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495. 

Врз основа на член 11 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30 '75), а на рредлог 
од Комисијата за следење и применување на Опште-
ствен,иот договор за основите и мерилата за утврду-
вање на личните доходи и на. другите прим-ања на 
функционерите во федерацијата и на делегатите во 
Собранието на СФРЈ, Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ на 13-та седница од 27 јуни 
1975 година донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУ-
ПИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите 
во групи и се определуваат коефициентите за' утвр-
дување на личните доходи на функционерите што 
ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги именува Собранието на СФРЈ според листата 
на именуваните функционер«! утврдена од потпис-
ниците на Општествениот договор, и тоа: 

I група 
коефициент 

— претседател на Собранието на СФРЈ 4,3 
— претседател на Сојузниот извршен 

совет 4,3 
— претседател на Уставниот суд на Ју- . 

гославија 4,0 

II група 
— потпретседатели на Собранието на 

СФРЈ од 3,7 до 3,8 
— претседатели на соборите на Собрани-

ето на СФРЈ 

— потпретседатели на Сојузниот извр-
шен совет 

— сојузен секретар за надворешни ра-
боти 

3,7 

3,8 

3,8 
3,8 
3,8 

— сојузен секретар за наводна одбрана 
— сојузен секретар за внатрешни работи 

Ш група 
— членови на Сојузниот извршен совет од 3,3 до 3,4 
— судии на Уставниот суд на Југосла-

вија - 3,35 
— потпретседатели на соборите на Со-

бранието на СФРЈ 3,4 
— претседатели на постојаните комисии 

на Собранието на СФРЈ од 3,2 до 3,4 
\ 

— претседатели на одборите и комисиите 
на Сојузниот собор и на Соборот на 
републиките и покраините од 3,2 до 3,4 

коефициент 
3,4 
3,4 

3,3 

3,3 

3.3 

3.4 

3,2-

- - претседател на Сојузниот суд 
— сојузен јавен обвинител 
— генерален секретар на Собранието на 

СФРЈ 
— заменик-сојузен секретар за надво-

решн-и работи 
— заменик-сојузен секретар за народна 

одбрана 
— гувернер на Народната банка на Југо-

славија 
— генерален директор на Службата на 

општественото книговодство на Југо-
славија 

IV група 
— сојузен јавен правобранител 3 
— сојузен општествен правобранител на 

самоуправувањето 3 
— заменици-сојузни секретари и заме-

ници-претседатели на сојузни коми-
тети 3 

— судии на Сојузниот суд 3 
2. Во смисла на член 30 став 1 од Законот за 

личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, оваа одлука се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 020-46/75-03 
27 јуни 1975 година  

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

496. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРО-
ИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПА-

ЗАРОТ 
1. Во Одлуката за формирање на цените на 

поодделни поризводи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75 и 18/75) во точка 
2 бројот: „30" се заменува со бројот: „60". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
ДОдредбата на став 1 од оваа точка се однесува 

и на цените на производите за кои со Одлуката за 
формирање на цените за пневматика според усло-
вите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/74), Одлуката за формирање на цените за произ-
водите на текстилната индустрија според условите 
на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/74), 
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Одлуката за формирање на цените за шеќер, масло 
за јадење, свинска маст, сланина и сало според ус-
ловите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/74), Одлуката за формирање на цените за по-
одделни видови месо според условите на пазарот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), Одлуката за 
формирање на цените за стари отпадни материјали 
според условите на пазарот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/75) и со Одлуката за формирање на 
продажните цени за свежо пилешко месо според ус-
ловите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/75) е определено дека можат да се формираат 
според условите на пазарот." 

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

Е. п. бр. 491 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

4Ѕ7. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за пре-
миите за пченица („Службен лист на СФРЈ' бр. 
66/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈА-

ТА ЗА ПЧЕНИЦА 

1. На организациите на здружениот труд и на 
земјоделските задруги, што произведуваат пченица 
сами или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители и на индивидуалните произ-
водители ќе им се исплатува премијата од член 1 
на Законот за премиите за пченица за следните 
сорти на пченица од квалитетните групи А, Б и Ц, 
и тоа: 

1) за квалитетните групи А и Б : БеЅостаја 1, 
Абонданца, Аутономија, Ранаја 12, Стрампели, Кав-
каз, Аурора, Јубилејнаја 50, Хибрид 013, Пано кија, 
Бачка, НС-32, Крагуевчанка 75, Мура, Купа, Шума-
дија, Дубрава, Дунав, Мирна, Загорка, Сава, Сања, 
Златна долина, Космајка, Вигорка, Ти;:очанка, Но-
восадска црвена^ Бисерка, Босанка, Гружанка, Те-
на, Дрина, Нова банатска, Застава, Партизани, По-
дунавка и Војвоѓанка; 

2) за квалитетната група Ц — сите други сорти. 
2. Премијата од член 1 на Законот за премиите 

за пченица се исплатува за пченица зрела, здрава, 
без знаци на мувла, незаразена со пченични боле-
сти и штетници, употреблива за човечка исхрана, 
со 2% уродица и нечистотија и 13% влага. 

Ако пченицата содржи помал или поголем про-
цент на уродица и нечистотија или влага од про-
центот предвиден во став 1 од оваа точка', коли-
чеството на пченицата за кое се исплатува премија-
та се зголемува, односно се намалува за истиот 
процент. 

3. Со парична казна од 1 ООО до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата на здру-
жениот труд или земјоделската задруга што ќе 
оствари премија за количество на пченица за кое 
премијата е веќе остварена според оваа одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе, се 
казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во земјоделската задруга. 

4. Со парична казна од 500 до 1ј000 динари ќе 
се казни за прекршок индивидуалнио,т производи-
тел што ќе оствари премија за количество на пче-

ница за кое премијата е веќе остварена според 
оваа одлука. 

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

Е. ги бр. 492 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

498.. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за осно-
вите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), во спогодба со 
извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈГОЛЕМИТЕ ДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИ НА 
ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ 
И МОТОЦИКЛИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАД-

ВОР ОД НАСЕЛБИ 

1. На јавните патишта надвор од населби во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
освен на автопатиштата, најголемата дозволена бр-
зина на движењето на патничките автомобили и мо-
тоцикли во времето од 1 јули 1975 година до 1 јули 
1976 година се ограничува, и тоа: 

1) sia 100 km на час — на магистралните пати-
шка; 

2) на 80 km на час на другите јавни патишта. 
2. Со парична казна од 100 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок возачот што, управу-
вај ќи со патнички автомобил или мотоцикл, ќе ја 
пречекори брзината на движењето од точка 1 на оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 493 
26. јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател^ 
Џемал Биедиќ, с. р. 

499. 

Врз основа на член 19 став 1, во врска со чл. 
15 до 17 од Законот за обезбедување на плаќан.а на 
инвестициите („Службен лист на СФРЈ", бр. 3d/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКА И НА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВА-

ЊЕ НА ГАРАНЦИИ 

1. Ликвидниот инвестиционен потенцијал на бан-
ка го сочинуваат: готови пари, хартии од вредност, 
ненаплатени ануитети чијашто наплата втасала до 
крајот на претходната година, отплати од ануитети-
те по долгорочни кредити, што втасуваат за наплата 
во годината за која се утврдува ликвидниот инвес-
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тиционен потенцијал и планираното зголемување 
на инвестициониот потенцијал во годината за која 
се утврдува — намален за износите чијашто наплата 
е сомнителна или спорна. 

2. Ликвидниот инвестиционен потенцијал го со-
чинуваат' износите на: 

1) готови пари во благајна и на сметките во ди-
нари, валути, девизи, злато и други метали - ис-
кажани во образецот Биланс на состојбата на 31 де-
кември, што е составен дел од завршната сметка 
на банката за претходната година, под ред. бр. 1, 2, 
4 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124, од-
носно на соодветните конта во книговодството на 
банката; 

2) хартии од вредност, како што се обврзн-ици, 
благајнички записи, меници, освен мениците што 
служат како гаранции за исплата на определени об-
врзници (меници по потрошувачки кредити и др.) и 
други хартии од вредност што можат да бидат пред-
мет на прометот — искажани во образецот Биланс 
на состојбата на 31 декември под ред. бр. 3, 55. 89 
и 106, односно на соодветните конта во книговод-
ството на банката; 

3) наплатени ануитети чијашто наплата втасала 
до крајот на претходната година, освен износите 
чијашто наплата е сомнителна или спорна — иска-
жани на соодветните позиции во образецот Биланс 
на состојбата на 31 декември и утврдени во специ-
фикацијата на втасаните ненаплатени ануитети; , 

4) отплати од ануитетите по долгорочни креди-
ти, што втасуваат за наплата во годината за која 
се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал 
на банката — искажани во образецот Биланс на сос-
тојбата на 31 декември, освен износите чијашто на-
плата е сомнителна или спорна; 

5) планираното зголемување на изворите на сред-
ства во текот на годината за која се утврдува лик-
видниот инвестицоиен потенцијал што според ва-
жечките прописи можат да се користат за инвести-
ции. 

