \од домашните рударски капацитети
и во таа смисла, во рамките на своите надлежности,
ќе донесуваат мерки со кои ќе ги поттикнуваат организациите^ на здружен труд да здружуваат средства заради заедничко вложување врз доходовни
односи за зголемувањето на капацитетите на рудниците за боксит, заради задоволување на домаш-
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3) оловото и цинкот (рудници и флотации, ТОПИлници и електролиза);
4) никелот (рудници и топилница.
Член 7
Учесниците на овој договор оценуваат дека заради оптимализација на постојните капацитети е
треба да се тргнува од следните критериуми:
1) максимално, рационално и економично користење на домашните ресурси заради стабилно ооезбедување на домашните преработувачки капацитети и
за супституција на увозот;
2) постигање на технолошка и економска оптимализација на капацитетите;
3) изградба на нови металуршки капацитети од
член б на овој договор (електролиза и топилница,
првенствено врз база на домашни суровини;
4) оптимални микролоккции на капацитетите во
однос на изворите на суровини, енергија и на други релевантни фактори;
5) релативно по,пеѓволни специфични вложувања;
6) изградба на нови капацитети, при претходно
долгорочно обезбедување на потребна електрична
енергија и на други извори на енергија;
7) користење на вкупните капацитети, со тоа
што, да се воспостават такви односи на цените на
електричната енергија кои постојат к а ј најважните
производители на обоени метали во светот^ особено
на алуминиумот, во согласност со политиката на
цените;
8) поголема општествена ефикасност на вложувањата.
III. Развој на производството и потрошувачката
Член 8
Учесниците на овој договор проценуваат дека
потребите на Југославија во периодот од 1976 до
1980 година од производи на обоената металургија
се следните:

ните пфтреби на корисниците на руда, боксит и на
обврските во извозот. Ако на тој начин не се обезбеди потребното количество на боксит, ориентацијата ќе биде кон увоз од земјите во развој.
(

Член 9

Врз основа на самоуправните спогодби на само^
управните организации, и заедници и договорите за
основите на плановите на републиките и автономните покраини, републиките и автономните покраини ќе создаваат услови за изградба на следните
капацитети, кои ќе ја овозможат реализацијата на
напредутврдените интереси и цели во оваа дејност:
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IV. Финансирање на развојот на обоената металургија
Член 10
Учесниците на овој договор оценуваат дека за
изградба на капацитетите од член 9 на овој договор, со кои ќе се оствари производство до нивото
утврдено во член 8 од овој договор, треба ориентационо да се вложат во основни средства околу 24,43
милијарди динари, по цените од 1975 година.
Член 11
Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата за изградба на капацитетите предвидени во
член 10 од овој договор, ќе се обезбедуваат:
1) од сопствените средства на организациите на
здружен труд кои изградуваат капацитети;
2) со здружување на средствата на деловните
банки;
3) од странски заеми и кредити.
Член 12
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека
до 30 јуни 1977 година, врз принципите од овој договор, ќе склучат договор со кој ќе се утврдат континуитетот на изградбата, изворите и обемот на потребните -средства.
V. Мерки на економската политика и други мерки
Член 13
Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со важечките закони
и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да го насочуваат и поттикнуваат: 1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд
во обоената металургија;
2) создавањето услови за побрзо здружување на
труд и средства и поволни услови за 'финансирање
на развојот на обоената металургија.
Учесниците на овој договор со своите мерки на
економската политика ќе придонесат кон создавањето
услови за меѓусебно долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите, ќе ги здружуваат
своите средства заради остварување на договорените програми врз економски оправдани основи и ќе
се договараат за" другите заеднички интереси.

во илјади тони

Член 14
Со мерки на федерацијата за поттикнување на
договорениот развој, на дејностите од посебно значење за реализација на договорената политика на
вкупниот развој на земјата, во обоената металургија ќе се поттикнува развојот до капацитетите на
производството од член 9 на овој договор и на про«
изводството од член 8 на овој договор.
Член 15
Учесниците на овој договор со мерки во рамките на своите надлежности ќе иницираат и ќе го потикнуваат здружувањето на труд и средства за договорениот -развој на обоената металургија, со тоа
што и со самоуправните спогодби на организациите
на здружен труд, во рамките на деловните банки и
на други финансиски институции, дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува во инвестиции за тој развој.
Член 16
Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на
своите права и обврски, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема во согласност со критериумите што, согласно со целите на
тековната економска политика, ги утврдува Сојузниот извршен совет според член 49 од Царинскиот
закон, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи.
Со царински контингенти, во смисла на став 1
од овој член, ќе се опфати увозот на специфична
опрема само за производството и капацитетите кои
се опфатени со овој договор, со тоа што бенифициите ќе се однесуваат само на специфичната опрема која не се произведува во доволни количества
,во Југославија, врз основа на посебна самоуправна спогодба помеѓу домашните производители и корисници.
Обемот и условите на увозот на специфична
опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат
со плагнобилансните можности на Југославија и
платнобплансните можности на републиките и автономните покраини.
Член 17
Организациите на здружен труд, врз основа на
овој договор и под условот предвиден во член 18
од овој договор, ќе го реализираат увозот на опре-
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ма врз основа на прописите со кои се уредуваат
девизното работење и кредитните односи со странство.
Учесниците на овој договор се согласни увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска на
странските испорачувачи на опрема во износите
што ќе се утврдуваат при склучувањето на договори за увоз да опрема, да предвидат определен
обем па увозот на југословенски стоки и услуги.
Тоа би бил и услов за користење на погодностите
предвидени со овој договор.
Извозот на стоките од став 2 на овој член, а по
потреба и на други стоки, ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производители
на опрема.
Член 13
Во рамките на девизниот и платниот биланс на
Југославија, како и на платнобиланската положба
на републиките и автономните покраини, во согласност со системот на кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странските кредити за
изградба на соодветните капацитети од член 9 на
овој договор.
Покрај царините и другите увозни давачки, развојот на ова производство ќе се штити и со други
мерки во системот на економски односи со странство. Член 19
Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со ситемот и со политиката на развојот на
Југославија, да поттикнуваат односно да преземаат
мерки заинтересираните организации на здружен
труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе
ги уредат прашањата за здружување на труд и средства, за цените на производите и за другите услови
на размена, за оптимално користење на домашната
машиноградба под конкурентни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со
овој договор.
Учесниците на овој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги
користат само оние организации fta здружен труд
кои ќе склучат самоуправни спогодби што се предвидени со овој договор, како и други самоуправни
спогодби што се склучуваат заради спроведување
на овој договор.
Член 20
Републиките и автономните покраини се согласни со мерки на економската политика и со други
мерки, во рамките на своите права и обврски, да ја
поттикнуваат изградбата на капацитетите од член
В на овој договор.
Член 21
Учесниците на овој договор ќе иницираат заинтересираните организации на здружен труд, производителите и потрошувачите на производи на обоената металургија да склучат самоуправни спогодби за регулирање на меѓусебните односи и на условите за снабдување со производи на обоената металургија и за партиципација за геолошки истражувања и за изградба и реконструкција на рудници.
Член 22
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при
изградбата на нови капацитети, при реконструкциите и работата на постојните капацитети да се применуваат мерки за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и за спречување загадување на воздухот, почвата, водата, морето и др.
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Член-23^
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека
ќе организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор, како и тоа дека. меѓусебно ќе се известуваат
за состојбата и проблемите во спроведувањето на
овој договор.
VI. Други одредби
Член 24
Секој учесник на овој договор може да даде
иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор,
како и за негова измена.
Член 25
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републичките и собранијата на автономните покраини.
Член 26
Овој договор го потпишаа претставници на1 Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети
на собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци, кои се сметаат
како автентични текстови.
Член 27
Овој договор се објавува во „Службен лист на
СФРЈ".
За Сојузниот извршен совет,
Душан Илиеви!^ с. р.
член на Сојузниот извршен савер
и претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија
За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
инж. Владимир Мијатовиќ, с. ft
член на Извршниот совет ц репуб- лички секретар за стопанство
За Извршниот совет на Собранието
на СР' Македонија,
инж. СтоЈан Маткалиев, с. р.
член на Извршниот совет и репуб-лички секретар за индустрија и
трговија
За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,
Андреја Миклавчич, с. р.
заменик — републички секретар
за индустрија
За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија
Миливое Стојковиќ, с. р.
републички секретар за пазар Н
цени
За Извршниот совет на Саборот?
на СР Хрватска,
инж. Иво Баутоѕиќ, с. р.
републички секретар за енергетич
ка, индустрија и занаетчиство
За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Илија Чуљковиќ, с. р.
републички секретар за стопанство^
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За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Бошко Тодоровиќ, с. р.
член на Извршниот совет и покраински секретар за стопанство
За Извршниов совет на Собранието
на САП Косово,
Петар Костиќ, с. р.
член на Извршниот совет и покраински секретар за стопанство

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот
за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и
покраините од 28 октомври 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА
1. Се потврдува Договорот за основите на општествениот план на Југославија за развој на обоената металургија во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и
извршните совети на собранијата на автономните
покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Собрание на СФРЈ
АС бр. 5^6
28 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
, Киро Глигоров, с. р.
Лретседател
на Соборот на републиките
и покраините
Зоран Полич, с. р.

700.
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а во
со Резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ",
бр. 60/75), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Извршниот совет на Собранието на САП Косово и
Заедницата на Југословенските железници, од името на здружените железнички транспортни организаци,и на здружен Јруд и врз основа на овластувањата добиени од нив, склучуваат;