Како износи чијашто наплата е сомнителна или 
спорна, во смисла ма одредбите под 3 и 4 став 1 на 
оваа точка, се подразбираат износите на побарува-
њето од корисникот на општествени средства, што 
побарувањето го оспорил или утужил, како и поба-
рувањето од корисникот на општествени средства 
врз основа на чија финансиска состојба банката ќе 
оцени дека наплатата не ќе може да ја изврши во 
годината за која се утврдува ликвидниот инвести-
ционен потенцијал. 

3. ЛИКЕИДНИОТ инвестиционен потенцијал утвр-
ден на начинот од точка 2 на оваа одлука се зго-
лемува за износот на супергаранциите што ги доби-
ла банката од други банки за годината за која се 
утврдува тој потенцијал. 

Ликвидниот инвеетицонен потенцијал утврден 
на начинот од точка 2 на оваа одлука се намалува 
за износот на влоговите во фондот на основачите на 
банката и износот на депозитот на основачите и де-
понентите на банката, што, во смисла на член 15 
став 3 од Законот за обезбедување на плаќања на 
инвестициите, не ја прифатиле гаранцијата за од-
носните инвестиции. 

4. Банката го утврдува ликвидниот инвестици-
онен потенцијал врз основа на податоците искажани 
во нејзината завршна сметка за претходната година 
во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за 
поднесување на завршната сметка до Службата на 
општественото книговодство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, банката во 1975 година на утврдува ликвпд-
ниот инвестиционен потенцијал", врз основа на пода-
тоците од нејзината завршна сметка за 1974 година, 
најдоцна до 15 август 1975 година. 

Ликвидниот инвестицонен потенцијал го утвр-
дува органот 'на управување определен со општ акт 
на банката. 

Органот на управување со банката може да од-
лучи ликвидниот инвестицонен потенцијал на бан-
ката да се утврди и во текот на годината, ако во ра-
ботењето на банката настапат околности што го ме-

нуваат суштествено утврдениот ликвиден инвести-
ционен потенцијал утврден според одредбите од ст. 
1 и 2 на оваа точка. 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден 
за односната година се" искажува на образецот ЛИП 
Лик виден инвестиционен потенцијал за 197— годи-
на, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин сос-
тавен дел. 

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија ќе го приспособи образецот ЛИП за меха-
нографска обработка. 

Банката е должна образецот ЛИП со податоците 
за утврдување на ликвидност инвестиционен потен-
цијал да го достави до надлежната Служба на оп-
штественото книговодство во роковите од точка 4 
ст. 1 и 2 на овца одлука. 

5. Ликвидниот инвестиционен потенцијал што ќе 
го утврди банката за наредната година или за по-
веќе наредни години, не може да биде поголем од 
износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал 
утврден според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа од-
лука за годината за која се утврдува1 лихвидниот ин-
вестиционен потенцијал. 

6. Органот па управување со банката на крај на 
секој месец, го утврдува износот на ликвидност ин-
вестиционен потенцијал искористен за давање на 
гаранции. 

Искористениот ликвиден инвестиционен потен-, 
цијал за давање на гаранции го сочинуваат: 
те на: 

1) Износот на дадените гаранции од член 15 на 
Законот за обезбедување на плаќање на инвести-
циите, намален за износот на извршените исплати по 
основ на обврските што се предмет на гаранциите, а 
кои ги извршил должникот, банката како кредитор 
или банката како гарант; 

2) Износот на супергаранциите од член Iff на 
Законот за обезбедување на плаќање на инвести-
циите, намален за износот на исплатите од одредбата 
под 1 на овој став и на исплатите што ги извршила 
банката супергарант по основ на обврските што се 
предмет на гранациите 

Искористениот ликвиден инвестиционен потен-
цијал на банката по основ на'обврските покриени 
со гаранцијата што втасуваат ЕО наредните 12 ме-
сеци не може да биде поголем од утврдениот ликви-
дни инвестицонен потенцијал за годината во која се 
врши неговото утврдување. 

7. Должникот за чијашто обврска е дадена га-
ранција е должен во рок од 8 дена писмено да ја 
извести банката гарант за износите на извршените 
исплати на обврските што се предмет на гаранцијата 
од средствата на должникот и од други извори на 
средства освен од средствата на б а б а т а гарант. 

8. За искористениот ликвиден инвестиционен по-
тенцитал банката води евиденција и го искажува во 
своето книговодство. 

Во евиденцијата за искористениот лкквидеч ин-
вестиционен потенцијал банката го искажува бруто 
износот на дадените гаранции, извршените исплати 
на обврските што се покриени со гаранцијата, пла-
нираната втасаност на обврските во наредните 12 
месеци и обврските што втасуваат по тој рок. 

Состојбата на искористениот ликвид ен инвести-
пионен потенцијал банката ја искажува според 
боуто принципот на соодветните конта од групата 
конта 99 - Вонбилансна евиденција така што да би-
дат посебно искажани: износите на дадените гаран-
ции по годините на кои се однесуваат, износите на 
извршените исплати на обврските за кои се дадени 
гаранции и износите на гаранциите по основ на кои 
не се извршени обврските без оглед на тоа дали об-
врските втасале или не втасале. 

9. Пред издавањето на овластувањето за давање 
на гаранции, корисникот на општествени средства 
ги утврдува условите што мора да ги исполнува спо-
ред одредбите на член 17 став 2 од Законот за обез-
бедување на плаќање ца инвестициите на следниот 
начин, и тоа: 

1) да нема неизвршена обврски постари од 45 
дена во последниот ден во месецот што му претходи 
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на месецот во кој се издава овластувањето за да-
вање на гаранции — така што составува специфи-
кација на сите обврски што настанале на 30 дена 
пред денот под КОЈ се утврдува состојбата со озна-
чените износи и денот на втасаноста; 

2) да располага со средства за инвестиции над 
задолжителниот износ на трајните обртни средства 
— така што корисникот на општествени средства од 
областа на стопанството износот на слободните сред-
ства за инвестиции, според состојбата во последниот 
ден во пресметковн,иот период што му претходи на 
периодот во кој се издава овластувањето за давање 
на гаранции, го утврдува според Упатството за на-
чинот за утврдување на просечната годишна вред-
ност на залихите и за начинот за утврдување на соп-
ствените средства и на кредитите за трајни обртни 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/72, 9/73, 
70/73 и 40/74), а корисникот на општествени сред-
ства вон од стопанството така што го утврдува из-
носот на средствата за инвестиции обезбеден од 
приходите за односната и претходната година што 
ДО последниот ден ЕО месецот кој му претходи на 
месецот во кој се издава овластувањето за давање 
на гаранции, не е употребен за инвестиции. 

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

Е, п. бр. 494 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

500. 

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 
обезбедување на плаќања на инвестициите (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 30/75), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГАРАНЦИЈАТА И СУПЕР-
ГАРАНЦИЈАТА ШТО БАНКАТА ЈА ДАВА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕСТИ-

ЦИИТЕ 

Член 1 
Гаранцијата што банката ја дава од свое име 

и за своја сметка, врз основа на член 15 од Зако-
нот за обезбедување на плаќања на инвестициите, 
(во ната.мошниот текст: Законот), мора да содржи: 

1) назив на банката, број на гаранцијата, место 
и датум на давањето на гаранцијата, називи на дол-
жникот и доверителот, основ по кој се дава гаран-
цијата, износ на гаранцијата, број на договорот за 
изградба на објектот, односно испораката на опре-
ма и вредност на договорената работа; 

2) безусловна обврска дека банката ќе ги плати 
изведените работи, односно испорачаната опрема на-
место должникот, ако должникот тоа не го стори 
во договорениот рок; 

3) овластување на Службата на општественото 
книговодство ка ј КОЈа се води жиро-сметката на 
банката во корист на жиро-сметката на доверите-
лот да изврши наплата од сите нејзини расположи-
ви парични средства, освен од средствата што спо-
ред важечките прописи не можат да бидат предмет 
на извршување. 

Гаранцијата на банката од став 1 на овој член 
се дава на образецот „ГБ-1“ што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 
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Член 2 
Гаранцијата што банката, врз основа на член 17 

од Законот, ја дава од свое име а по овластување 
од еден или повеќе корисници на општествени сред-
ства, мора да содржи, покрај податоците од член 1 
став 1 од овој правилник и: 

1) назив на корисникот по чие овластување се 
дава гаранција и износ на кој овластувањето гласи; 

2) безусловна обврска дека давателите на овла-
стувањето ќе ги платат изведените работи, односно 
испорачаната опрема наместо должникот, ако дол-
жникот тоа не" го стори во договорениот рок; 

3) овластување. на Службата на општественото 
книговодство кај која се водат жиро-сметките на да-
вателите на овластувањето во корист на жиро-смет-
ката на доверителот да изврши наплата од сите 
нивни расположиви парични средства, освен од 
средствата што според важечките прописи не мо-
жат да бидат предмет на извршување. 

Гаранцијата на банката мора да содржи и ов-
ластување на Службата на општественото книго-
водство ка ј која се води жиро-сметката на банката 
во корист на жиро-сметката на доверителот да мо-
же да изврши наплата од сите нејзини расположи-
ви парични средства освен од средствата што спо-
ред важечките прописи не можат да бидат предмет 
на извршување, ако Службата не можела да ја из-
врши наплатата врз товар на средствата на дава-
телот на овластувањето. 

Гаранцијата од став 1 на овој член се дава на 
образецот „ГБ-2", а овластувањето на образецот 
„ОГ-1'V што се отпечатени кон овој правилник и се 
негов составен дел. 

Член 3 
Супергаранцијата што банката, врз основа на 

член 16 од Законот и ја дава на друга банка од 
свое име и за своја сметка мора да содржи: 

11 назив на банката супергарант, број на супер-
гаранцијата, место и датум на давањето на супер-
гаранцијата, назив на банката гарант по чија га-
ранција се дава супергаранцијата назив на довери-
телот, основ по кој се дава супергаранцијата и износ 
на супергаранцијата; 

2) безусловна обврска дека банката супергарант 
ќе изврши плаќање на доверителот наместо бан-
ката гарант, ако банката гарант не ги изврши своите 
обврски по дадената гаранција; 

3) овластување на Службата на општественото 
книговодство ка ј која се води жиро-сметката на 
банката супергарант во корист на жиро-смет-
ката на доверителот да изврши наплата од сите 
нејзини расположиви парични средства, освен од 
средствата што според важечките прописи не мо-
жат да бидат предмет на извршување. 

Супергаранцијата на банката од став 1 на овој 
член се дава на образецот „СГ-1", што е отпеча-
тен кој овој правилник и е негов составен дел. 

Член 4 
Гаранцијата од чл. 1 и 2 и суперга ранци јата од 

член 3 од овој правилник мора да содржи рок за ва-
жење на гаранцијата, односно супергаранцијата, 
и се дава во потребен број примероци. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија ќе ги приспособи облиците на обрасците 
ГБ-U ГБ-2, СГ-1 и ОГ-1 кон потребите на платниот 
промет. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-7669/1 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 
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501. 

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за обез-
бедување на плаќања на инвестициите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/75), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА 
ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И НЕИЗВРШЕНИТЕ ВТА-

САНИ ОБВРСКИ ПО ИНВЕСТИЦИИТЕ 

тициите, со состојбата на 30 јуни 1975 година, да сос-
тави преглед на дадените гаранции, неизвршените 
обврски по гаранциите, неизвршените втасани об-
врски по инвестиционите кредити, пресметковната 
вредност и промената на претсметковната вредност 
на инвестициите што се предмет на гаранција. 

Член 2 
Податоците од член 1 на овој правилник банката 

ги поднесува на образецот „Преглед на дадените га-
ранции на банката и неизвршените втасани обврски 
по основ на инвестициите", кој е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 3 
Податоците од член 2 на овој правилник ба,нка-

та ќе ги поднесе до Службата на општественото кни-
говодство кај која се води нејзината жиро-сметка во 
два примерока, најдоцна до 19 септември 1975 го-
дина. 

Член 4 
Службата на општественото книговодство ќе го 

приспособи образецот од член 2 на овој правилник 
за механографска обработка. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-7674/1 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Член 1 
Банката е должна, во согласност со член 40 став 

4 од Законот за обезбедување на плаќања на инвес-

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

ПРЕГЛЕД НА ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА БАНКАТА И НЕИЗВРШЕНИТЕ ВТАСАНИ ОБВРСКИ ПО 
ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ 

— во динари — 

ЗАБЕЛЕШКА: Во колона 9 се внесуваат износите на дадените гаранции од банката на средствата обез-
бедени од страна на инвеститорот, без гаранциите дадени по кредитот искажан во ко-
лона 8 на овој образец. 
Во колона 10 се внесуваат неизвршените обврски по кредитите од колона 7. без oглед 
на тоа дали по нив е дадена гаранција или не. 
Во колона 11 се внесуваат неизвршените втасани обврски по гаранција на средствата 
од колона 9 на овој образец . 

(место и датум) (овластено лице^ 
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502. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за обез-
бедување на плаќања на инвестициите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/75), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ-

ТЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ 
Член 1 

Корисникот на општествени средства ги утвр-
дува слободните средства за одобрување кредити при 
изведувањето на. инвестиционите и други работи и 
при испораката на инвестициона опрема на кредит 
на начинот пропишан со Упатството за начинот зџ 
утврдување на просечната годишна вредност на за-
лихите и за начинот за утврдување на сопствените 
средства и на кредитите за трајни обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 
40/74). 

Член 2 
Како доказ дека располага со слободни средства 

за одобрување на кредитите од член 1 на овој пра-
вилник. корисникот на општествени средства подне-
сува до надлежната Служба на општественото 
книговодство образец ТОС, кој е отпечатен кон упат-
ството од член 1 на овој правилник и е негов соста-
вен дел. пополнет врз основа на состојбата искажа-
на ЕО книговодството последниот ден во месецот што 
му претходи на месецот во кој се одобрува кредитот. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

' Бр. 1-7675/1 
26 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

503. 

Брз основа на точка 17 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти за увоз 
на стоки во ,1975 година („Службен лист па СФРЈ", 
бр. 60/74 и 4 75), сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШ-
ТАИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТ;! ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за начинот на поднесување на 
извештаите и документацијата потребни за утврду-
вање и распределба на стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти за увоз на стоки во 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/75) во 
точка 2 став 1 одредбата под 1 зборовите: „1974 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „периодот од 1 
април 1974 година до 31 март 1975 година". 

Во став 2 зборовите: „31 јануари" се заменуваат 
со зборовите: „30 април", а зборовите: „1975 година" 
- со зборовите: „периодот од 1 април 1975 година 
до 31 март 1976 година". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во потврдите на овластената банка за износот 

на девизниот прилив од одредбата под 1 став 1 на 

оваа точка, посебно се искажува девизниот прилив 
остварен со извозот на стоки врз основа на догово-
рот склучен во смисла на Уредбата за долгорочна 
производствена кооперација помеѓу домашни орга-
низации на здружениот труд и странски лица 
(„Службен лист па СФРЈ", бр. 7/73).". 

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

П. бр. 14010 
9 јуни 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, с. р. 

504. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
33 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), соју п л о т сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Zeit", број 20 од 9 мај 
4975 година, што излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/355 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

505. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пре-
миите за пченица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/74), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈА-

ТА ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд и земјо-
делските задруги, што произведуваат пченица сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители (во натамошниот текст: производи-
телите), премијата од член 1 на Законот за премии-
те за пченица (во натамошниот текст: Законот) ја 
остваруваат врз основа на барање поднесено до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка. 

Индивидуалните производители што произведу-
ваат пченица премијата од член 1 на Законот ја 
остваруваат преку организациите на здружениот 
труд што вршат преработка или промет на жита (во 
натамошниот текст: прометните организации) или 
преку Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекција-
та). Прометните организации и Дирекцијата поднесу-
ваат барање за остварување на премијата до Служ-
бата на општественото книговодство ка ј која имаат 
жиро-сметка, и тоа за количествата на пченица 
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од родот на 1975 година што индивидуалните произ-
водители им ги продале и испорачале. 

2. Кон барањето од точка 1 став 1 на оваа на-
редба за исплата на премијата од член 1 на Законот, 
производителите прилагаат: 

1) фактура, односно копија од фактура за про-
дажбата на пченицата од сопствено производство, 
односно од кооперација со индивидуални земјодел-
ски производители, на прометните организации и на 
Дирекцијата; 

2) доказ дека пченицата им е испорачана на 
прометните организации или на Дирекцијата (това-
рен лист, испратница, потврда за приемот и сл ); 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека пченицата за која 
се бара наплата на премијата од член 1 на Законот 
потекнува од сопствено производство, и односно од 
кооперација со индивидуални земјоделски произво-
дители или Од индивидуални производители и дек^а 
е од родот на 1975 година. Во потврдата мора да 
биде наведено дека пченицата не потегнува од ку-
пување од прометни организации, односно од Ди-
рекцијата; 

4) доказ од прометната организација, односно од 
Дирекцијата дека пченицата ги исполнува условите 
на квалитетот од член 1 на Законот (потврда и сл.); 

5) пресметка на премијата од член 1 на Законот, 
во која се назначуваат количествата на пченица, 
износот на премијата за еден килограм и за вкупно-
то количество на пченица. 

3. ,Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа на-
редба за исплата на премијата од член 1 на Законот, 
прометните организации и Дирекцијата, покрај до-
кументацијата од точка 2 на оваа наредба, прила-
гаат и список на индивидуалните производители од 
кои ја откупиле пченицата, заверен од овластените 
лица на подносителите на барањето. Списокот мора 
да содржи име, презиме и адреса на производители-

те, како и податок за количеството и за денот на ис-
пораката на откупената пченица. 

4. Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека барањата од точка 2 односно од точка 3 
на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 
на Законот во поглед на пресметувањето и потпол-
носта на приложената документација се исправни, 
го одобрува бараниот износ во корист на жиро-смет-
ката на подносителот на барањето, а на товар на 
сметката бр. 60811-3273 - Средства за премии за 
пченица од родот ца 1975 година. 