v согласност
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ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИТЕ МЕРКИ СО КОИ
ЌЕ ИМ СЕ ОБЕЗБЕДАТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ
НОРМАЛНИ УСЛОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
Член 1
Учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: договор) се согласни дека, заради
обезбедување нормални услови за стопанисување,
соодветна положба на организациите на здружен
труд во областа на железничкиот сообраќај на
транспортниот пазар и приспособување на стопанисувањето во оваа гранка на сообраќајот врз доходовните принципи, треба да се преземат следните
мерки:
1) да се покријат загубите на организациите на
здружен труд во областа на железничкиот сообраќај според завршната сметка за 1976 година;
2) да се испита можноста кредитите одобрени
за покритие на загубите на железничките транспортни организации на здружен труд од поранешните години да се претворат во кредити под поповолни услови;
3) да се усогласат цените во железничкиот стоковен сообраќај со договорената политика на цените во тековната година;
4) да се обезбеди учество на самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај односно
на републиките и автономните покраини во покривањето на дел од трошоците за репродукција;
5) да им се обезбедат на организациите на здружен труд во областа на железничкиот сообраќај
обртни средства потребни за тековна репродукција;
6) да се обезбедат средства потребни за кредитирање на набавката на железничка опрема во Ј у гославија;
7) со мерки на сообраќајната политика да му се
обезбеди на железничкиот сообраќај соодветно место на транспортниот пазар,
Член 2
Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе им предложат на собранијата на
републиките односно на собранијата на автономните покраини ^HTHO да донесат соодветни одлуки за
покритие на загубите што според завршната сметка
за 1976 година ги имаа организациите на здружен
труд во областа на железничкиот сообраќај, како и
по основ на тие одлуки да се обезбедат потребни
средства.
/
Член 3
Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се обврзуваат дека, во границите на своите овластувања, ќе вложат напори и ќе
најдат можност, при донесувањето на санационите
програми за 1976 година, кредитите одобрени на
железничките транспортни, организации на здружен ,ТРУД од поранешните години да се претворат
во кредити под поповолни кредитни услови.
Член 4
Учесниците на овој договор се согласни дека'
важечкиот општествен договор за условите на формирањето и за критериумите за утврдување на цените за превоз во железничкиот стоковен сообраќај и за односите помеѓу железницата и корисниците на железнички услуги („Службен лист на
СФРЈ", бр. 62/74) треба да се усогласи со прописите
за општествената кбнтрола на цените и со овој" договор и при тоа усогласување да се разгледа можноста за диференцирање на тарифите за определени
тарифни разреди и видови стоки што се превезуваат, во согласност со самоуправните интересни за^
едници за железнички сообраќај.
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој
''член, до усогласувањето на општествениот договор
од тој став учесниците на овој договор се согласни
дека цените во 1977 година во железничкиот стоковен сообраќај треба да се формираат во согласност
со договорената политика на цените за 1977 година
и со мерките од овој договор.
Член 5
Учесниците на овој договор се согласни дека
републиките и автономните покраини н^ железничките транспортни организации на здружен труд
треба бесповратно да им го компензираат делот на
трошоците за репродукција (делот на цената), зависно од обемот на работата изразен во редуцирани тонски километри, од квалитетот на превозните
услуги и од подобрувањето на организацијата на
превозот,.
, Височината на компензацијата ќе се утврди за
стартната 1976 година, освен за Железничката транспорт^. организација на здружен труд во СР Црна
Гора, со валоризација ,на основните елементи на
трошоците, за репродукција во наредните години.
Компензацијата се утврдува во тековната година за наредната година. Компензацијата влегува во
вкупниот приход на железничките транспортни организации. на здружен труд.
Височината и динамиката на обезбедување на
средствата треба да ги утврди надлежниот орган во
републиката односно во автономната покраина, на
предлог ,од железничката транспортна организација на ,здружен труд.
Општествецо-политичката заедница, ако постигне согласност со самоуправната интересна заедница,
може правата.и обврските од овој член да ги пренесе ца таа, самоуправна интересна заедница.
'
Член 6
Учесниците на овој договор се согласни железничките транспортни организации на здружен труд
да не плаќаат данок на промет за дизел-горивото
што го користат за погон на шински возила.
» Член 7
Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните. покраини се обврзуваат дека ќе преземат
потре,бни мерки надлежниот орган во републиката
односно во автономната покраина, заедно со железничката транспортна организација на здружен
труд, да ги утврди нерентабилните пруги, во согласност со заеднички договорената методологија на
Југословенските железници и, дека во границите на
своите овластувања, ќе настојуваат на споменатите
организации на здружен труд да им се надомести
разликата помеѓу трошоците за вршење на сообраќајот и приходите од тој сообраќај, ако тие трошоци не се опфатени со' член 5 од овој договор.
^ Член 8 Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети
на собранијата на автономните покраини и натаму,
вр согласност со своите овластувања и со кредитно-монетарната политика, од примарната емисија на
Народната банка на Југославија ќе им ги обезбедуваат на железничките транспортни организации
на здружен труд дбртните средства што недостигаат.
Член 9
Учесниците на овој договор се согласни дека со
мерки на кредитно-монетарната политика и во согласност со Договорот за кредитирање на пласманот на. опрема и бродови во земјата во периодот од
1977 до' 1980 година ќе им обезбедат на железиичко-транспортните организации на здружен труд финансиски средства потребни заради набавка на же-
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лезничка опрема од домашно производство (локомотиви, вагони и др.).
Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека од своите квоти на странски финансиски кредити ќе им даваат на железничките транспортни организации на здружен труд дел од финансиските кредити без обврска за полагање депозит.
Член 10
Учесниците на овој договор се согласни, согласно
со член 82 на Законот за девизното работење и
кредитните односи со странство, на железничките
транспортни организации да им се обезбеди стимулација за транзитните превози до височината на
стимулацијата која се признава во извозот на финални производи од висок степен на обработка.
' Член И
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети на
собранијата на автономните покраини во текот на
1977 година со договор ќе ја дефинираат сообраќајната политика и ќе им предложат4 на своите собранија да ја усвојат.
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети на
собранијата на автономните покраини, во границите на своите овластувања, ќе им предложат на своите собранија, односно ќе донесат системски мерки
со кои треба да се обезбеди соодветната положба
на железницата на транспортниот пазар од становиште на општествена рационалност на превозот, во
согласност со договорот од став 1 на овој член.
Член 12
Железничките
транспортни организации на
здружен труд, здружени во Заедницата на југословенските железници, со Акционата програма ќб
преземаат интерни мерки за зголемување на обемот
и за подобрување на квалитетот на превозот на југословенските железници.
-Член 13
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети на
собранијата на автономните покраини, во границите
на своите овластувања, ќе настојуваат да се разрешат економските
односи помеѓу железничките
транспортни : организации на здружен труд.
Член 14
Учесниците на овој договор се согласни деда
мерките предвидени со овој договор ќе важат за
времето на важењето на Општествениот план на
Југославија за периодот ^ од 1976 до 1980 година
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76).
Член 15
Железничките
транспортни организации на'
здружен труд, Заедницата на југословенските железници и органите на управата надлежни за работите на сообраќајот и врските во федерацијата, во
републиките и автономните покраини редовно ќе
ги информираат учесниците на овој договор за
спроведување на целите, задачите и мерилата од
овој договор.
Член 16
Секој учесник на овој договор може да даде
иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор,
како и за негова измена, која се« врши на начин и
по постапка според кои е склучен овој договор.
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Член 17
Овој договор е потпишан во десет идентични
примероци кои се сметаат како автентични текстови.
Член 18
Овој договор се смета како склучен кога ќе го
потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автбномните покраини.
Член 19
Овој договор се објавува во „Службен лист на
СФРЈ".

'

За Сојузниот извршен совет,
Божидар Димитриевиќ, с.' р.
член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски
За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Хер. цеговина,
Кемал Халиловиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за сообраќај и
врски
За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Михајло Стефановски, с. р.
заменик-републички
секретар за сообраќај и врски
За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Ливиј Јакомин, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски
За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
Никола Грил, с.р.
член на Советот и републички секретар за поморство,
сообраќај и врски

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот
за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и
покраините од 28 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИТЕ МЕРКИ
СО КОИ ЌЕ ИМ СЕ ОБЕЗБЕДАТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НОРМАЛНИ! УСЛОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
1, Се потврдува Општествениот договор за економските и другите мерки со кои ќе им се обезбедат на железниците нормални услови за стопанисување, што го склучија Сојузниот извршен совет,
извршните совети на собранијата на републиките и
извршните совети на собранијата на автономните
покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Собрание на СФРЈ
АС бр. 547
-28 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Соборот на републиките
и покраините;
Зоран Полич, с.р.

701.

За Извршниот совет на Со' братчето на СР Србија,
Милорад Јовановиќ, с. р.
член на Извршниот совет

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославиј е Сојузниот извршен совет донесува

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Илија Чуљковиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Герхард Бурбах, с. р.
член на Советот и покраински секретар за сообраќај и
врски

1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Турција, со седиште во Измир.
2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе
ги преземе мерките потребни за извршување на оваа
одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Петар Костиќ, с.р.
член на Советот и покраин' ски секретар за стопанство
За Заедницата на Југословенските железници,
Никола Филиповиќ, с. р.
, генерален директор

Е. п. бр. 841
21 септември 1977 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с.р.
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702.
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

Тарифен
број

Наименување

84.22/За

Кранови до 50 t носивост
Ех.
-= Контејнерски лучки дигалки со уреди
(спредер) за зафаќање, подигање и
манипулација со контејнери, со носивост од 30 до 50 t, со прибор
- - Портални лучки дигалки за работа со
кука и грабалка, со носивост над 7 t,
на дофат од 30 т , со прибор
- Лучки претоварни мостови за растурени товари со зафатил уреди, со ра- ботна должина над 80 m и со дофат
спрема морето над 30 ти, со капацитет над 250 t/h, со прибор
84.22/5г
Дигалки, самостојни, подвижни
Ех.
Самоодни дигалки на пневматици, за работа во лука, со носивост од 12 до 15 t,
со телескопска стрелка над 20 m
87.02/Зѓ
Други моторни возила за превоз на стоки
или материјали
Ех.
Моторни возила за комбиниран превоз
на стоки по пат и по шини во луки
87.03/6 Камиони-дигалки
Ех.
Камиони дигалки со телескопска стрелка
над 20 m
87.07/1
Комплетни возила со сопствен погон
Ех.
- Виљушкари со спредер за манипулација со. контејнери со носивост над
30 t, со прибор
- Виљушкари за истовар, натовар и манипулација со товар, со носивост до 61
2. Ова решение ќе се применува на увозот што.
Ice се'изврши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

Страна 1689

3. Ова решение влегува во сила наредниот деиѓ
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Е. п. бр. 839
27 октомври 1977 година Белград

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ
НА СПЕЦИФИЧНАТА О,ПРЕМА ШТО СЛУЖИ ЗА
ПРЕТОВАР ВО ЛИНИСКИОТ, КОНТЕЈНЕРСКИОТ
И МАСОВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ПРИСТАНИШТА И
ЛУКИ
1. На увозот на производите од долунаведените
тарифни броеви, односно ставови на Царинската
тарифа — специфична опрема што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот
превоз во пристаништа и луки, царина ќе се пре-.
сметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика
помеѓу царината пресметана по стапките пропишани
во Царинската тарифа, односно Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен . лист на СФРЈ", бр.
10/73, 45/73 to 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 40%:

Број 53 -

Сојузен извршен совет
Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

703.
Врз основа,на член 49 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ
НА ЛОКОМОТИВИ, ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ
1. На увозот на локомотиви, вагони и електромоторни возови од долунаведените тарифни броеви,
односно ставови од Царинската тарифа, што со(
врши за потребите на Југословенските железници,
царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така
пресметаниот износ му се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по
стапките пропишани во Царинската тарифа, одши
сно во Решението'за одредување на пониски царински стапки на увоз
на одредени
производи
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75)'
и царината пресметана по стапка од 5%, намален
за 50'%:
Тарифен
број

Наименување

1

2

86.02/3

86.03/1

86.03/2

Електрични локомотиви со напојување
од еден систем
Ех.
- 3 8 електрични локомотиви, шестоосни,
за монофазен систем^ со делови за почетна експлоатација на тие локомотиви до вредноста од 10% од вредноста
на самите локомотиви
— 15 електрични локомотиви, шестоосни, за еднонасочен систем, со делови
за почетна експлоатација на тие локомотиви до вредноста од 10% од
вредноста на самите локомотиви
Дизел електрични локомотиви
Ех.
20 дизел електрични локомотиви, не- .
комплетни — во раставена состојба, со
делови за почетна експлоатација на-тие
локомотиви до вредноста од 10% на самите локомотиви
Дизел хидраулични и други дизел локомотиви, освен оние од точка 1 на овој
тарифен број
Ех.
30 дизел хидраулични локомотиви, некомплетни — во раставена состојба, со
делови за почетна експлоатација на тие
локомотиви' до вредноста од 10% од
вредноста на самите локомотиви

Qgpана 1896 -
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1

2

86.04/1

86.07/1ѕ-2

Моторни возови, патнички
Ех.
- 1 8 гарнитури електромоторни возови,
со делови за почетна експлоатација
на тие возови до вредноста од 100/d
од вредноста на самите возови
— 10 гарнитури дизел моторни возови
со делови за почетна експлоатација
на тие возови до вредноста од 10%
од вредноста на самите возови
Други отворени железнички вагони
Ех.

Забелешка:
Намалувањето на царината на увозот на
делови за почетна експлоатација на локомотиви^ и моторните возови ќе се
врши без оглед дали тие делови се распоредуваат во тарифните броеви опфатени со ова решение или во други тарифни броеви на Царинската тарифа.
2. Намалувањето на царината од точка 1 на ова
решение ќе се примени и на увозот на делови за
почетна експлоатација за 230 локомотиви што за потребите на Југословенските железници се увезуваат според договорот бр. 281 од 10 јуни 1966 година.
3. Ова решение ќе се применува на увозот што
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.
4. Ова решение влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Е. п. бр. 840
27 октомври 1977 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

704.

!

Врз основа -на член 49 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува.
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ
'НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ,ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И
ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
1. Во Решението за намалување на царината на
увозот на специфичната опрема што ср користи за
изградба на електроенергетски производствени и
преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/75, 48/75, 61/75, 30/76 и
5/77) во точка 1 во тар. број 85.15/Зд во наименувањето под Ех. ,зборот: „над" се заменува со зборот:
»До".
2. Ова решение ќе се применува на увозот што
се врши во 1977 година.

-Петок, 4 ноември 197?

3. Ова решение влегува во'сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ". '
Е. п. бр. 838
27 октомври 1977 година
Белград.
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
" д-р" Берислав Шефер, с. р.