5. Производителите, прометните организации и 
Дирекцијата се должни во своето книговодство да 
водат уредна и ажурна евиденција и документација 
за количествата на пченица од родот на 1975 година 
за која се остваруваат премиите од член 1 ца За-
конот и за остварените премии. 

6. Ако кон барањето од точ. 2 и 3 на оваа на-
редба се прилагаат преписи на оригинални исправи 
(фактури и др.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и врз нив мора да биде втиснат 
печат на подносителот на барањето, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна врз секоја исправа што се поднесува на увид 
да назначи дека премијата од член 1 на Законот е 
исплатена. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
дено,т на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-3263/1 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Заменик-претседател 6 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

506. 
Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита 'на растенијата од болести и 

штетници (,,Службени лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

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

ТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузниот комитет за земјоделство до 30 мај 1975 година издаде дозволи за пуштање во про-
мет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

Назив 
на средството Назив на производителот Дозвола на Сојузниот комитет за 

земјоделство 

1 

1 ABRU - mamac 

2 ACTELLIC-50 

3 AEROSOL - 50 MF 

4 AKOTION G-5 

5 ANIMERT V-101 

Ontsmettingsberdrijf J . Olischlager, 
Maastricht, Holandija, кого во Ју-
гославија го застапува „Зорка", 
Хеми јека индустрија — Шабац 
Plant Protection Ltd. Fernhurst, 
England, кога во Југославија го 
застапува „Interexport", ООУР За-
ступање иностраних фирми — 
Белград 
„Зорка", Хемијска индустрија -
Шабац 
„Зорка", Хемијска индустрија — 

Шабац 
Philips-Duphar, Amsterdam, Холан-
дија, кого во Југославија го заста-
пува „Галеника", Фармацеутско-
-хемијска индустрија — Земун 

Привремена дозвола, бр. 2149/5 од 
4 ноември 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 669/6 од 
28 април 1975 година 

Бр. 443/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 442/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 451/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 274/6 од 28 февруари 
1973 година, објавена под реден 
број 2 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
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6 ARREX patrone 

7 ASULOX 

8 ATROMET - Mg 25 

9 BASAGRAN 

10 BASAGRAN - DP 

11 BASFUNGIN 

12 BASUDIN(H) 40 

13 BENLATE 

14 BI - 58 EC 

Celamerck GmbH Ѕг Co. Kg, Ingel-
heim/Rh, кого во Југославија го 
застапува „Здравље" — Лесковац, 
ООУР за програхм Boehringer In-
gelheim, Белград 
Rhone-Poulenc, Societe des usines 
Chimiques, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Уникомерц", 
Иноземна заступства, Загреб 

„Радоња" — Кемијска индустрија 
— Сисак 

Badische Anilin ве Soda Fabrik 
A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во Ју-
гославија го застапува „Прогрес" 
— Предузеќе за меѓународну тр-
говину, туризам и заступање ино-
страних фирми, IV робна дирек-
ција — Белград 

Badische Anilin 8z Soda Fabrik A. 
G, Ludwigshafen/Rh, кого во Ју-
гославија го застапува „Прогрес", 
— Предузеќе за меѓународну тр-
говину, туризам и заступање ино-
страних фирми, IV робна дирек-
ција - Белград 

Badische Anilin ве Soda Fabrik 
A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во 
Југославија го застапува „Про-
грес", Предузеќе за меѓународну 
трговину, туризам и заступање 
иностраних фирми, IV робна -ди-
рекција - Белград 

Ciba-tUeigy A.G. - Basel, Швај-
царија, кого во Југославија го за-
стапува „Commerce", Застопства, 
извоз - увоз, сервиси ин консиг-
нације - Љубљана 

ЕЈ. Du Pont de Nemours Co; Wil-
mington, Delaware, USA, кого во 
Југославија го застапува „Агро-
војводина", export-import — Нови 
Сад 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, 
Berlin, DDR, кого во Југославија 
to застапува „Интеримпекс" 
Скопје 

во промет на територијата на Ју -
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/73) 
Бр. 1599/2 од 20 март 1974 година 

Бр. 492/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 260/2 од 6 февруари 1973 
година, објавена под реден број 4 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Ју -
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/73) 

Бр. 474/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 480/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 481/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 461/1 од 23. јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 221/7 од 20 април 1973 
година, објавена под реден број 6 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 

Бр. 446/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 462/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 9-1588/1 
од 11 февруари 1971 година и до-
полнението на дозволата од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 950/1 од 2 март 1972 го-
дина, објавени под реден број 9 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/72) 

Привремена дозвола, бр. 1707/5 од 
4 декември 1974 година 

Страна 1006 - Број 33 
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15 CAFTAN 50 - WP 

16 CASORON - G 

17 COTOFOR(R) 

18 DICURAN 30 MG 

19 DIPEI.tm granulat 
(Bacillus thurmgiensis) 

20 DI - TRAPEX 

21 DI - TRAPEX CP 

22 DOSANEX 

23 DOTAN G-5 

24 EKATOX - Granulat 

Stauffer Chemical Company, New 
York, Органско-хемиска индустри-
ја „Наум Наумовски — Борче", — 
Скопје 
P h i l i p s - Duphar B.V., Amsterdam, 
Холандија, кого во Југославија го 
застапува ,.Галеника". Фармацеут-
ско-хемијска индустрија — Земун 

Привремена дозвола, бр. 759/2 
12 февруари 1975 година 

од 

Ciba-Geigy A G — Basel. Швајца-
р и ј а , кого во Југославија го за-
стапува „Commerce". Застопства, 
извоз-увоз, сервиси ин консигна-
ции е — Љубљана 
Ciba-Geigy A G - Basel, Швајца-
рија. кого во Југославија го за-
стапува „Commerce", Застопства, 
извоз-увоз. сервиси ин консигна-
ции е - Љубљана 
Abbot Laboratories. Chicago, USA, 
кого во Југославија го застапува 
Abbot Laboratories Ѕ.А., Представ-
ништво — Белград 
Schering AG.. Berlin, кого во Ју-
гославија го застапува „Агротех-
ника'\ export-import — Љубљана 

Schering А.С,, Berlin, кого во Ју-
гославија го застапува „Агротех-
ника", export-import — Љубљана 

Sandoz AG. - Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", Иноземна заступства, 
вањска и унутарња трговина — 
Загреб 

Творница фармацеутских и кемиј-
ских производа „Плива" — За-
греб 
Sandoz A.G. — Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит". Иноземна заступства, 
вањска и унутарња трговина — 
Загреб 

Бр. 491/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 9-8535/3 
од 25 август 1971 година, објавена 
под реден број 15 на Списокот на 
средствата за заштита на растени-
јата за кои се издадеш! дозволи 
за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр 56/72) 
Привремена дозвола, бр. 756/10 од 
19 август 1974 година 

Бр. 483/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 444/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 464/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 2122/1 од 18 мај 1973 го-
дина, објавена под реден број 17 , 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 
Бр. 463/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 2123/1 од 18 мај 1973 го-
дина, објавена под реден број 18 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата, на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 
Бр. 493/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секоетаријат за земјодел-
ство, бр. 520/4 од 26 април 1972 
година, објавена под реден број 
24 на Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/72) 
Бр. 619/2 од 3 февруари 1975 го-
дина 

Бр. 453/2 од 23 јануари 1975 го-
дина, со што престанува важење«« 
то на дозволата од Сојузниот се-« 
кретаријат за стопанство, бр. 
9-601/1 од 19 јануари 1970 година, 
објавена под реден број 11 на Спи-
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25 FYDULAN-G 

26 FOLIMAT 50% EC 

27 FOLPET 50 — W P 

28 FHUTAPON 

29 FUNDAL 800 

30 FUNDAL FORTE - 330 

31 FUNGOCHROM 

32 GALITION G-5 

33 GALITION G-10 

34 GESAPRIM(R) 25 mikro-
granulat 

35 GESAPRIM(R) FORTE 
25 MG 

36. GESAPRIM(R) FORTE 
500 tekuci 

37 GESAPRIM(R) MULTI 
25 MG 

38 HYVAR - X-Bromacil 

Philips Duphar, Amsterdam, Хо-
ландија, кого во Југославија го 
застапува „Галеника", Фармацеут-
ско-хемијска, индустрија — Земун 
Bayer A.G. Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува Вауег-
-Pharma Југославија, Товарна 
фармацевтских ин кемичних из-
делков — Љубљана 
Stauffer Chemical Company, New 
York, кого во Југославија го за-
стапува Органско-хемиска инду-
стрија „Наум Наумовски — Бор-
че", Скопје 
Chemie Linz AG. — Linz,. Австри-
ја, кого во Југославија го застапу-
ва Товарна душика — Руше 
Chering A.G., Berlin, кого во Југо-
славија го застапува „Агротехни-
ка", export-import — Љубљана 
Chering A.G., Berlin, кого во Југо-
славија то застапува „Агротехни-
ка", export-import - Љубљана 
Кемијски комбинат „Cromos—Ка-
t ran-Kutr i l in" , ООУР Заштита 
биља, Загреб 
Фармацеутско-хемијска индустри-
ја „Галеника" — Земун 
Фармацеутско-хемијска индустри-
ја „Галеника" — Земун 
Ciba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Commerce", Застопства, извоз-
у в о з , сервиси ин консигнације, 

Љубљана 
Ciba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Commerce", Застопства, извоз-
увоз , сервиси ин консигнације, 
Љубљана 
Ciba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Commerce", Застопства, извоз-
увоз , сервиси ин консигнации е, 
Љубљана 
Ciba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Commerce", ЗастопстЕа, извоз-
увоз , сервиси ни консигнации е, 
Љубљана 
Е, I Du Pont de Nemours Со; 
"Wilmington, Delaware. USA, кого во 
Југославија го застапува „Агро-

војводина" export-import — Нови 
Сад 

39 HOSTATHION ЕС-40 Farbwerke Hoechst AG. - Frank-
furt/M., кого во Југославија го за-
стапува „Југохемија", Предузеќе 
за спољну и унутрашњу трговину 
и производиу — Белград 

сокот на средствата заг заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/70) 
Привремена дозвола, бр. 1259/2 од 
11 март 1975 година 

Привремена дозвола,. бр. 968/3 од 
26 април 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 2332/5 од 
10 декември 1974 година " 

Привремена дозвола, бр. 510/2 од 
28 јануари 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 2212/2 од 
23 мај 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 1513/2 од 
29 април 1975 година 

Бр. 668/9 од 15 април 1975 година 

Бр. 438/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 439/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 486/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 484/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 487/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 485/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 489/1 од 28 април 1975 година, 
со што престанува важењето на 
привремената дозвола од Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство, 
бр. 1168/1 од 15 март 1973 година, 
објавена под реден број 22 на 
Списокот на средствата за зашти-
та на растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југосла-
вија (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 

Бр. 452/1 од 23 јануари 1975 година 
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40 KILVAL 

41 KINOLAT-15 

42 KINOLАТ V-4-X 

43 QUIR1TOX 

44 LANNATE 25-W 
Methomyi 

45 I.ANNA ТЕ 
Methomyi 

LEKINOL 15 

47 LEKTAN F-50 

48 LEKTAN K-50 

49 MIKROLUKS 

Rhone-Poulenc, Societe des usines 
Chimiques, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Уникомерц", 
Иноземна заступства, Загреб 

La Quinoleine — Paris, кого во Ју-
гославија го застапува „Галеника", 
Фармацеутско-хемијска индустри-
ја — Земун 

La Quinoleine — Paris, кого во Ју-
гославија го застапува „Галеника", 
Фармацеутско-хеми јска индустри-
ја — Земун 

Polanz, Samen — Fach und Gros-
shandlung, Ried, Аустрија, кого во 
Југославија го застапува Товарна 
душика — Руше 

Е. I. Du Pont de Nemours Со; 
Wilmington, Delaware, USA, кого во 
Југославија го застапува „Агро-
војводина", export-import, Нови 
Сад 

Е. I. Du Pont de Nemours Со; 
Wilmington, Delaware, USA, кого во 
Југославија го застапува „Агро-
војводина", export-import, Нови 
Сад 

50 MOCAP(R) - G 

„Лек", Товарна фармацевтских ин 
кемичних изделков — Љубљана 

„Лек", Товарна фармацевтских ин 
кемичних изделков — Љубљана 

„Лек", Товарна фармацевтских ин 
кемичних изделков — Љубљана 

Procida — Produits- chimiques in-
dustr ies et agricoles, Marseille, 
Франција, кого во Југославија го 
застапува Органско-хемиска ин-
дустрија „Наум Наумовски — 
Борче" — Скопје 

Sandoz A.G. — Basel, Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", Заступство иностраних 
фирми — Загреб! 

Привремена дозвола, бр. 1658/9 од 
22 мај 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 238/5 од 
19 април 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 317/4 од 
29 април 1974 година 

Бр. 467/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремеЕтата дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство. бр. 3184/6 од 7 декември 1973 
година, објавена под реден број 37 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/74) 

Бр. 450/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр, 965/2 од 13 февруари 1972 
година и дополнението на таа доз-
вола од Сојузниот секретаријат 
за земјоделство бр. 965/7 од 6 
април 1972 година, објавени под 
реден број 46 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/72) 

Бр. 449/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола ^од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 968/2 од 13 март 1972 го-
дина и дополнението на таа доз-
вола од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство бр. 968/7 од 6 април 
1972 година, објавени под реден 
број 47 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/72) 

Бр. 466/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 458/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 459/1 од 23 јануари 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 1567/5 од 
19 август 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 890/6 од 
19 август 1974 година 
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51 MONOSAN - Ѕ 

52 MOROGAL 

53 MOROGAL Kombi CMD 

54 NEXION G-3 

55 NEOSAN S 

56 NORTRON 

57 NUVAN(H) 7 

58 OMITE 57 Е 

59 PHOSVEL EC 30% 

60 PIRIMOR WP - 50 

61 PLANT1FOG-CZ 

62 PT ANT1FOG-M 

63 PLICTHAN 25-W 

„Галеника", Фармацеутеко-хемиј-
ска индустрија - Земун 

„Жупа", Хемијска индустрија — 
Крушевац 

„Жупа", Хемијска индустрија -
Крушевац 
Celamerck GmbH 8z Со Kg, Ingel-
heim'Rh, кого во Југославија го 
застапува „Здравље" — Лесковац, 
ООУР за програм Boehringer, . 
Inglheim, Белград 

„Га леника", Фармацеутско-хемиј -
ска индустрија — Земун 

Fisons Ltd., Agrochemical Division 
Harslon, Cambridge. England, кого 
во Југославија го застапува „Жу-
па", Хемијска индустрија - Кру-
шевац 

„Ciba-Geigy" AG. Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", Застопства, извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љуб-
љана 

Uniroyal Chimica Ѕ.р.А. — Torino, 
Италија, кого во Југославија го 
застапува „Агротехника", export-
-import — Љубљана 

Velsicol Chemical Corporation, Shi-
cago, USA, кого во Југославија го 
застапува „Интеримпекс" — Скопје 

Бр. 470/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 476/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 477/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 445/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 4150/7 од 28 декември 
1973 година, објавена под редеч 
број 42 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за коч 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ју-
гославија« („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/74) 

Бр. 471/1 од 23 јануари 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 377/6 
21 март 1975 година 

од 

Plant Protection Ltd. - Fernhurst, 
England, кого во Југославија го 
застапува „Tnterexport", ООУР 
Заступање иностраних фирми — 
Белград 

Procida - Produits chimiques in-
dustr ies et agricoles, Marseille, 
Франција, кого во Југославија го 
застапува Органско-хемиска ин-
дустрија „Наум Наумовски — 
Борче" - Скопје 

Procida - Produits chimiques in-
dustr ies et agricoles, Marseille, 
Франција, кого во Југославија го 
застапува Органско-хемиска ин-
дустрија „Наум Наумовски — 
Борче" - Скопје 

Dow Chemical Europe Ѕ.А. Zurich, 
кого во Југославија го застапува 
Кемијски комбинат „Chromos— 
Kat ran-Kut r i l in" ООУР заштита 
биља — Загреб 

Привремена дозвола, бр. 3018/2 од 
6 јуни 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 1173/2 од 
13 март 1975 година 

Бр. 455/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство бр. 2612/1 од 26 јуни 1973 го-
дина, објавена под реден број 47 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/74) 

Привремена дозвола, бр. 1308/2 од 
28 април 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 1565/5'од 
19 август 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 1566/4 од 
19 август 1974 година. 

Бр. 448/1 од 23 јануари 1975 година 
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64 PROMETRIN 50 Pliva 

65 RADOSAN - М 

66 RATOX - mamak 

67 SENCOR 

68 SIMATROL Ѕ-50 

69 SUFFIX 20% EC 

70 TETRATOX - 50 

71 TIOZIN ULJE 

72 TORDON 101 

73 TRASAN S 

74 TREFLAN 

75 TRIBUNIL WP 70 

„Плива" - Творница фармацеут- Бр. 473/1 од 23 јануари 1975 година 
еко кемијских производа — За-
греб 

„Радоња" Кемијска индустрија - Бр. 465/1 од 23 јануари 1975 година 
Сисак 

„Радоња" Кемијска индустрија — 
Сисак 

Bayer AG, Leverkusen - СР Гер-
манија, кого во Југославија го за-
стапува „Bayer - Pharma" Jugo-
slavija, Товарна фармацевтских 
ин кемичних изделков — Љуб-
љана 

„Зорка", Хеми јека индустрија — 
Шабац 
Shell International Petroleum Com-
pany Ltd., London, Велика Брита-
нија, кого во Југославија го за-
стапува „Астра", Подузеќе за ме-
ѓународну трговину и заступства 
- Загреб 

„Diana", George Servos 8с Co. -
Thessaloniki, Грција, кого во Ју-
гославија " го застапува „Агрохе-
мизација", export-import, Скопје 

„Зорка", Хемијска индустрија — 
Шабан 

Dow Chemical Company Ѕ.р.А., Mi-
lano, Italia, кого во Југославија го 
застапува „Галеника", Фармацеут-
сќо-хемијска индустрија — Земун 