705.
Врз основа на член 48 ст. 1 и 3 од Законот за
прометот на стоки и услуги со странство („Службен
лист на СФРЈ", бр. 15/77) сојузниот секретар за народна одбрана донесува

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА ЗА ЧИЈ ИЗВОЗ
И УВОЗ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ОД СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА
1. Како предмети на вооружување и воена
опрема се сметаат:
1) вооружување од сите видови (пиштоли, пушки, автомати, митролези, пушкомитролези, рачни
фрлани, минофрлачи, топови, хаубици и др.) и муниција за тоа вооружување, освен ловечко и спортско
оружје и муниција;
2) ракети од сите видови и уреди за лансирање
и наведување, освен за одбрана од град и за огномет;
3) сите видови бомби, торпеда, мини и распрскувачки уреди;
4) барути, експлозиви од сите видови и средства за палење, освен ловечки барут и рударски
експлозив;
ч
5) средства за противнуклеарна, противхемиска
и противбиолошка заштита, средства за детекција,
дозиметрија и идентификација и средства и материи за деконтаминација, што се наменети за воени
потреби;
6) сите видови возила што се наменети за воени
потреби (борбени, неборбени и други специјални моторни возила), освен патнички;
7) уреди и инструменти за воздушно, површинско и подводно набљудување, идентификација и
легитимирање, за ориентација и навигација, за управување и водење, радари, IC уреди, ласери и нишански справи, што се конструирани и произведени
за воени потреби;
8) воздухоплови, хеликоптери, едрилици и лебделици од сите видови, и нивна опрема, падобрани
и падобранска десактна опрема, што се наменети
за воени потреби;
9) сите видови воени бродови и други борбени
пловни објекти, бродови за помошна намена и
нивна специфична опрема наменета за воени потреби;
10) висечки, монтажни и лансирни. мостови, понтонски паркови и пловни објекти, извидувачки и
десантни чамци, што се наменети за воени потреби;
11) опрема и средства за минирање и разминирање, за маскирање и камуфлажа, што се наменети
за воени потреби;
12) сите средства на воената техника за врски,
криптозаштита, противелектронско обезбедување,
радио и радиотехничко извидување (командување^
и безбедност, што се наменети за воени потреби^

Петок, 4 ноември 1977

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР,Ј

Број 53 -

Страна 1689

13) сите видови опрема и прибор, делови, склопови и потсклопови што обезбедуваат наменска
функција на средствата од одредбите под 1 до 12
од оваа точка;
14) материјални права по основ на технологијата (патенти, лиценци, модели, Know-how и др.),
вклучувајќи ја и техничката, ремонтната и лиценца т а документација за средствата и опремата од
одредбите под 1 до' 13 од оваа точка;
15) сите видови друга опрема, што е произведена според југословенскиот армиски стандард и
ме се наоѓа во слободен промет во Југославија.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за определување предмети на вооружување и воена опрема
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/06).
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

-фомври 1977 година, што излегува на германски ја-«
зик во Виена, Австриј,а.

Р. в, п. бр. 47
12 октомври 1977 година
Белград

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „AZ"
Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

Бр. 650-1-2/361
13 октомври 1977 година
Белград
Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко"Јуришиќ, с. р.

708.
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства на масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „AZ" број 274 од 5 октомври
1977 година што излегува на германски јазик во
Виена, Австрија.
Бр. 650^1-2/360
13 октомври 1977 Година
Белград

70«.
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства на масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE"
Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Ргеѕѕе", број 8860 од
5 октомври 1977 година, што излегува на германски
јазик во Виена, Австрија.
Бр. 650-1-2/369
12 октомври 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

709.
Врз основа нк член 27 став 4 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 пропишува

ПРАВИЛНИК
,ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КАРАНТИНСКИ^ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА
РАСТЕНИЈАТА
I. Општи одредби

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, ,с, р.

707.
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства на 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 РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER"
Се забранува внесувањето и растурањето во / Југославија на весникот „Kurier", број 274 од 5 ок-

Член 1
Карантински^ објекти во кои се врши проверување на здравствената состојба на растенијата
мораат да ги исполнуваат условите пропишани со
овој правилник.
Објектите од став 1 на овој член можат да бидатt
1) карантински расадници;
2) карантински парцели и карантински полиња;
3) карантински стакленици и карантински изолации.
Член 2
Карантинските објекти од член 1 на овој пра^
Е И Л Н И К можат да се користат за проверување на
здравствената
состојба на растенијата, ако пред
внесувањето на растенијата по објектот, чија здрав-,
ствена состојба ќе се проверува, не се заразени со
растителни болести или штетници.
Карантински^ објекти мораат да бидат уредени
така што да оневозможуваат ширење на растител^
ните болести и штетници од тој објект.
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II. Карантински расадници, карантински парцели К
карантински полиња
, Член 3
Карантлнските расадници, карантинските парцели и карантинските полиња мораат да имаат зона
(на просторна изолација.
Член 4
Широчината на зоната на просторната изолација
(околу објектот од член 3 на овој правилник мора да
Изнесува најмалку 100 метри. Ако во објектот се
врши проверување на здравствената состојба на
мук или други растенија од фамилијата Maivacea
'— широчината на зоната на просторната изолација
(мора да изнесува' најмалку 5 km.
Во зоната на просторната изолација можат да
се одгледуваат само оние видови растенија што не
се главни или споредни домаќини на карантинските
растителни болести или штетници што ги напаѓаат
растенијата чиja здравствена состојба се проверува
во објектот. Зоната на просторната изолација, мора редовно
да се прегледува за да се утврди присуството на
караптинските растителни болести и штетници во
време во кое тие-можат најлесно да се уочат и за
да се преземат мерки за нивно спречување и отстранување.
Член 5
Карантинските расаднициј карантинските парцели, односно карантинските полиња мораат да бидат заградени сo цврста ограда' со. височина од иајмалкУ 2 метра, заради спречување влегување на
неовластени лица и животни.
Покрај оградата од став 1 на овој член, од надворешната страна, на оддалеченост од еден до два
метра, мора да постои ископ и земјен насип, што
се одржуваат уредно.
Член 6
На почетокот на пристапниот пат за карантинСкиот објект од член 3 на овој правилник мора да
биде поставена табла со натпис: „ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП - КАРАНТИНСКИ ОБЈЕКТ", а на главниот
влез во заградениот простор на објектот — фирма,
односно назив на организацијата на здружениот
труд чиј е објектот.
Член 7
Заградениот простор на карантинскиот објект од
Член 3 на овој правилник мора да биде поделен во
простор за подготовки, во кој се влегува низ главниот влез во заградениот простор, и простор за проверување на здравствената состојба на растенијата,
во кој се влегува од просторот за подготовки.
Просторот за проверување на здравствената состојба на растенијата мора да биде со ограда одвоен
од просторот за подготовки.
Член 8
Просторот за подготовки од член 7 на овој правилник мора да има простории за подготовка и сместување на соме и посадочен материјал, за сместување на орудија, алат и друг прибор, за санитарни
потреби, за сместување на заштитна облека и обувки
и за прирачна лабораторија со потребната опрема.
Ако во близината на карантинскиот објект не
гтозтои склад за пестициди, просторот за подготовки
мора да има и простори,ја за прирачно смест.ување на
пестициди и апарати за третирање на растенија.'
Во просторот за подготовки мораат да постојат
а јами за уништување на растенија и амбалажа,
а бетонирана површина за перење и дезинфекција
ха орудија и машини.

Леток, 4 ноември 19П

Член 9
Пред влезот во просторот за проверување на
здравствената состојба на растенијата од член 7 на
-овој правилник мора да постои прибор за чистење
на обувки и плитка јама за дезинфекција на обувки,
Член 10
Ако на карантинскиот објект од член 3 на овој
правилник се врши и наводнување, објектот мора да.
биде уреден така што со водата за наводнување да
не можат да се. пренесуваат карантински растителни
болести или штетници.
па-

Член 11
Површините на кои ќе се изгради карантинскиот
објект од член 3 на овој правилник и околината на
објектот — на оддалеченост од најмалку еден километар мораат претходно да бидат . прегледани на
присуство на растителни болести и штетници.
Ако на површините од став 1 на овој член се
утврди присуство на карантински растителни болести или штетници, таквите болести, односно штетници мораат да се отстранат и за тоа се составува
записник.
III. Карантински стакленици и карантински
изолации

Член 12
Карантинските стакленици и карантинските изолации мораат да бидат така изградени и да имаат
таква опрема што во целост да спречуваат влегување и излегување на инсекти.
Објектот од став 1 на овој член мора да има
простор за подготовки и соодветен број одделенија,
односно боксови со потребни водоводни и електрични инсталации. Просторот за подготовки мора да биде со преграда или со ѕид одвоен од боксовите. Одделенијата, односно боксовите мораат да бидат одвоени едни од други.
На влезот во објектот од став 1 на овој член
мора да постои прибор за чистење на обувки и плитка јама за дезинфекција на обувки.
Член 13
Објектите од член 12 на овој правилник мораат
да бидат изградени така што отпадните води да се
испуштаат преку таложница, во која, по потреба,
може да се врши дезинфекција.
Член 14
На објектот од член 12 на овој правилник мора
да биде поставен натпис: „ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП КАРАНТИНСКИ ОБЈЕКТ 4 и фирма, односно чназив
на организацијата на Здружениот труд чиј е објектот.
Член 15
Карантинскиот објект од член 12 на овој правилник мора да биде најмалку 100 метра оддалечен
од другите површшш на кои се одгледуваат видови
на растенија што се главни и ли. споредни домаќини
на карантински растителни болести или штетници за
оној вид растенија чија здравствена состојба се проверува во објектот.
Член 16
Ботаничките бавчи и арборетуми можат во самата бавча, односно арборетум да имаат карантински стакленици или карантински изолации за проверување на здравствената состојба на растенијата,
ако тие стакленици, односно изолации ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник.
Ботаничките бавчи и арборетуми можат да
имаат и други карантински објекти за проверување
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на здравствената состојба на растенијата надвор
од бавчата односно арборетумот, ако тие објекти
ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник.
IV. Други одредби
Член 17
Проверувањето на здравствената состојба на
растенијата во објектите од член 1 на овој правилник можат да го вршат само стручњаци за заштита на растенијата — ентомолози и фитопатолози.
Член 18
Во карантинскиот објект може да се проверува
здравствената состојба само на оние видови растенија за кои објектот е наменет, односно за кои тој
ги исполнува условите предвидени со овој правилник.
Член 19
Во просторот за проверување на здравствената
состојба на растенијата во карантинскиот објект, не
смее да се одгледуваат никакви други растенија
кити смеат да се вршат работи што не спаѓаат во
проверувањето на здравствената состојба на растенијата.
Член 20
Во просторот за проверување на здравствената
состојба на растенијата можат да влегуваат само
овластени лица.

Страна 1689

Другите лица можат да влегуваат во просторот!
за проверување на здравствената состојба на растенијата само со претходно одобрение од раководителот на карантинскиот објект и под надзор на ов«
ластеното лице на објектот.
Член 21
Во карантинскиот објект мораат да се водат«
Книга за влегување во кара шинскиот објект и за
излегување од кара отпиениот објект на растителни
материјали — на образецот бр. 1 и Книга за проверување на здравствената состојба на растенијата Н
за мерките на заштитата на растенијата на карана ,
тинскиот објект — на образецот бр. 2.
Обрасците бр. 1 и бр. 2 од став 1 на овој член
се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.
V. Завршна одредба
Член г22
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ%
9-3031/1
20 октомври 1977 година
Белград
Заменик-претседател
на Сојузниот комитет?
за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. pw
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710.
Врз основа на член 7 став 6 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 пропишува