„Галеника", Фармацеутско х е м и -
ска индустрија — Земун 

Eli Lillyand Company Indianapolis, 
USA, кого во Југославија го за-
стапува „Индустријаимпорт", Пре- 4 

дузеќе за сползну трговину Тито-
град, ООУР - Београд - Белград 
Радне јединице Нови Сад — Нови 
Сад 

Bayer A.G. Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува ,,Вауег-
-Pharma" Jugoslavia, Товарна 
фармацевтских ин кемичних не-
делков — Љубљана 

Бр. 457/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 482/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 1169/1 од 15 март 1973 го-
дина, објавена под реден број 33 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 
Бр. 475/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 494/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 1825/1 од 25 април 1973 
година, објавена под реден број 35 
на Списокот ра средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 
Бр. 447/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр. 438/1 од 23 јануари 1973 
година, објавена под реден број 36 
на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 

Бр. 460/1 од 23 јануари 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 1571/2 од 
28 март 1975 година 

Бр. 472/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 490/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 9-2062/1 
од 19 февруари 1969 година, обја-
вена под реден број 45 на Списо-
кот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во прометот 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/69) 

Привремена дозволо, Н71/2 од 
11 март 1975 година 
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76 TRIFLORAN 25 „Diana", George Servos ве Co. — 
Thessaloniki, Грција, кого во Југо-
славија го застапува ,,Агрохеми-
зација", export-import, Скопје 

77 TRIPION СВ 

78 U 46 - DP Fluid 

79 USTINEX - Spezial 

80 VENZAR Lenacil 

81 VOLATON G-50/o 

82 VOLATON G-100/o 

83 VONDOZEB 

84 ZOLONE P-4 

85 ZlTOKOR Kombi DMA 

86 2ITOKOR MA 

Бр. 2834/1 
И мај 1975 година 

Белград 

Sipcam, Milano, Италија, кого во 
Југославија го застапува „Gene-
ralexport" Подузеќе за вањску 
и унутрашњу трг^вину, туризам и 
зрачни саобраќај — Белград, Ди-
рекција за СР Хрватску - За-
греб 

Badische Anilin 8z Soda Fabrik, 
AG, - Ludwigshafen, кого во Ју-
гославија го застапува „Прогрес" 
- ООУР Hemotex, IV робна ди-
рекција - Белград 

Bayer A.G. Leverkusen, кого во 
Југославија го застапува „Вауег-
-Pharma Jugoslavia", Товарна 
фармацевтских ин кемичних из-
делков — Љубљана 

E.I. Du Pont de Nemours Со; 
Wilmington, Delaware, USA, кого 
во Југославија го застапува „Агро-
војводина". export-import — Нови 
Сад 

Товарна кемичних изделков „Пи-
н.ус" — Раче при Марибору 

Товарна кемичних изделков „Пи-
нус" - Раче при Марибору 

Vondeiingeplat Fabriek Van Che-
mische Producten — Rotterdam, 
Холандија, кого во Југославија го 
застапува „Радоња", Кемијска ин-
дустрија — Сисак 

Rhone-Poulenc, Societe des usines 
Chimques, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Уникомерц", 
Иноземна заступства — Загреб 

„Жупа", Хемијска индустрија -
Крушевац 

„Жупа", Хемијска индустрија — 
Крушевац 

Бр. 488/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на привремената дозвола од Со-
јузниот секретаријат за земјодел-
ство, бр, 440'1 од 23 јануари 1973 
година, објавена под реден број 40 
на Списокот на средствата за за-
штита на растеш!јата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/73) 

Привремена дозвола, бр. 1482/5 од 
22 мај 1974 година 

Привремена дозвола, бр. 1466/2 од 
18, март 1975 година 

Привремена дозвола бр. 790/3 од 
11 март 1975 година 

Бр. 495/1 од 23 јануари 1975 годи-
на, со што престанува важењето 
на дозволата од Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 318'2 
од 6 февруари 1973 година, обја-
вена под реден број 41 на Списо-
кот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/73) 

Бр. 440/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 441/1 од 23 јануари 1975 година 

Привремена дозвола, бр. 1221/2 од 
7 марта" 1975 година 

Бр. 454/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 479/1 од 23 јануари 1975 година 

Бр. 478/1 од 23 јануари 1975 година 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Иво Куштрак, с. р. 
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507. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13 65), Сој,узниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА 

ПРОМЕНА НА ИМЕТО 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на името на следните средства за заштита 

на растенијата: 

1 А TRAM АТ 
40 - FP 

2 ATRAMAT 
Ѕ - 47 

CARAGARD 
(R) 3587 

„Зорка", Хемијска 
индустрија — Шабац 

„Зорка", Хемијска 
индустрија — Шабац 

Ciba - Geigy A.G. 
- Basel, кого во Ју-
гославија го застапу-
ва „Commerce" Застоп-
ства, извоз-увоз, сер-
виси ин консигнације 
— Љубљана 

Сојузниот секретари" 16/74 - 5 
јат за земјоделство 
под бр. 498/1 од 23 ја-
нуари 1974 година 
Сојузниот секретари« 56/72 — 6 
јат за земјоделство 
под бр. 543 а од 3 
февруари 1972 година 
Сојузниот секретари« 35/73 - 11 
јат за земјоделство 
под бр. 1525/1 од 6 
април 1973 година 

бр. 3927/2 ZORAMAT 
од 22 ав- FP - 40 
густ 1974 
година 
бр. 3921/2 ZORAMAT 
од 22 ав- Ѕ - 47 
густ 1974 
година 
бр. 3494/2 CARAGARD 
од 8 јули (R) Combi А 50 
1974 годи-
на 

Бр, 2835/1 
11 мај 1975 година 

Белград 

508. 

Претседател 
Сојузниот комитет за земјоделство, 

Иво Куштрак, с. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА 

ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на називот на производителот на следните 

средства за заштита на растенијата: 

BANVEL -
- DP 

Osterreichische Stick-
stoffwerke A .G. — 
Linz, кого во Југосла-
вија го застапува То-
варна душика Ј— 
Руше 

Сојузниот секретари-
јат за земјоделство 
под бр. 519/1 од 23 ја-
нуари 1974 година 

16/74 - 10 бр. 519/2 
од 10 де-
кември 
1974 годи-
на 

Chemie Linz 
А. G. - Linz, 
кого во Југо-
славија го за-
стапува Товар-
на душика — 
Руше 
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2 DICOFLUID 
- DP 

DICOFLUID 
- МР 
Combi 

4 HEROPUR 

5 NOPON НЕ 

Osterreichische Stick-
stoffwerke А .G. — 
Linz, кого во Југосла-
вија го застапува То-
варна душика -
Руше 

Osterreichische Stick-
stoffwerke А .G. -
Linz, кого во Југосла-
вија го застапува То-
варна душика — 
Руше 

Osterreichische Stick-
stoffwerke А .G. -
Linz, кого во Југосла-
вија го застапува То-
варна душика — 
Руше 

Osterreichische Stick-
stoffwerke А .G. -
Linz, кого во Југосла-
вија го застапува То-
варна душика — 
Руше 

Сојузниот секретари« 16/74 — 19 
јат за земјоделство 
под бр. 516/1 од 23 ја -
нуари 1974 година 

Сојузниот секретари" 16/74 — 20 
јат за земјоделство 
под бр. 497/1 од 23 ја-
нуари 1974 година 

Сојузниот секретари« 35/73 — 23 
јат за земјоделство 
под бр. 436/1 од 23 ја -
нуари '1973 година 

Сојузниот секретари« 35/73 — 27 
јат за земјоделство 
под бр. 437/1 од 23 ја -
нуари 1973 година 

бр. 516/3 
од 10 де-
кември 
1974 годи-
на 

бр. 497/3 
од 10 де-
кември 
1974 годи-
на 

бр. 5366/1 
од 10-. де-
кември 
1974 годи-
на 

бр. 5365/1 
од 10 де-
кември 
1974 годи-
на 

Chemie Linz 
А, G. — Linz, 
кого во Југо-
славија го за -
стапува Товар-
на душика — 
Руше 
Chemie Linz 
А. G. - Linz, 
кого во Југо-
славија го за-
стапува Товар-
на душика -
Руше 
Chemie Linz 
А. G. - Linz, 
кого во Југо-
славија го за-
стапува Товар-
на душика — 
Руше 
Chemie Linz 
А. G. - Linz, 
кого во Југо-
славија го за-
стапува Товар-
на душика — 
Руше 

Бр. 2836/1 
11 мај 1975 година 

Белград Претседател , 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 

509. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА 

ПРОМЕНА НА ЗАСТАПНИЦИТЕ 

Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на застапниците на следните средства за 
заштита на растенијата: 

1 COSAN 
— Застопства, 
извоз-увоз, 
сервиси ин 
консигнација 
— Љубљана 

Страна 1014 - Број 33 

Riedel de Haen 
A.G. Seelze bei 
Hannover 

Сојузниот секре-
ратијат за сто-
панство под 9 
бр . 1618/2 о д 2 
декември 1968 
година 

7/71 — II — 14 „Commerce", бр. 3945/2 од „Зорка" Хе-
миЈСка ин-
дустрија -
Шабац 

22 август 
1974 година 
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Бр. 2837/1 
11 маЈ 1975 година 

Белгра,д 

516. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40 73 и 21/74), директорот на Сојузната управа 
за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ, СО 

СЕДИШТЕ ВО ПОШТАТА БАЊА ЛУКА 

1. Се укинува Царинската испостава на Цари-
нарн-ицата Босански Нови, со седиште во Поштата 
Бања Лука. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 

2. Работите на укинатата Царинска испостава на 
Царинарницата Босански Нови, со седиште во Пош-
тата Бања Лука, ги презема Царинската испоста-
ва на Царинарницата Сараево, со седиште во Пош-
тата Сараево. 

3. Царинската испостава од точка 1 на ова реше-
ние престанува со работата на 31 јули 1975 година. 

03.01 Бр. 6594/2 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 

511. 

Врз основа на член 13 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33'73), по претходно прибавено мислење.од носителите на правата на користење на аеродромите, ди-
ректорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. 'Воздухопловните пристаништа мораат да бидат редовно отворени за јавен "воздушен сообра-
ќај, и тоа 

Денови Денови 
Во зимски период 1 — понеделник Во летен период 1 — понеделник 

(од 1 ноември до 2 - вторник (од 1 април до 31 2 — вторник ^ 
Воздухопловно 31 март) 3 — среда октомври) 3 — среда 

пристаниште 4 — четврток v 4 — четврток 
од до 5 — петок од ДО 5 — петок 

часот часот 6 — сабота часот 1 часот 6 — сабота 
7 — недела 7 — недела 

1 2 3 4 5 6 7 

„Београда 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Загреб" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Сплит14 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Љубљана" 06,00 21,00 1,2,4,6 06,00 21,00 1,2,4,6 

06,00 23,00 3,5,7 06,00 23,00 3,5,7 
„Дубровник" 07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Титоград" 06,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Сарај ево" 07,00 21,00 1,2,3,4,5.6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Скопје" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Тиват" 06,30 Половина час 1,2,3,4,5,6,7 Половина час Половина час 1,2,3,4,5,6,7 

о по заоѓањето пред изгревот по заогањето 
на сонцето на сонцето на сонцето 

2 DETIA GAS 
ЕХ — В 

Dr Wernei Frey-
fcerg. Chemische 
Fabrik — Weiri-
heim 

Сојузниот секре- 56/72 - 20 
таријат за зом-
10дел ство под бр. 
882' 1 од 25 фе-
вруари 1972 го-
дина 

.,Житозајед-
ница'4, По-
л о в н о удру-
жење радних 
организација 

за производ-
н а , промет и 
прераду жи-
тарица и бра-
нша — За-
греб 

бр. 1023/5 од 
29 Maj 1975 
година 

,,Радоња44 

Кемијска 
Индустри-

ја - Сисак 
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ј 
1 2 3 4 5 6 7 

„Охрид" 06,00 14,00 1,2,3,4Ѕ5 05,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Задар" 0Ѕ,00 09,00 1,2,3.4,5,6,7 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 „Задар" 

18,30 20,30 1,2.3,4,5,6,7 
„Ријека" 06,30 08,00 1,2,3,4,5,6,7 06,30 21 00 1,2,3,4,5,6,7 

18,30 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Пула" 05,30 07,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 22,30 1,2,3,4,5,6,7 „Пула" 

20,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
13,30 15,30 2 
15,30 17,30 4 

„Приштина" 06,30 09,30 Ј,3,4,5,7 05.30 12,00 1,3 
18,00 20,30 1,2,3,4,5 18,30 21 00 , 1,2,3,4,5,6,7 
06,30 14,00 2 05.30 14,00 2 
18,00 20,00 7 05 30 08,00 4,5 

05,00 07,00 6,7 
„Мостар" - 18,00 20.00 1.2,3,4,5,6 08,00 20.00 1,2,3,4,5,6,7 

9 .08,00 16,00 1,2,3,5 
1,2,3,4,5,6,7 

08,00 10,00 4,6 

2. Воздухопловното пристаниште мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот 
на времето определено во точка 1 на оваа наредба 
а до слетувањето на воздухопловот што задоцнил 
поради непредвидени околности на слетувањето, 
ако воздухопловот од претходното пристаниште по-
летал во времето определено во точка 1 на оваа 
наредба, со тоа што службата за контрола на ле-
тањето за таквото задоцнување да го извести но-
сителот на правото на користење на воздухоплов-
ното пристаниште. 

Носителот на правото на користење на воздухо-
пловното пристаниште е должен да му овозможи 
слетување на воздухопловот и да изврши негово 
прифаќање и по времето определено во точка 1 на 
оваа наредба ако воздухопловот на тоа воздухоплов-
но пристаниште слетува поради виша сила или 
нужда, со тоа што за тоа да биде известен носителот 
на правото на користење на воздухопловното при-
станиште. 

3. Воздухопловните пристаништа „Београд", „За-
греб" и ,,Сплит'4 во времето од 23,00 до 05,00 часот 
ќе обезбедат служба за брза помош, противпожар-
на служба и служба за прифаќање и испраќање 
во потребниот обем, во согласност со важечките 
прописи. 

4. Воздухопловното пристаниште може да биде 
отворено и по времето определено во точка 1 на 
оваа наредба ако со тоа се согласи носителот на 
правото на користење на воздухопловното приста-
ниште. 

Барањето воздухопловното пристаниште да биде 
отворено и вон од^времето определено во точка 1 

512. 

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 
претставн.иците на потрошувачите склучуваат 

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

ЛНА ПОСАТКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 март 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за метална посатка, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат стоите затечени продажни 
цени, при условите на продажба што се наведени во 
Спогодбата, во просек до 259/о, а според Ценовникот 
што е составен дел на'Спогодбата, со тоа што новите 
цени да важат како цени во продажба на мало. 

на оваа наредба му се поднесува на носителот на 
правото на користење на воздухопловното приста-
ниште најдоцна 24 часа порано. 

Службата за контрола на летањето на возду-
хопловното пристаниште е должна во случаите од 
став 1 на оваа точка да ги извести органите на 
управата на воздухопловното пристаниште. 

Воздухопловните пристаништа „Дубровник", 
„Љубљана", „Тиват", „Скопје", „Мостар" и „Сара-
јево" мораат да бидат отворени и по времето опре-
делено во точка 1 на оваа наредба во согласност 
со потребите за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови наменети за превоз на пошта, под усло-
вите од точ. 3 и 4 на оваа наредба. 

5. Времето од точка 1 на оваа наредба се сме-
та според југословенркото време (средноезропско 
време). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да 
бидат отворени за јавен воздушен сообраќај („Слу-
жбен лист на СФРЈ"," бр. 1/74 и 17/74). 

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

04 бр. 987/1 
6 јуни 1975 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба, 
Љубиша Ќургус, с. р. 

Цените од став 1 на оваа точка важат како цени 
во продажба на мало, без данокот на промет, вклу-
чувајќи ја и амбалажата. Во тие цени е вклучен 
рабатот од 8% за покритие на трошоците во проме-
тот на големо, како и работот од 180/о за покритие на 
трошоците во прометот на мало. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4256 од 27 јуни 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Емо" — Це-
лје, „Металац" — Горни Милановац, „Горица" — 
Дуго Село, „Борис Кидрич" - Струга, „Једин-
ство" — Банка Паланка и „Металија" - Субо-
тица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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513. 

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 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕРА-
МИКА И ПОРЦЕЛАН ЗА ДОМАЌИНСТВО И 

УГОСТИТЕЛСТВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 март 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за керамика и порцелан за домаќинство 
и угостителство, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при условите 
на продажбата, што се наведени во Спогодбата, до 
15%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени; со решение бр. 1687 од 26 јуни 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југокерами-
ка" — Загреб, „Борис Кидрич" — Титов Велес, 
„Неметали" — Заечар и Керамична индустрија 
— Либое. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Центропром" — Белград, „Кристал-импорт" — 
Белград, ПРК „Београда - Белград, ОТП - За-
греб, „Партизан" — Чачак, „Ангропромет" — 
Ниш, „Стекло" — Љубљана, „Бродокомерц" — 
Риека, „Далма" — Сплит, „Метал" — Бања Лука, 
„Крушевац-промет" — Крушевац, „Инекс" — 
Белград, „Техномеркатор" — Целје, „Интерпро-
мет" — Скопје, „Меркур-импорт" — Скопје, „Тр-
гопромет" — Лесковац^ „Петра" — Пула, „Грич" 
Загреб, „Техноопрема" — Белград, „Минчета" — 
Дубровник, „Југобиро" — Белград, „Даб" — Ти-
тов Велес и „Хит" — Мостар. 

514. 

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 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗ-
НИ, ШАМОТНИ, СИЛИНА И ДОЛОМИТНИ ОГНО-

ОТПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 февруари 1975 
година склучија ц потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за базни, шамотни силика и доло-
митни огноотпорни производи, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
мат да ги зголемат своите" затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1688 од 27 јуни 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 5 февруари 1975 го-
дина. 