ПРА-ВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ, НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМСКО СЕМЕ И НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ РАСТЕНИЈА
Член I
- - Задолжителниот здравствен преглед на земјоделски посеви за производство на семе (во ната'
доошниот текст: посеви), како и на објекти за про. ^водство, на шумско семе и на објекти за производство на посадочен материјал на повеќегодишни
растенија (во натамошниот текст објекти), се врши на начинот пропишан со одредбите од овој правилник заради утврдување на здравствената состојба на тие посеви односно објекти.
Под посеви, во смисла на став 1 од овој член,
се подразбираат досевите за производство на семе
на жита, овошје и индустриски, крмни, градинарски, 'лековити, ароматични и украсни растенија.
Под објекти, во смисла на став 1 од овој член,
се подразбираат:
1) расадници, стаклепици и пластеници за производство на овошен, лозов, шумски и украсен посадочен материјал;
2) матични засади на овошки, винова лоза
и
N
Шумски дрвја;
- 3) Други објекти.ве кои се. произведуваат подници, садници, дивјачки, прпорци, ластунки, резници, калем-гранчиња, луковици, ризоми, кртоли и
шумско семе.
Ако посевите или објектите се наоѓаат на повеќе просторно оддалечени места, секое такво место ќе се смета како посебен посев односно објект.
На задолжителен здравствен преглед подлежат и растенијата на растојание од 100 метри од
посевот односно објектот.
Член 2
Производилот на земјоделско семе односно
производителот на-шумско семе или ,посадочеи
материјал ќе го извести надлежниот орган од
член 7 став 5 на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат
целата земја (во натамошниот текст: Законот), за
организацијата на здружен труд овластена да врши задолжителен здравствен преглед, во рок од 30
дена од денот кога је одбрал таа организација.
Член 3
Производителите на- семе односно на посадочен материјал ќе ја звпознаат организацијата на
здружен труд овластена да врши задолжителен
здравствен преглед на посеви, односно објект со
здравствената состојба на посевите што биле на
земјиштето на кое ќе се врши задолжителен
здравствен преглед на посевите, односно со здравствената состојба на објектот на кој ќе се произ«
ведува шумско семе или посадочен материјал на
повеќегодишни растенија.
Здравствената состојбаГ на посевите, односно
здравствената состојба на објектот се утврдува
врз основа на податоци од Книгата за задолжителен здравствен преглед на земјоделски посеви за
производство ,на семе, на објекти за производство
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на шумско семе и на објекти за производство на
посадочен материјал на повеќегодишни растенија
во 19
година, која се води посебно за секој
посев, односно објект на образецот бр. 1, што е отпечатен кон овој правилник ц е негов составен
дел.
Член 4
Задолжителниот здравствен преглед на посевите и на објектите се врши најмалку двапати во
текот на годината, и тоа:
1) ако е во прашање производство на земјоделско или шумско семе, првиот преглед се врши
во терот на вегетацијата, а вториот преглед пред
собирањето на семето;
2) ако е во прашање производство на посадочен материјал првиот преглед се врши во текот на
вегетацијата, а најдоцна до 31 јули тековната година, а вториот преглед пред пуштањето на посадочниот материјал во промет, а најдоцна до 1 ноември тековната година. По исклучок, задолжителниот здравствен преглед може да се "врши4 и
повеќе од двапати годишно ако е тоа потребно поради неповолните услови за производство на пбса^очен материјал или поради специфичноста на
штетниците.
Ако првиот задолжителен здравствен преглед
На посеви или објекти не е извршен во рокот определен во став 1 на овој член, семето што потекнува од тие посеви, односно посадочниот материјал што потекнува од тие објекти не може да се
пушти во промет ниту да се користат за сопствено производство.
Задолжителниот здравствен преглед од. став« 1
на овој член се врши во присуство на производителот на семе, односно на посадочен материјал.
Член 5
Задолжителниот здравствен преглед што се
однесува на карантински и економски штетни« немате ди на родот Heterodera се врши еднаш во
текот на годината, и тоа најдоцна на 30 дена пред
почетокот на производството.
Член 6
По секој завршен задолжителен здравствен
преглед се составува записник на образецот^ бр. 2
што е отпечатен кон овој правилник и е нФгов составен дел.
Организацијата на здружен труд овластена
да врши задолжителен здравствен преглед-на посеви, односно на објекти што го извршила' задолжителниот здравствен преглед, утврдената здравствена состојба ја внесува и во Книгата која се во,ди на образецот бр. 1.
Член 7
Записникот од член 6 на ofeoj правилник се
Составува во три примероци, од коишто по еден
примерок задржуваат лицето што го извршило
задолжителниот здравствен преглед и Производителот на семе односно на посадочен материјал, а
еден се доставува до надлежниот орган од член
7 став 3 на Законот заради преземање или наредување на потребни мерки.
Член 8
Ќе се смета дека целиот посев, односно целиот
објект е заразен ако на него се утврди присуство
на карантинска растителна болест или штетник од
член 3 став 5 на Законот во кој и да било процент,
односно ако на него се утврди присуство на
економски штетна растителна болест или штетник во процент поголем од дозволениот според
Табелата за економски штетни растителни болести и штетници.
Табелата од став 1 на овој член е дадена на
образецот бр. 3 што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.
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Ако на посевот или на објектот се утврди присуство на економски штетна растителна болест или
штетник во границите на дозволениот процент
според табелата од став 1 на овој член, тој посев
односно објект ќе се смета како здрав и семето
што потекнува од тој посев односнопосадочииот
материјал што потекнува од тој објект може да се
пушти во промет.
Член 9
Ако при задолжителниот здравствен преглед
на растенија на растојание од 100 метри од посевот, ,односно од објектот се утврди -постоење на
карантиска растителна болест или штетник од
члер 3 став 5 на ,Законот во кој и да е процент, односно постоење на економски штетна растителна болест или штетник во процент поголем од дозволениот во табелата од член 8 став 1 на овој правилник, ќе се смета дека е заразен целиот посев односно објект само ако на тој посев односно објект се
произведува семе или посадочен материјал од оној
вид ,растенија што таа болест односно штетник може
да го нападне или преку него може да се пренесе.
Член 10
Ако посевот односно објектот не се смета како заразен во смисла на одредбите на овој правилник, организацијата на здружен труд овластена да врши задолжителен здравствен преглед на
посеви, односно на објекти издава уверение за
здравствената состојба на посевите односно на објектот на образецот бр. 4, што е отпечатен кон
овој' правилник и е негов составен дел.
Здравствената^ состојба на земјоделските посеви за производство на семе се внесува во уверението за апробација на тие посеви.
Член 11
Со ќенот на влегувањето во сила на овој прав и л н и к престануваат да важат:

Страна 1689

1) Правилникот за начинот на вршење стручна и здравствена контрола над производството на
земјоделско семе („Службен лист на СФРЈ", бр.
20/66 и 7/67);
2) Правилникот за начинот на вршење стручна контрола над производството на шумско семе и
вршење здравствен преглед на шумските состојки
За производство на шумско семе („Службен лист
на СФРЈ", бр. 20/67);
3) Правилникот за задолжителниот, здравствен
преглед на објектите за производство на посадочен материјал и за мерките за спречување и сузбивање на растителните болести и штетници на
овие објекти („Службен лист на СФРЈ" ѕ бр. 43/65).
4) Наредбата за мерките за спречување и сузбивање на пламеницата кај тутунот („Службен лист
на СФРЈ", бр. 41/65);
5) Наредбата за мерките за спречување и сузбивање на ракот кај компирот („Службен лист на
СФРЈ", бр. 42/65);
6) Наредбата за мерките за спречување и сузбивање на памуковиот молец („Службен лист на
СФРЈ", бр. 41/65);
7) Наредбата за мерките за спречување на ширењето и за сузбивање на компировата нематода
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/69).
Член 12
Овој правилник - влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 9-3058/1
26 септември 1977 година
Белград
Заменик-претседател
на Сојузниот комитет„ за
-земјоделство-,
инж. Бранко Турудија, с.р.
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II. На објекти за производство на посадочен материјал на повеќегодишни растенија

711.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за
- Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на14 општествени средства (Службен лист на
СФРЈ , бр. 32/75 и 60/75), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУМУЛАТИВНИОТ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА И НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1976 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ
1977 ГОДИНА
1. Кумулативните индекси на цените на предметите на опремата и градежните објекти според
групите во кои предметите на опремата и градежните објекти се распоредени со Одлуката за определување на групите на градежните објекти и
опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги
утврдува индексите на цените за Ревалоризација
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од" 1 јули 1976 година до 30 јуни
1977 година.
2. Кухмулативните индекси на цените од точка
1 на ова решение се:

Образец бр. 4
/

У В Е Р Е Н И Е бр.
ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСХОЈБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ, НА
ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМСКО СЕМЕ И НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ
РАСТЕНИЈА
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1.05. Објекти за истражување, експлоатација, пренесување и сместување на
нафта и гас — — — — — — 117
1.06. Индустриски, градежни,
занаетчиски,
земјоделски, шумарски,
сообраќајни,
трговски, угостителски, туристички, комунални, управни, станбени и други
згради од тврд материјал — армиран
бетон, бетон, камен и тули — — — 116
1.07. Индустриски, градежнички, занаетчиски, земјоделски, шумарски,, угостителски, туристички, управни, станбени и
други згради и други градежи од метални, дрвени и пластични материјали 118
2.01. Електроенергетски,
водостопански и
рударски машини, уреди и постројки 112
2.02. Машини, уреди и постројки за експлоатација и преработка на нафта и гас 115
2.03. Машини, уреди и постројки на црната
и обоената металургија и за производство на кокс — — — -:: — — — 115
2.04. Машини, уреди и постројки во индустријата на неметали — — — — 115
2.05. Машини, уреди и постројки во металната индустрија, во електроиндустрита и во бродоградбата —
НО
2.06. Машини, уреди и4 постројки во хемиската индустрија, во индустријата на
гума и во индустријата на кожи и
обувки
Јг- — — — — — — — 107
32.07. Машини, уреди и постројки за производство на градежен материјал, огноотпорен материјал и азбестни производи -- -. - — - 103
2.08, Машини, уреди и постројки во дрвната индустрија, во индустријата на целулоза и во индустријата на дрвесина
и хартија — — — — — — — — 103
2.09. Машини, уреди и постројки на текстилната индустрија и на индустријата на спортска опрема — - — — 101
2.10. Машини, уреди и постројки во прехранбената индустрија и во индустри- јата на тутун — — — — — — 115
2.11. Машини, уреди и постројки во графичката и во 'другата ненаведена индустрија - ^ — — — — — — — 109
2.12. Машини, уреди и постројки во областа на земјоделството, шумарството и
градежништвото — — — — — '— 108
2.13. Опрема што се користи за вршење на
железничкиот сообраќај и другиот сообраќај на шини — — — — — — 115
2.14. Опрема што се користи за вршење на
друмскиот сообраќај — — — — — 108
2.15. Опрема што се користи за вршење на
поморскиот сообраќај и на сообраќајот на внатрешните води — — — — 106
2.16. Опрема што се користи за вршење на
ПТТообраќај, на радио и ТВ сообраќај
- - - - 122
2.17. Опрема што се користи за вршење на
воздушниот сообраќај
— "— — — 120
2.18. Мерни и контролни апарати, инструменти и уреди и стандардни и специјални алати — — — — — — 108
2.19. Лабораториска опрема, школски учила
медицински уреди, апарати и прибор и
ч
спортски реквизити — —' — — — 107
2.20. Електронски сметачи, пишувачки, сметачки и книговодствени машини, уреди
и постројки — — — — — — ' 107
1.21. Мебел, како и машини, уреди и апара. ти за општи и посебни намени — — 108
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Бр. 710-5015/1
10 октомври 1977 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифи^, с.р.

712.
Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став
1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на
народните банки на републиките и на народните
банки на автономните покраини („Службен лист на
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со Сојузниот извршен совет, дадена -врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и
од извршните совети на собранијата на автономните
покраини, Советот на гувернерите донесува
О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ
СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА
ЕМИСИЈА '
1. Во Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр.
17/77), во точка 2 ставв 1 процентот' ,,8%" се заменува со процентот: „6 /о".
Во став 2 одредбата под 3 се менува и гласи:
,,З) по стапка од 8?/о годишно на кредитите за
одржување на дневната ликвидност."
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот н а ' објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
О. бр. 76
27 октомври 1977 година
Белград
Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

713.
Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ",
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНДИТОРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 септември 1977
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на
затечените цени за кондиторските производи, со тоа
што производителските организации на здружениот
труд ,да можат своите затечени продажни цени да
ги усогласат, односно зголемат во просек до 12%,
заради преминување од производителот цени на
цени во продажба на мало, според ценовниците!
што се составен дел на Спогодбата, а при условите
на продажбата што се наведени во Спогодбата.
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Цените формирани според одредбата на став 1
од оваа точка важат како цени во продажба на
мало.
2. Учесницит-е на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 2730 од 12 октомври
1977 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Претставници на производителите: 39 производители потписници на Спогодбата.
Претставници на кулувачите-потрошувачи: 30
купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

714.
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Се назначува
' Недељко Зориќ, советник на сојузниот секретар
за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија во Република Алжир.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој. указ влегува во сила веднаш.
У бр. 29
30 септември 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р,

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4,
бр. 25/72 и 35/72)г претставникот на производителот
и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЈОН
1. Претставникот на производителот и претставниците па потрошувачите на 16 август 1977 година
склучија и потпишаа Спогодба за промена па затечените цени за рајон, со тоа што производителската
организација на здружениот труд да може да ги
зголеми своите затечени продажни цени,
при постојните услови на продажбата, до 8,50/о.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги
продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.
3. На оваа спогодба -даде согласност Сојузниот
завод за цени. со решение бр. 3137 од 20 октомври
1977 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден
во Спогодбата.
Претставник на производителот: „Вискоза" —
Лозница.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12
купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

Страна 19;5

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

ч

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА-ВО РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА
I

Се отповикува
Слободан Мартиновиќ од должноста-извонреден
и ополномоштен амбасадор
на Социјалистичка Федеративна Република 4 Југославија во Република
Шри Ланка.
II

Се назначува
Драги Трајановски, главен координатор според
Спогодбата за проширување на трговијата и стоУ К А З И
панската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Република Индија
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на
и Обединетата Арапска Република, за извонреден
Социјалистичка Федеративна Република Југосла- - и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Февиј а, Претседателот на Републиката донесува
деративна Република Југославија во Република
Шри Ланка.

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛЖИР И ЗА ЈНАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
АЛЖИР
I

Се отповикува
Д-Р Душан Војновиќ од должноста извонреден
П ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република
Алжир,.

III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 30
3 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Страна 1906 -

Број 53

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД
I

Петок, 4 ноември 1977
II

Се назначува
Сафет Шерифовиќ, досегашен претседател на
Градската конференција на Сојузот на комунистите
на Сараево, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Народна Либиска
Арапска Џамахирија.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ. .
IV

Се отповикува
Азем Зулфиќари од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.'

Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 32
4 октомври 1977 ,година
' Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

II
Се назначува
Владимир Шестан, извонреден и ополномоштен
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република
Бурманска Унија, за извонреден и ополномоштен
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд, со седиште
во Рангун.
^
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 31
4 октомври 1977 година
Белград

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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТОГО
I

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

Се отповикува
д-р Здравко Печар од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того.
II

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

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА
I
Се отповикува
Михаило Стевовиќ од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка
Народна Либиска Арапска Џамахирија.

. Се назначува
Ласло Бала, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија во Република Гана, за извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того,
со седиште во Акра.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 33
5 »октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. Џ

Петок, 4 ноември 1977

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Врз о,снова 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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦАРСТВОТО ИРАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦАРСТВОТО ИРАН

Број 53 II

Се назначува
Трифун Николиќ, генерален директор на Службата на општественото книговодство на Социјалистичка Република Србија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV'

I
Се отповикува
Мухамед Хаџиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Царството Иран.

Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 35
12 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката, .
Јосип Броз Тито, С. р.

II
Се назначува
Ѓуро Нинчиќ, советник на сојузниот секретар за
Надворешни работи, за извонреден и ополномоштен
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Царството Иран.
III
Сојузниот секретар
го изврши овој указ.

Страна 190?

за надворешни

работи ќе

IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 34
10 октомври 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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА
I
Се отповикува
Петар Додиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА МАВРИЦИУС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА МАВРИЦИУС
I
Се отповикува
Марко Косин од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Маврициус.
II
Се назначува
Ѓуза Радовиќ извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија во Демократска Република Мадагаскар,
за извонреден, и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на
Маврициус, со седиште во Тананарива.
III
Сојузниот-секретар
го изврши овој указ.

за надворешни

работи ќе

IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 36
12 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип' Броз Тито, с. р.

Страна 1908 -

Број 53

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КЕНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
КЕНИЈА

Петок, 4 ноември ld7f
II

Се назначува
Душан Вукиќевиќ, ополномоштен министер во
Сојузниот 'секретаријат за надворешни - работи, за
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Монголска Народна Република.
III
Сојузниот секретар за
го изврши овој указ.

надворешни работи ќе

IV
Овој указ влегува во сила веднаш.

I

Се отџовикува
Живоин Радојловиќ од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Кенија.
,

У бр. 38
18 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

II
Се назначува
Реџо Терзиќ, член на Одборот за надворешно-политички работи на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија во Република
Кенија.
III
1
Сојузниот секретар за
го изврзпи овој указ,

надворешни работи ќе

IV

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

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕНИН И ЗА
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕНИН

Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 37
12 октомври 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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
ВО МОНГОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
I

Се отповикува
Драгутин Новак од должноста извонреден и ополномоштои амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија bo Монголска Народна
Република.

I

Се отповикува
д-р Здравко Печар од должноста извонреден и
ополномоштен амбаса,дор на Социјалистичка Федеративна Република југославија во Народна Република Бенин.
II
Се назначува
Ласло Вала, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република
;
Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република
Бенин, со седиште во Акра.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 39
19 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Петок, 4 ноември 197^

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

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 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ХОНДУРАС

Број 53 II

'Се назначува
Златан Сажуниќ, ополномоштен министер во
Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за
извонреден и ополномоштен амбасадор
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во
Република Индонезија.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши указ.
IV
, Овој указ влегува во сила веднаш.

I
Се отповикува
Игнац Голоб од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република' Хондурас.

У бр. 41
19 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р;

II
Се назначува
Реџан Сурои, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија во Соединетите Држави на Мексико, за
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалитисчка Федеративна Република Југославија во Република Хондурас, со седиште во Мексико.
III
Сојузниот секретар за
го изврши овој указ.

Страна 1909

надворешни работи ќе

IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 40
19 октомври 1977 година
Белград

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

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ
I

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

Се отповикува
Слободан Мартиновиќ од должноста извонреден
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република
Малдиви.
II

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

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН
И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА
I
Се отповикува
Паун Шербановиќ, од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

Се назначува
Драги Трајановски, извонреден и ополномоштен
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Шри Ланка, за'извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малдиви, со седиште во Коломбо.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У бр. 42
21 октомври 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

Qgpана1896-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА
Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77),
Сојузниот извршен совет донесува

-Петок, 4 ноември 197?

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ,СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Јовичић Александра Ђура, Клашња Милана
Тома, Свирчевић Марка Васа, Вујичић Обрада Лазо;
— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО
Се разрешува од должноста помошник директор
на Сојузната управа за контрола на летањето Томаш Самарџиу поради истекот на четиригодишниот
период во вршењето на таа функција.
Е. п.. бр. 754/77
5 октомври 1977 година
Белград

СО ОРДЕН

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
БРЕН ВЕНЕЦ

СО СРЕ-

Андрејић Светозара Јоца, Милбјевић Радомира
Милорад, Саватовић Миће Тома, Вујовић-Црвенка
Маша Љубица;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сојузен. извршен совет
Потпретседател,
Доброслав Ќулафиќ, с. р.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ" бр.
21/74)f Сојузниот извршен совет донесува

Бабић Станка Раде, Гвозденов Тиме Паја, Кодић Душана Иван, Лањи Алојза Ласло, ЈТепедат
Миливоја Никола, Радовановић Светислав^ Марко,
Ружин Живка Радослав;
— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното
знаење и борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
ИЗВРШЕН СОВЕТ

Кујунџић Ђуре Данило, Радомир Ивана Милорад, Стојић Милана Душан;

Се разрешува од должноста советник на Сојузниот извршен совет д-р Никола Георгиевски, со 31
август 1977 година, поради заминување на друга
должност.

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

Е. л. бр. 755/77
6 октомври 1977 година
Белград

Потпретседател,
Доброслав Ќулафиќ, с. р.

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 Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:
САП

НА РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО БРОНЗЕН

Анкић Милана Станко, Сивчев Душана Стеван,
Стојковић Добривоја Милан, Вимер Јосипа Јосип;

Сојузен извршен совет

Од

СО ОРДЕН

Војводина

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

— за залагање и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН

ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

Аврамовић Марјана Томислав, Бован-КујунђиК
Светозара Стоја, Бугарин Живе Радисав, Дрндар
Раде Десанка, Душков Саве Жарко, Ђурђев Станислава Ратомир, Филиповци Миланка Радој ица,
Глоговац Гаврила Божо, Јожић Живе Јоца, JIany
Иштвана Иштван, Марковљев Владе Димитрије,
Миленковиќ Милана Радосав, Миличевић Шпире
Данило, Милошевић Обрена Миливој, Милошевиќ
Светозара Невенка, Мирановић Луке Вељко, Миросављез Ћоке Стева, Николић Петра Милутин,
Огњагшвић Велимира Радослав, Пауновиќ Бранка
Стер а н, Павлов Радивој а Ђура, Петровић Борислава Владимир, Радак Душана Миливој, Селеши Иштвана Иштван, Сломовић Марка Милева, Стојановић Душана Златибор, Стојиљковић Јована Војин,
Стозковић-Стојанов Младена Велинка, СтрајниН'
Ћоке Рада. Шајић-Томашевић Живе Драгица, Унчерић Славка Ђорђе, Влај,ков Ранка' Живан, Властић Јоце Иса;

Петок, 4 ноември 1977
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— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

Број 53 — Страна 1911

Узелац Раде Димитрије, Живановић
Стеван, Живков Марјана. Здравко;

Живојина

— за залагање и постигнати успеси во работата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Арањош Антала "Антал, Бабић-Ердељи Олга,
Бајноци Имреа Имре, Баста Владе Дане, Богичевић Богића Живојин, Бота Николе Коста, . Будишин Милоша Милош, Цвејић Уроша Артемије, Добријевић Луке Тодор, Џигурски Глигорија Градимир, Ђурић Велимира СТОЈ а н, Грујић Аван ума Милан, Хорват Михала Јанош, ХриЈешик Јурај а Ј у - \
рај, Јокић Миленка Ђорђе, Каприш Живе Стеван,
Караћ Даќе Божидар, Кнежевић Ђуре Душан, Коцкар Васе Миодраг, Комлушки Владислава Иван,
Козма Нандора Ласло, Краљ-Милаковић Луке Милица, Краљ Аћима Милош, Кузманчев Николе Јован, Лаковић Милоша Радован, Лукић-Глогов ац
Лазара Зорка, Мајсторов Тодора Обрад, Марчићев
Милана Жарко, Марковић Миленка Велизар, Марковић Драгомира Вукомир, Матић Стевана Константин, Месарош Шандора Ласло, Миленковић Стане
Стеван, Милованов Симе Витомир, Мунћан Живе
Велизар, Нача Венцела Габор, Надрљански Миленка Ђорђе;
Нађ Жигмонда Ференц, Нешић Радомира Живојин, Нешовић Душана Мирко, Николић Јелесија
Љубивоје, Панић Томе Мита, Пензеш Петера Петер, Петер Пала Шандору Петков Раде Жарко, Попов Душана Радован, Путић Раденка Радослав, Рацков Васе Лазар, Радојчин-Угринов Стеве Бисерка,
Рафаи Андраша Јожеф, Рајић Васе Владислав, Ристић Милорада Александар, Савин Мите Сава, Силашки Арсена Борислав, Симоновић Миланка Василије, Сираки Андраша Балаж, Станковић Цвеје
Радослав, Станојевић Радоја Вељко, Стојанов-Стикић Ивана Ружица, Стојановић Светислава Чедомир, Сурдућан Андрије Николај, ,Сушић Лазара
Радослав, Шибул Јоце Стојан, Шијачић Светозара
Радослав, Тодрров Косте инж. Слободан, Трећаков
Пере Миодраг, Тури ка Трајана Јосим, Угреновић
Живка Танаско, Видовић Урочша Радослав, Вучуровић Марка Ђорђе, Вуковић "Ђоле Радивоје, Вуловић Милутина Радослав, Зрнић Стевана Димитрије;
— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и
борбената готовност на нашите граѓани

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Абаза Јове Милош, Бадрљица Боривоја Никола, Бановић Петра Миодраг, Бешлин Драгомира
Михајло, Бјелић Симе Миленко^ Богнар Андраша
Јржеф, Боја Иштвана Миклош, Божин Аркадије
Ќрста, Божин Александра Сава, Буцало Дана Драган, Челекетић Милана Милан, Деме Михаила Ференц, Добријевић Стевана Стојан, Дракулић Боже
Новак, Ђемант Ђерђа Јожеф, Ђурић Радослава
Драгољуб, Гаврилов Саве Милорад, Гаврилов ^Миливоја Радован, Гомбар Јаноша Иштван, Грифатон?
Јенеа Јене, Иличин Смиље Никола, Јанковић Саве
Миланко, Јањић Луке Зоран, Јоковић Петра Ђор-;
ђе, Јовановић Емила Живојин, Каматовић Миладин
на Миљко, Којић Луке Александар, Конечни Ми^
хај ла Александар, Константинов Слободана Мило-г
рад, Кошут Милана Никола, Кушевић-ПоповиН
Јосипа Стефанија, Латковић Михајла Милан, Луи-;
тулов Слободана Стеван, Магдић Софије Арон, Ма-;
рковић Живојина Иван, Мичик Ференца Нандор,
Михајловић Крсте Младен;
Милановић Николе Жарко, Милићевић Мирка1
Радомир, Милошев Младена Радован, Милованов"
Радована Мирослав, Моноштори Пала Миклош!
Пајтин Лазе Веселин, Пепић Ђуре Јован, Петков
Веселина Славко, Пилиповић Ђукана Бранко, ШИ
лесков Светозара Светозар, Предојев Саве Лазару
Рот Стевана Јулија, Савић Пане Петар, Стоисав-'
љевић Драге Чеда, Стојковић Милана Миле, Стражмештер Јоце Божидар, Шереш Јожефа Каталин,
Шоломон Јаноша Јанош, Татомиров-Томин Младена Софија, Телечки Сав^ Ђура, Терзин Благоја
Богољуб, Томашев Косте Бранислав, Туленчић-Ђуровић Пере Цвијета, Унгуран Омера Душан, Вереш
Мартина Шандор, - Влашић-Јованов Славољуба'
Мирјана, Вујичић Станка Стеван, Вукмирица Дмитра Божидар, Звекић Жарка Милан;
— за заслуги чи Постигнати успеси во работата
на општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Абрамовић Пав^а Момир, Билић Душана Милан, Богуновић Стевана Недељко, Бориш Пала ЈоСО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ жеф, Братић Недељка Будимко, Црепај ац Саве
Светозар, Чаки Лајоша Лајош, Чањи Јожефа
МЕЧЕВИ
Шандор, Ћосић Саве Ђорђе, Ђуковић Боже Бран-,
Богданов Станка Стеван, Кереши Лајоша Ла- ко, Драганић Алексе Владимир, Дд^ача Које Дуг
још, Ковачки Раде Јоца, Панић Милована Мили- шаи, Фекете Ђуле Ђула, Грујић Србинка Владивоје, Рогозница Марка Петар;
мир, Кнежевић Војислава Иван, Кнежевић РељЗ
— за залагање во социјалистичката изградба Недељко, Костић Николе Слободан, Мандреш Петра Јонел, Мирков Миливоја Емил, Мирковић Влана земјата
димира Томислав, Млинарчек Јана Јано, НединиН
Николе
Цветко, Обрадинов Милована Славољуб,
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
,Павлов Радивоја Милутин, . Пекмезо^ић Љубомира'
Аврамовић Милоша Велимир, Богосављевић Миодраг, Пишпецки Мише Миша, Радовић Ђурђа!
'Лазара Никола, Бранковић Јована Милорад, Була- Драгомир, Сахтер Паља Јано, Савић Милоша Или-,
товић Милије Јагош, Червенка Томе Крста, Грујић
Саве Жива, Ињац Ђуре Урош, Ковачевић-Домоп!- ја, Секереш Иштвана Иштван, Сивчев Јефте Љут
љан Милоша Милица, Квасница Андраша Антал, бомир, Солдо Петра Божидар, Стеванов Миладина;
Лазарој Славка Младен, Лазић Љубомира Слобо- Мирко, Стојановић Тихомира Будимир, Шереш Јо-дан, Мали Милорада Жива, Маринков Светозара жефа Имре, Танасијевић Димитрија Александар
Станко, Милованов Миланка Борислав, Милутино- Томаш Алексе Милутин, Тошић Спасоје Здравко?,
вић Илије Цвеја, Станој ловић Ђоке Ђока, Стехлик
Антона Стефан, Стојановић Раде Гига, Тројановић Туцаков Живе Љубомир, Влајнић Јефте Петар,
Милорада Невенка, Урлешин Миленка Чедомир, Жебељан Лазе Велимир;
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ДОБРОДЕТЕЛИ

Атлагић Ђорђа Никола, Бабић Николе Раде,
Косанчић Боже Душан, Даничић Вице Никола,
Ђорђевић Ђорђа Стојан, Голушин Миливоја Ивица, Изда Станислава Станислав, Колдан Јоце Бора,
Ковачевић Јефте Будимир, Кузманов Душана Милан, Квргић Томе Илија, Мајсторац' Пере Мирко,
Милановић Драгољуба Бранко, Недоба Пала Лајош,
Ранковски Душана Владимир, Шамара Бељана Зо-ч
ран, Шорш Алексе КенћауГадић Драгана Милован,
Тетин Ђуре Миленко, Бајагић' Мирка Милан, Вишњели Јаноша Јожеф.
'
Бр. 44
30 март 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката, .
Јосип Броз Тито, с.р.

У К А З

Максимовић Симеуна Петар, Манојловић Славољуба
Јарослав,, Марковић Милије Михајило, Милановић Александра Драгутин, Милошевић Димитрија Бранимир, Милошевић Мијатовић Светозара
Вера,
Миљковић
Добривоја
.Александар, Неоричић-Кочовић Жарка Милица, Никодијевић Животе Славомир, Новаковић Стевана Душан,
Обрадовић Љубомира Драган, Остојић Светозара Боривоје, Пајкић Димитрија Слободан, Пајпајлић Трипа Младен, Павловић Павла Љубинко, Пејчић Добросава Јордан, Петровић Димитрије Јордан," Петровић Љубивоја Милан, Предић Михајила Витомир,
Радосављевић Александра Живота,- Рајковић Васе
Милан, Ранковић Милоја Миле, Ранковић Живојина Момчило, Стај чић Ристе Милош, Тимотијевић
Косте'Слободан, Тодоровић Видосава Будимир, Војт
Алојза Антоније, Вуксановић Добривоја Драган,
Жељковић Ђуре Бранко, Живковић Илије Радисав;
— за заслуги на полето на јавната дејност со
која?се придонесува кон општиот напредок: на
земјата
СО ОРДЕН

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 Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат;
Србија

— за особени заслуги и'постигнати успеси во
работата од значење зД социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Јелић Радосава Живомир, Клаић Ивана Мато,
Којић Андрије Добривоје, Павловић Срећка Властимир, Петронијевић Јаћима Петроније;
— за особени^ заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите
народи и народности
СО ОРДЕН

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
БРЕН ВЕНЕЦ

СО СРЕ-

Ивановић Милосава Радојица, Мирјачић Вула Милош, Митровић Владимира Милун, Наумовски
Николе Настђ Новаковић Арсе Милица, Пешић
Спасоје Ђорђе, Радовановић-Савић Драге Станија,
Станишић Томе Марко;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Биљић-Чолић Радоја Надежда, Бисић Драгише
Богдановић Милорада Миладин, Богојевић
Милена Милорад, Цветковић Сибина Живојин, Чоловић Будимира Нићифор, Даниловић Милана Живота, Дудуковић Радоша Предраг, Ђоковић Живојина Недељко, Гојковић Љубомира др Милорад, Гукић Антоније Душан, Јанков Светозара Димитрије,
Јелић Саве Добросав, Јеремић Властимира, Братислав, Јовановић Јована Милутин, Јоветић Гавре Миле, Јуковић-Ђорђевић Божидара Десанка, Килибарда-Шегаћ Данила Тинка, Комарчевић Жарка Љубомир, Костић Петра Јован, Костић Мил ој а Крста,
МИЛОЈКО,

ИА РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО БРОНЗЕН

Анђелковић Марка Слободан, Црномарковић
Васе Тома, Дубак Петра Јосип, Илић Стојана Младен, Смиљанић Шпире Слободан;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН

Од СР

Петок, 4 ноември 1977

ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА

Арсеновић-Речић Илије Даринка, Бјелић Милорада Сретен, Тхирић Радомира Владета/ Ћуповић Бећа Хасан, Димитријевић Животе Миодраг, Драженовић Стипе Стипе, Ђекић Драгише Милић, Ђуровић Миља Милорад, Фа лак Марка Андрија, Гавриловић Гаја Радојица, Јекић Драгомира Мирко, Јовановић Радоја Милена, Јовановић Милоша Новица,
Јовичић Светислава Бошко, Коцић Јована Бранислав, Крунић Владимира Момчило, Лазовић Рајка
Милена, Лишанин-Светозара Миодраг, Максимовић'
Драгољуба Владимир, Марковић Владимира Велибор, Михаиловић Михаила Живота, Милошевић Тодора Бранко, Милошевић Милорада Милош, Миловић Ристе Иван, Митровић-А ј данић Јована Десанка,
Нецић Милана Димитрије, Недељковић Живојина
Петар, Недовић Душана Владимир, Николић Миленка Благоје, Николић Драгољуба Боривоје, Николић1
Милорада Драгољуб, Остојић Милана Јован, Павловић Радомира Урош. Петровић Јове Радован, Петровић Косте Стојан, Радић-Пајић Јована Зорка, Радоњић Милета Милорад, Радуловић Анте Станко, Рајичић Николе Јован;
Рајковић
Радомира
Рајко,
Ранђић
Сто.јана "Драгослав,
Спаловић
Драгутина
Светозар, Спасић Станоја
Миладин, Спасојевић!
Милосава Живота, Станковић Драгутина Сава, Станковић Светозара СтојанГ Стефановић Војина Душан,
Стевановић Проке Радисав, Стојановић Душана Милија, Стојиљковпћ Милована Владета, Стојковић!
Милоша Миливоје, Тодоровић Велимира Милован,
Тркља-Димић Диме Јелка, Варјачић Љубомира Будимир, Вујадиновић-Марковић Будимира Злата,
Вујновић Томе Милић. Жуговић Ђуре Стеван; — за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Ацевски Александра Живко, Ацић Станојла Ре-^
л,а, Аџић Велимира Милорад, Аксентијевић Воји-
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Слава Крста, Алавања Трифуна Миле, Алексић Милорада Драган, Алексић Петронија Драгослав, Алексић Славка Илија, Андрејић Стојана Боривоје, Андриј ашевић Петра Божидар, Анђеловић Филипа
Драгомир, Анђелковић Владе Љубомир, Аничић Војина Радомир, Антић Петра Александар, Арсениј евић Живка Радун, Ашлер Јована Јулије;
Аврамовић Михаила Петко, Бабовић Миленка
Радојко, Барац Милисава Марко, Бећирагић-Маричић Жике Славица, Б а б а к о в Милана Неца, Биочанин Алексе Момчило, Бишевац Павла Трифун, Благојевић Живојина Будимир, Благојевић Живорада
Драгољуб, Благојевић Љубомира Живота, Блажић
Драгољуба Радоје, Богдановић Николе Драгослав,
Богдановић Милисава Љубо, Богосављевић Војислава Слава, Бошковић Драгутина Нићифор, Бошковић
Петра Радојко, Бошњак Феликса Милан, Божић
Милоја Васо, Божиновић Драгослава Андреја, Брајевић Милована Милан, Бралић Луке Никола, Бранковић Будимира Владимир, Бунчић Милоша Јован,
Вукичевић Мирка Веселин, Циврић Здравка Голубац Цветковић Михајила Петар, Чантрак Радојка
Милоје, Чекеревац Драгољуба Бранко, Ћуковић Арсенија Ђура, Чуљковић Меха Шабан, Дамјановић
Милоја Вучко, Данбуовић Животе Рашо, Денков
Спасена Илија, Диковић Богољуба Љубица, Димић
Тодора Живко, 'Димитријевић Борислава Радивој,
Димитријевић-Марић Исаила Винка, Димитријевић
Милана Жарко. Драган Димитрија Ђорђе, Драгосавац Илије Душан;
Дробњак-Павловић Михајла Марија, Душановић
Живка Михајло, Дутиновић Вељка Љубомир, Ђелевић Боже Божидар, Ђиновић Милије Миодраг,
Ђокић Богдана Живојин. Ђорђевић Живорада Драгољуб, Ђорђевић Влајка Миливоје, Ђорђевић Милована Милорад, Ђорђевић Александра Петко, Ђорђевић Жарка Радисав, Ђорђевић Данила Сретан, Ђорђевић Стола Живорад, Ђурђевић Златомира Милун,
Ђурић Велисава Милан, 'Ђурић-Јаневски Јефтимије
Вера, Ђурковић-Маринковић Будимира Љубица,
Цурковић-Гавриловић Давида Верослава, Ђуровић
Радована Радослав, Филиповић Воислава Добросав,
Филиповић Радована Глигорије, Филиповић Милоша
Момчило, Филиповић Александра Ратомир, Гајовић
Дојчина Благоје, Гашић Милоја Томислав, Гицић
Рашида Ујкан, Гитлер-Посавец Андрије Штефица,
Глишић Грујице Богосав, Тодић Марка Ивко, ^ ј а ковић Милана Слободан, Гордић Славка Обрад, Грбић Војислава Радојко, Грудић Алексе Трива, Гујанчић Жарка Милан, Икадиновић Мирка Видоју
Илић Јована Јован, Илић Милуна Љубиша, Илић
Крсте Миливоје, Илић Резимира Звонко, Ивановић
Војина Бранко;
Ивановић Будимира Драгиша, Јачовић Прока
Витомир, Јагодић Владимира др Вилотије, Јаковљев
вић Недељка Добривоје, Јањић Симе Илија, Јараковић Новице Љубивоје, Јелесијевић Славка Радомир,
Јелисавчић Грујице Милић, Јенић Војислава Сава,
Јешић Јељесије Ранко, Јевтовић Крсмана Ненад, Јоцић Илије Миливоје, Јочић Радоја Спасоје, Јочић-Обрадовић Страина Стаменија, Јотић Гаврила Војин, Јовановић Јанка Чедомир, Јовановић Младена
. Чедомир, Јовановић Димитрије Љубомир, Јовановић
Стевана Мирослав, Јовановић Обрада Радован, Јовановић Добривоја Слободан, Јовановић Спасоја Станоје, Јовановић Крсте Видосав, Јовчић Ђорђа Ан^гоноје, Јовић Животе Миле, Јовковић-Грујичић Влатка
др Загорка, Калајановић Филипа Радослав, Калућеровић Јована Синиша, Каљић Аге Бсћо, Капапиновић Ђорђа Милан, Каранчев Ђуре Златника, Кецић
Богосава Александар, Кладничанин-Бишевац Мехт
меда Нурка, Климовић Лазара Јован, Коцић Александра Прван, Коларевић Момчила Предраг. Кољајић Будимира Миленко, Контић Миладина Михајло,
Кораја Мате Мијо;
Кордић Васе Никола, Костић Александра Рајко,
Костић Илије Здравко, Костов Ванче Илија, Кова^евић-Марковић Душана Бојана, Ковачевић Драго-
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љуба Гојко, Ковачевић-Перишић Бошка Милена,
Крамер Станка Росана, Крговић
Радисава Димитрије, Крсмановић Миломира- Наталија, Крсмановић
Добросава Станислав, Крзнарић Марка Анте, Крзнарић Луке Миле, Куручев Драгољуба Богољуб, Кувекаловић Милана Слободан, Кузмановић Драгољуба
Милован, Кузмановић Милена Сретен, Лаловић Ж и војина Драгиша, Лазаревић Животије Милан, Лазаревић Ристе Миливоје, Лазаревић-Несторовић Рајка
Милојка, Лазаревић Велисава Раденко, Лазић Секуле Велимир, Лекић-Догањић Радована Миленка,
Лилић Бранка Милорад, Лишанин Добривоја Живорад, Лојаница Будимира Андрија, Лукић-Дамњановић Љубисава Милица, Љубојевић Драгољуба Ђурђе, Љујић Будимира Михаило, Маџаревић Алексе
Јован, Мајсторовић-Ђукић Душана Лепосава, Максимовић Анђелка Хранислав, Максимовић Радисава
Првослав, Максимовић Петра Стеван, Малагић
Мухарема Шериф, Манић Светислава Данило, Марић-Јованчић Сретена Славка, Маринковић Стојана
Мићо, Маринковић Михајла Милун;
Маринковић Павла Властимир, Марјановић Радосава Алекса, Марковић Божидара Драгољуб, Марковић Стојана Ђорђе, Марковић Живка Филип,
Марковић Светислава Слободанка, Маслаћ Драгана
Љубиша, Матић Десимира Живојин, Матијашевић
Петра Мирко, Месарић Томе Данијел, Михајловић-Ерић Велисава Госпава, Михајловић Жарка Петар,
Михајловић Сибина Светозар, Мијовић Вукосава др
Момир, Микуловић Павла Владислав, Миладиновић
Ђорђа Александар, Миланков Божа Станоје, Милановић Величка Саво, Милановић Божидара Војин,
Миленковић-Вогуновић Николе Споменка, Милетић
Властимира Драгољуб, Милетић Максима Милорад,
.Милеуснић Раде Миленко, Милићевић Радована Милић, Миливојевић-Ђекић Љубомира Милеса, Миливојевић Срећка Милош, Милојевић Јована Душан,
Милојевић - Сретена др Милан, Милојевић Јована
Милентије, Милојевић Живадина Светозар, Милојковић Светолика Драгомир, Милосављевић Симе Анка, Милошевић-Вучковић Тадије Босиљка, Милошевић Милана Јефтимир, Милошевић Видосава Миломир, Милошевић Дмитра Милорад, Милошевић
Александра Миодраг, Милошевић Милорада Светомир, Милошевић Владимира Вукадин;
Миловановић Тиосава Миломир, Миљуш Милета Војислав, Мирчерсћ Радојице Милисав, Мирошевић Велимира Радомир, Мишић Станоја Момир, Мишић Душана Петар, Митић Чедомира Прокопије,
Митровић Живојина Драгиша, Мраовић Милана
Вељко, Мрвић Ђарђз Драгоме, Нељдихин-Станковић
Бранивоја Милена, Нешић Светозара Душан, Нешић
Светислава Иванка, Нешић Радомира Витомир, Нешковић Гвоздена Секула, Николић Драге Радомир,
Николић-Стојановић Радомира Загорка, Николић
Младена Зарија, Нонић Јована Драгор, Обрешки
Срете Славко, Опачић Саве Маринко, Пантовић
Светислава Станко, Папић Јоже Петар, Папоњак
Алексе Манојло, Парезановић Милорада Војимир,
Пауновић Раденка Будимир, Пауновић Гојка Светислав, Пауновић Деспота Жарко, Павић Богосава
Живослав, Павлица Николе Раде, Павлићевић-Контић Божидара Вера, Павловић Милоша Александар,
Павловић Милорада Бошко, Павловић Митра Миленко, Павловић Антонија Никола, Павловић Богдана Сретен, Пећаранин Михаила Братимир, Пековић-Пенезић Драгана Надежда, Пертић Драгише
Војислав, Перзгничић-Карахметовић Ахмета Неџмија;
Пешић Ђорђа Богосав, Пешић Милоја Милорад,
Пешић Вукоја ђ/Гилун, Петковић Александра Слободан, Петровић Драгољуба Андрија, Петровић Милисава Драгиша, Петровић Властимира Гвозденија,
Петровић Петра Љиљана, Петровић Живка Петар,
Петровић Велисава Славољуб, Петровић Милована;
Стојан, Пиљ Јуре Иван, Попадић Јевђенија Милоје, Поповић Радомира Драгослав, Поповић Јакова Љубомир, Познановић Радоја Урош, Продановић'
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Миленка Гвозден, Пушкаревић Ивана Лазар, Рацко- Никола, Живковић Милорада Милош, Живковић
вић Милутина Милан, Радивој евић Света Ми лиј ан- Ђорђа Мирослав, Живковић Радоја Сретен, Живоке, Радивој евић Мирка Радомир, Радновић Аце јиновић-Јојкић Петра Нада, Жупљанин Халка"
Василије, Радојевић Радојка Драгутин, Радојчић Пе- Салко;
цара Градимир, Радојичић Драгољуба Велисав, Радо— за заслуги во развивањето и реализирањето,
Сављевић-Јовановић Боривоја др Олга, Радошевић
ГБуке Илија, Радовановић-Остојић Остоје Драгица, на концепцијата на општонародната одбрана и за
Радовановић Павла Радисав, Радуловић Спира Бош- успеси во подигањето на воено-стручното знаење и
ко, Рајић Александра Никола, Рајић Радомира Ви- борбената готовност на нашите граѓани
томир, Ракић-Алексић Милорада Вера, Раковић Сава
Остоја, Рашић Лазара Властимир, Рашић Милоје Зора, Рех-Рајачић Ђура Катица, Рендулић Мцлути- СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
јга Лука, Рендулић Будимира Момчило;
МЕЧЕВИ
Ристић Ристе Добривоје, Ристић Богдана Јово,
Благојевић Живка Милован, Јоцић Војислава
Руљевић Андрије Радоица, Руменић Душана Драгољуб, Ружић Љубомира Чедомир, Сарапа Илије Ми- Драгољуб, Марковић Душана Радул, Павловић Милан, Савић Светомира Будимир, Савић Николе Ду- лоша Петар, "Влајић Александра Игњат;
шан, Сеферовић Ризвана Шахман, Сејфовић Каси— за залагање во социјалистичката изградба
ма Екрем, Секуловић Милије Радисав, Симеуновић
ЈКивка Радисав, Симић Петра Благоје, Симић Лу- на земјата
знана Чедомир, Симић Михаила Драгослав,, Симић !
Драгољуба Милош, Симоновић Марка Милош, С к о рић Александра Љубомир, Симовић Божидара РатСО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
ко,
Синадиновић
Стојана
Радован,
СлаАлексић Миљка Младен, Белошевић Драгослава
ву јевић-Јовановић
Драгомира
Љубинка,
Смиљковић-Антуновић Владимира Смиља^ Софро Мирко, Бошњаковић Драгише Живорад, Димитријенић-Цветојевић Игњата мр Оливера,' Срна Авда вић Добросава Љубиша, Добривојеви^ Војислава
Вехби ја, Срнић Милана Драган, Стаматовић Чедо- Драгомир, Фодуловић Чедомира Зоран, Јанић Весемира Љубомир, Станић Ђорђа Миленко, Станисав- лина Божидар, Јовановић Драгомира Светислав, Каљевић Милена Милутин, Станисављевић Воислава танић Душана Миодраг, Костић Милоша Мирослав,
Властимир, Станишић Радисава Милија, Станковић Маџаревић Лазара Велимир, Максимовић Драгољуб
Ђорђа Коста, Сташешен Васе Стеван, Стефановић ба Милан, Миленковић Милосава Крста, Милојевић'
Сазде Милутин, Стефановић Адама Војислав, Сте- Радована Драгослав, Николић Светислава Василије,
вановић Милована Славољуб, Стојановић. Тоше Бо- Обреновић Јована Драгутин, Пантелић Веселина Божидар, Стојановић Петронија Десимир, Стојановић рисав, Ристић Стојана Владан, Срећковић Цветана
ЈЈГоме Ђура, Стојановић Саве Миодраг, Стојановић Живадин, Степановић Милоја Витомир, Томљановић
Стевана Сретен, Васиљевић Радована Милан, В у к Стевана Живорад;
мановић Миливоја Десимир, Жирадиновић МилораСтојиљковић Кристе Светислав, Стојимировић да
Живановић Драге Милован, ЖиваноНикодија Добривоје, Стошић-Младеновић Милана вић Живадин,
Драгољуба
Миодраг, Живановић Павла РадоПерса, Страживук Иса Душан, Ступар П. Сава, Ша,
кић-Димитриј евић Тодора Трајанка, Шуркић Јована ван;
Јован, Табакаревић Војислава Рајко, Тахировић
— за залагање и постигнати успеси во работата
Абита Салих, Танасковић Александра Радисав, Тасић
Боривоја Душан, Тилгер Гезе Лазар, Тимић Радисава Мирослав, Тимоти јевић Драгољуба Јован, Тодо-СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
ровић Будимира Бранислав, Тодоровић Ристе Ђорђе,
Тодоровић Видосава Мирослав, Тодоровић Саве Стеван, Томашевић Максима Радослав, Томић Радивоја
Аћимовић Стојана Стојадин, Аксентијевић МиВранко, Томић Велимира Петко, Томовић Милете лета Ранђел, Анђелковић Зарија Александар, АнтоДраган, Топаловић Милоша Милан, Топић Светоза- ,пијевић Николе Никола, Арсеновић Богдана Ж и ра Анка, Торлак Михајла Тодор, Траиловић Васи- . ван, Атанасијевић Михатила Драгиша, Бадњар Колија Драгољуб, Тричковић Светозара Томислав, Три- сте Милан, Банковић Мике Стојан, Барбуловић Мифуновић Никодија Љубомир, Тртица Раде Илија, - лутина Ноја, Бесничанин Хаса Суљо, Бишевац Ма- А
Труј кић Ђорђа Живојин, Туцовић Трифуна Срећко,. ринка Станимир, "Боговац Мије Милан, Бухић Ах-'
Ускоковић Миливоја Милош, Васић Ранђела Марјан, мета Бесим, Булатовић Мирка Павле, Цвијановић
Васиљевић Боривоја Бошко, Васиљевић Тихомира Буде
Момир,
Чекановић
Драгомира
РаНикола, Веланац Здравка Радосав, Величковић дивоје,
Ћирић
Мијајила
Милија,
Дебељак
Ранђела Богољуб, Величковић-Поштић Јоксима Смиљка Божидар, Делић Дане Јован, Демировић
Станимирка, Велиновић Раде Боривој, Вељковић Мехе Хусејин, Дестановић Омера Ћазим, Димчић
Драгољуба др Миленко;
Велимира Зарије, Димитријевић Ђорђа Јелена, ДиВељовић Стојана Радисав, Веселиновић Влади- митриј евић Ранка Слободан, Драгић Радула Алек-мира Борисав, Веселиновић Ранка Ђорђе, Веселино- сандар, Драмничанин Тодора Радош, Дуљевић Јакув а Радоње Радован, Веселиновић Гаврила Васили- па Фериз, Дуровић Заима Ћато, Ђокић Тодора Слаје, Вешковић-Петровић Љубомира Миленка, Вида- вољуб, Ђорђевић Светомира Драгослав, Ђукић Бахковић Петронија Велимир, Видановић Цветка Јаћим тијара Мехмед, Ђурђевић Павла Превислав, Ђурић
Видановић Цветка Милорад, Видановић Ратка Ви- Гојка Предраг, Гајић Томе Милан, Гаковић Милана
ден, Видић Илије Миленко, Вигњевић' Саве Никола, Славко;
Вјетровић Средоја Радоје, Вучковић Миле Ђуро,
Гавриловић Раде Љубинко, Грабеж Станкћ ЂоВучковић Станоја Миломир, Вучковић Милана Пе- 4 рђе, Градиштанац Радоша Јовица, Хоџић Јуса Изутар, Вујовић Петра Радомир, Вујовић Александра дин, Илић Милинка Наста, Јаковљевић Павла МиСлободан, Вукадиновић Милорада Павле, Вукајло- лојко, Јанићијевић Вељка Милорад, Јаникић Или-'
вић Јовише Петар, Вуксановић Ристе Славко, Вука- је Чедомир, Јањић Драгољуба Љубомир, Јањић
шинов;^ Ђуре Драган, Вукојевић Петра Паја, Ву- Спире Милан, Јауковић Јована Ђорђијег Јеремић
којичић Живојина Вукоје, Вуковић Милана Лазар, Светислава Станица, Јеремић Михајла Вујица, ЈоВуксановић Живка Војин, Зарић Филипа Милојко, кановић Триве Миливоје, Јосиповић Милутина
Здравковић Боре Адам, Жагрић Милоша Добрица, Сретен, Јовановић Јеленка Драгољуб, Јовановић
Живадиновић Љубисава Сава, Живановић Милована Јове Драшко, Јовановић Предрага^ Душан, Јовано-
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1гаћ Милорада Гавро, Јовановић Јанка Светомир,
У К А З
ђуришић Божидара др Саво, Караклајић Боје Милорад, Касабашић Милоша Драган, Кирицић РадиПРЕТСЕДАТЕЛОТ
воја Десимир, Кнежевић Гојка Љубиша, Комарче- НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБВгѕћ Стојадина Љубомир, Кораћ Шућра Халил,
ЛИКА ,ЈУГОСЛАВИЈЕ
Костић Петронија Јелена, Костић Љубомира Радомир, Костић Фшшмона Војислав, Ковачевић Десиврз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
мира Љубинко, Ковачевић Милована Миодраг, Ко- Социјалистичка Федеративна Република Југославивачевић Јандрије Обрад, Крстић Петра Цвијетин, ја и член 4 од Законот за одликувањата, на СоциКукуљац Ћазима Муслија, Лазаревић Бранка Ду- јалистичка Федеративна Република Југославија о,дшан, Лазаревић Живојина Предраг, Лазић Живо- лучува да се одликуваат;
јина Слободан, Лазић Добрице др Жарко;
Лепојић Пејче Бора, Лучић Милије Новак, Махмутовић-Бихорац Хуса Емина, Максимовић Ми- Од С Р С л о в е н и ј а лана Велизар, Марић Божидара Радисав, Марко— за особени заслуги и постигнати успеси во
вић Слободана Миломир, Матић Драгослава Константин, . Медовић Даута Хазбо, Мехић Шефкија работата од значење за социјалистичката изградба
Раиф, Мијаиловић Милије Будислав, Миладиновић на земјата
Јеврема Камен, Милинковић
Јеремије Петар, Миловановић Саве Радослав, 1 Милојковић Вукашина СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
Доброљуб, Мисаиловић Милоша др Тодор, Мишић
ЗРАЦИ
Милана Новак, Младеновић Милуна Миломир,
Младеновић Станимира Властимир, Нерадовић-ЧуЦерар Јосипа др инж. Феликс, В!еИ2 Ивана
кановић Обрада Јованка, Нешовић Саве Бранко, др Зоран, Глушић Јосипа др- Антон, Ќебе Лудвик;
Нешовић-Дамљановић Драгољуба Радојка, Никито- Ковачић Јакоба проф. инж. Емил, Мајцш Франца
вић Десимира Предраг, Николић Саве Душан, Но- Жива, Можина Антона др Душан, СтарЕЈ Јожефа
ђалић Меха Шахин, Остојић Лазе Никола, Паље- Франц, Жлендер Франца Мирко, Жнвдершић Мивац Мехмеда Хајро, Пашалић Станоје Недељко, лана др инж. Бранко;
Пауновић Милорада Миодраг, Павловић Радојице
Душан, Павловић Милоша Мијодраг,. Пећаранин
— за особени заслуги во создавањето и ширеМихаила Бранко, Пепић Дервиша Махмут, Пешић њето на ,братството и единството меѓу нашите наДушана Коста, Пешић Светозара Војислав, Петко- роди и народности
вић Чедомира Сима, Петровић Светозара Милутин,
Цлунцевић Зећа Хасиб, Попадић Миливоја Михајло, Правдић Љубише Милован, Приштевац Шућа СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Селим, Рацић Миодрага Милован;
\
Радевић Радоје Веселин, Радосављевић ВелиКрањц-Маглен Јоже Јожица;
чка Јеленко^ Радовановић Радоја Милован, Раичевић Драгољуба Миљојко, Рапајић Исе Петар, Рено— за покажана-лична храброст во борбата провац Сабита Шахин, Растић Животе Саво, Ризабетовић Заима Мустафа, Рогић Михајла Радмил, Са- тив непријателот за ослободување на земјата
марџић Новице Јован, Сарић Милоја Цвијо, Савић
. Милана Атанасије, Савић Вукосава Томислав, СеСО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ
феровић Гојка Секула, Севић Василија Велимир,
Симић Арсенија Миливоја, Словић Мила Гојко,
Иленић-Суша Давида Зора;
Сретеновић Светомира Милева, Сретковић Миомира Сретко, Стаменковић-Крстић Владимира Иван— за особени заслуги и постигнати успеси во
ка, Станковић Вукашина Живота, Станојевић Сто- работата од значење за напредокот на земјата
лице Љубомир, Стојановић Миливоја Милутин, Стојановић Станојка Радивоје, Стојић Миладина АлекСО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
сандар, Стошић Александра Миливоје, СтошићНедељковић Милована Верица, Шабата Велије
Авшић Сернец Татјана, Битенц Франца др Франц,
Хазир, Шаља Иљаза Рифат, ИГевчић Ђуре Јелена,
Шкријел, Махмута Басрија, Шкријел. Џемаила Бучар Леополда др Франц, Б М с ћ Лудвика др БогШећо, Тајсић Милије Петар, Танкосић Исе Рифат, дан, Доленц Јанеза др Антон, Халржан Винка Винко,
Тијанић Душана Миодраг, Тијанић Милорада Об- Хрчек Томажа др Алојз, Јамшек Јожета др Павел,
рад, Тодоровић Милутина Милета, То доси јевић Ми- /Јан Јанеза Јанез, Јенко проф. инж. Рудолф, Калирослава Стеван, Томашевић Сретена Ђдође, Тома- шник Ивана проф. др Мирослав, Лесковиц 1 Јожета
др Богдан, Мавец Антона Јанез, Облак Јожета
шевић Алексе Љубинка;
Томашевић Млађена Петар, Томић Милорада Јоже, Оцвирк Франца Васја, Пшеничник Фрање
Милија, Томић Живадина Милосав, Томић Јордана др инж. Милан, Садникар Јосипа др Никола, ШауЖивомир^ Тотић Халила Џанко, Трај ковић-Јовић та Јоже Јоже, Та1апу1-Р1еЈ1ег Франца Леа, ЧАПпк1ег
Ранђела - Јелица, Тројанчевић Стаменка Сретен, Венчеслава др Изток, Завршник Јосипа Макс, ЗемТумбул , Јакуба Хилмо, Урошевић Остоје Петар, ј б и ч Бранка др инж. Власто;
Урошевић Захарије Станоје, Васић Миломира Љу— за заслуги и полето на јавната дејност со
бомир, Вејновић Богдана Мирко, Велебит Душана
Никола, Вељковић Јована Божин, Вељковић Сто- која се придонесува кон општиот напредок на земјадина Добривоје, Веселиневић Миодрага Богомир, јата
Влајић-Милићевић Николе Анђелка, Вукић-МарКовић Драгомира Бранка, Вукотић Вукале Слобо- СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
дан, Зогић Амира Хилмо.
ВЕНЕЦ
Бр. 47
6 април 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

Бабшек-Грахек Ивана Балда, Батистић-Саксида
Лудвика Милојка, Бренчић Франца Јоже, Канцелер^
Антона Бојан, Крижај Јанеза Иван, Михелчић
Јанеза Јанез, Недог Мартина Мелита, Петрич Јанеза Јоже, Ромих-Чеброн Векослава, Врховец Валентина Алојз;
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— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

Петок,« 4 ноември 197? ^

Страна

Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на обоената металургија во
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
периодот од 1976 до 1980 година — — —
ЅВЕЗДА
700. Општествен договор за економските и
другите мерки со кои ќе им се обезбедат
Калишек Августа Олга, Коцј анчић Иван, Обреза
на железниците нормални услови за сто,Томажа Франц, Пустослемшек Ивана Михаел, Стапанисување — — — — — - — —
дишић-Троха Карола Јелка, Штерн Ана Срећко;
Одлука
за потврдување на Општествениот до— за заслуги и постигнати успеси во работата'
говор за економските и другите мерки со
од значење за напредокот на земјата
кои ќе им се обезбедат на железниците
нормални услови за стопанисување — —
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
701. Одлука за отворање Генерален конзулат
Цигленечки Ладислава Јоже, Чешарек Павла
на Социјалистичка Федеративна РепублиЈоже, Дреу Ивана Мирко, Факин Алојза Марио,
ка Југославија во Република Турција —
Флорјанчић Јоже Јанез, Голоб Конрада Радо, Хор- 702. Решение за намалување на царината на
ват Ивана Алојз, Иванишин Антона Драгутин, Јакша
увозот на специфичната опрема што слуЈожета др Изток, Јурејевчић Антона Антон, Јуржи за претовар во линискиот, контејнерковић Јосе др Јоже, Клавс-Шѓћаг Ивана Милка,
скиот и масовниот превоз во пристаништа
Крамер Антона Звонко, Ловшин Јожета Алојз,
и луки — — — — - — — — —
Маркович-Медвед Ивана Елизабета, Мартинчич703.
Решение за намалување на царината на
Ќланчар Антона Малка, Мале Јожета Франц, Млаувозот на локомотиви, вагони и електрокар Франца Валентин, Николић Марка Миле, Овсец
моторни возила за потребите на ЈугослоЈанеза Јанез, Пехлич Хасана Јусуф, Пер Антона
венските железници
— — — — —
Милан, Перович-Лах Јакоба Даница, Петрич Франца
Марија, Прегл Мирка инж. Мирослав, Селан-Безјагс 704. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на спеИће Вера, Совић Јанеза Иван, Шуштершић Франца
цифичната опрема што се користи за изРадо, Штракл Јакоба Јоже, Штраус Алојза Алој-зију
градба на електроенергетски производТомшич Франца Франц, Уршич Карела Милан, ,
ствени и преносни објекти и диспечерски
Жеслин Рудолфа Људмила;
центри на Заедницата на југословенското
— за покажана храброст во борбата против неелектростопанство — — — — — —
пријателот за ослободување на земјата
705. Наредба за определување на предметите
на вооружување и воена опрема за чиј
СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ
извоз и увоз е потребно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана
Жеслин Рудолфа Људмила;
за забрана на внесувањето и ра— за залагање и постигнати успеси во работата 706. Решение
стурање! о на весникот „Die Ргеѕѕе" — —
707. Решение за забрана на внесувањето и раСО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
стурањето на весникот „Kurier" — — —
Билић Ивана Анђелко,. Клеменчич Винка Франц, 708. Решение за забрана на внесувањето и раМлакар Ивана Едвард, Велковрх Франца Франц.
стурањето на весникот ,,AZ" — — —
709.
Правилник
за условите што мораат да ги
Бр. 49
исполнуваат карантинските објекти за
8 април 1977 година
провер.ување на здравствената состојба
Белград
на растенијата — - - — — — —
Претседател
710. Правилник за начинот на вршење задолна Републиката,
жителен здравствен преглед на земјоделЈосип Броз Тито, с. р.
ски посеви за производство на семе, на објекти за производство на шумско семе и
на објекти за производство на посадочен
материјал на повеќегодишни растенија —
СОДРЖИНА:
Страва 711. Решение за утврдување на кумулативниот индекс на цените на предметите на
696. Закон за престанување на важењето на
опремата и на гралежштте објекти за пеЗаконот за задолжително евидентирање
риодот од 1 јули 1976 година до 30 јуни
на инвестиционите вложувања — — — 1885
1977 година - - - - - - - 697. Закона за престанување на важењето на
712. Одлука за измена на Одлуката за каматЗаконот за обезбедување на трајни обртните стапки за купување на хартии од
ни средства на организациите на здрувредност и на кредитите од примарната
жениот труд — — — — — — — — 1885
емисија — — — — — — ,.— ,— —
698. Закон за единствениот начин на утврдување, евидентирање и собирање на пода713/ Спогодба за промена на затечените цени
тоци за резервите на минерални суровини
за кондиторските производи — — —
и подземни води и за билансот на тие
714. Спогодба за промена на затечените цени
резерви —' — - — — — — — — 1886
за рајон — — — — — . — — — —
699. Дог,овор за основите на Општествениот
Укази
- - - - - - - - - план на Југославија за развој на обоената металургија во периодот од 1976 до 1980
Назначувања и разрешувања
— ч— — —
година — — — - — — — — — 1888 Одликувања — — — — — — 1 — —
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