Претставници на производителите: „Магнохром" 
Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац, „Силика" — 
Гостивар, „Кремен" — Ново Место, „Термит" — 
Домжале и „Загорка" — Бедековчина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје и „Ва-
тростална" — Зеница. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за на-
чинот за водење евиденција и за начинот за изра-
ботка на билансот на планираните средства за оп-
штата и заедничката потрошувачка и за извештајот 
за извршувањето на тој биланс („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75), се потерале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧ-
КА И ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

ТОЈ БИЛАНС 

Во член 16 наместо зборовите: „осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
треба да стои: ,,на 1 јули 1975 година". 

Во образецот БПС — Биланс на планираните 
средства за општата и заедничката потрошувачка 
за 197— година, над десната страна од заглавјето 
треба да се додадат изоставените зборови: „во илја-
ди динари", , а во редниот број 55 наместо: 
„(44+49+53)" треба да стои: ,-,(45 + 50 + 54)". 

Во образецот БИС — Извештај за извршување 
на билансот на планираните средства за општата и 
заедничката потрошувачка за период од 1 јануари 
до 197— година, над десната страна 
од заглавјето треба да се додадат изоставените збо-
рови: „во илјади динари". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 30 јуни 1975 година. 

У К А З И 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И ЗА НАЗНАЧУВА-
Њ Е ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ПЕРУ 

I 
Се отповикува 
Коле Чашуле од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Перу. 
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II 
Се назначува 
Лука Солдиќ. ополномоштен министер во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Перу. 

III 
Сојузниот секретар за надвореши работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
17 јуни 1975 година 

Белград 

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

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 од Законот за организа-

цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен девизен инспектор се назна-
чува Јаким Спировски, поранешен потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Е. п. бр. 473 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ПОМИЛУВАЊА 
Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на 

СФРЈ, во врска со член 11 од Законот за помилу-
вање и член 85 од Кривичниот законик, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИДА 

I 

Се ослободуваат од понатамошно извршување на 
изречената односно порано намалената казна строг 
затвор или малолетнички затвор: 

Алимовиќ Милорад Зорка. Алимовиќ Живан 
Живорад, Аневски Благое . Драган, Атанасковиќ 
Стојан Михајло; 

Бабиќ Алија Ахмет, Баиќ Никола Раде, 'Бањац 
Јован Светозар, Батановиќ Матија Зоран, Беќири 
Исл,ам Риза, Боро Стојан Него, Божиќ Богое Бла-
гое, Божиќ Иван Гуро, Брешчак Јожеф Здравко; 

Цикотиќ Осман Дуљо, Цветковиќ Урош Ненад; 
Чалиќ Јован Милан, Челебиќ Благота Никола, 

Чолиќ Боривое Љубомир; 
Ќурчин Миладин Бошко; 

Дамјановиќ Живорад Петар, Дмитровиќ Миле 
Душан, Дурмиши Рушан Ќазим; 

Цоковиќ Сава Гр,озде«; 
Ефтимов Тодор Методие; 
Гардиновачки Горѓе Жељко, Гашпер Коломан 

Милан, Гициќ Драгутин Александар, Грабеж Горге 
Милан; 

Хаџовиќ Рама Хамза, Хајдин« Миран Фериз, 
Харба Сулејман Нијаз, Хрвиќ Месуд Суљл, Хусикиќ 
Салих Јусуф; 

Икановиќ Заим Шериф, Ирге Шандор Шимон, 
Ишљами Реџеп Мефаил; 

Јанковиќ Тима Стеван, Јездиќ-Француски Паја 
Коста, Јовановиќ Наќко Гуро, Јовановиќ Сава Ми-
ливој,, Јовановски Никче Темелко, Јуриќ Божа Сте-
ва, Јусиќ Смајо Февзо; 

Каличани Кадруш Хајрулах, Калуѓерски Ми-
лош Милош, Карикаш Марко Томо. Катанчиќ Петар 
Марија, Керошевиќ Мија Иво, Ковачевиќ Лутеа 
Илија, Ковачевиќ Лазар Јелица, Кришто Стипе 
Мирко, Кујунџиќ Гавра Антун, Куловиќ Ахмет Ре-
џо, Кундит Иван Ивица; 

Лакиќ Гура Саво, Лејкиќ Милосав Тома; 
Маѓо Абид Хафиз, Малбашиќ Петар Марко, 

Марковиќ Милан Миливој. Мартиќ Петар Драган, 
Мартиновски Алекса Роме, Матејиќ Милан Илија, 
Мезеи Јанош Јанош, Мијаиловиќ Светозар Ангели-
на, Мијаиловиќ Божидар Миливое, Милосавлев иќ 
Добривое Раде, Мишев Рајка Стево, Митровиќ Ди-
митрие Здравко. Млинар Чедомир Бора, Мочиќ Ми-
лутин Милош, Мурсељи Суљо Шабан; 

Перичин Радован Милан, Петаковиќ Никола 
Димитрие, Петриц Матија Мирослав, Петровиќ Јан-
дрија инж. Илија, Петровиќ Стеван Тихомир. Плуш-
КОСКИ Риста Спасое; 

Радев овиќ Драгиша Милица, Радончиќ За ја Кад-
рија, Радуновиќ Јован Росанда, Рахимиќ Ибро Му-
јо, Рончевиќ Мирко Милосав, Роѓер Иван Томислав, 
Рукавина Антун Франл; 

Салаи Имре Имре, Старич Јанез Јоже, Стој жив-
ковиќ Живоин Вукадин, Столар Лудвик Алојз Су-
љевиќ Амет Фета; 

Шајн Никола Миша, Шатри Селим Назир, Ши-
шиќ Беќир Осман, Шкориќ Данило Душан, Штефек 
Звонко Стјепан. Штих Франц Франц; 

Трајков Илија Слободан, Трпчевски Ристо Зо-^ 
ран; 

Весиќ Филип Богољуб; 
Врановац Драгослав Југослав, Вртачник Марија 

Станислав; 
Захировиќ Бекта Веѓо, За јц Антон Стане, Зеќи-

ри Алим Ќерим, Змазек Алојз Иван; 
Живковиќ Милорад Милутин. 

II 

Им се намалува изречената односно порано на-
малената казна строг затвор, или малолетнички 
затвор на: 

Абдиќ Дервиш Хашим, од 7 (седум) на б (шест) 
години строг затвор; 

Аќимовиќ Горѓе Груја, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Адамовиќ Живомир Небојша, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Адеми Селим Миљаим, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Ахметхоџиќ Назиф Нурко, од 2 (две) на 1 (една) 
година и в (шест) месеци строг затвор; 

Ајвазова Абдуш Фатима, од 10 (десет) на Jt 
(осум) години строг затвор; 
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Ајвазовиќ Исмаил Хасан, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Алексиевиќ Божидар Миодраг, од 6 (шест) на 
5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Алексиќ Милун Спасое, од 12 (дванаесет) години 
и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и б (шест) 
месеци строг затвор; 

Алими Лиман Дурак, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Алтановски Ефтим Анастас, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години строг затвор; 

Ангелов Бељан Милисав, од 4 (четири) на 3 
(три) години строг затвор; 

Ангеловски Стојан ѓорѓе, од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаест) години строг затвор; 

Антиќ Радомир Јован, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Антонијевиќ Обрен Петар, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Арамбашиќ Стипе Марица, од 12 (дванаест) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Аргиров Андон Благое, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Арсеновиќ Милан Бошко, од 1 (една) година и 
10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) 
месеци затвор; 

Ашкраба Салка Миралем, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Авдовиќ Шефко Махмут, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Аврамовиќ Давид Миодраг, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор4, 

Бадаљак Фрања Милета, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Бајрами Ејуп Ќазим, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Балог Јован Ѓерѓа, од 12 (дванаесет) на 11 (еди-
наесет) години строг затвор; 

Балтиќ Узеир Хасан, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ваљак Лука Иван, од 11 (единаесет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Бан Јосип Јосип, од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години строг затвор; 

Банчевиќ Раде Милан, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Бапиќ Хашима Хашим, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Баришиќ Иван Стјепан, од 6 (шест) години и 
6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор; х 

Батиќ Маријан Гојко, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Беќири Мурат Нуредин, од 15 (петнаест) на 14 
(четиринаесет) години строг затвор; 

Беиќ Алија Амдија, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Бели Пјетро Нуо, од 11 (еденаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор; 

Бертовиќ Антун Јурај, од 12 (дванасет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Бериша Ибрахим Исак, од 8 (осум )на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Бериша Џемо Руши, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Бешиќ Михаило Воислав, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Бици Лалиќ Ејуп, од в (шест) Јна 5 (пет) го-
дини малолетнички затвор; 

Бињаку Муслија Кадрија, од 14 (четиринаесет)' 
на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Битиќи Шабана Бајрам, од 12 (дванасет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Благоевиќ Станко Лука, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Божановиќ Риста Душан, од 4 (четири) на 3 
(три) години строг затвор; 

Богиќевиќ Воин Стојадин, од 9 (девет) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Богоевиќ Драгослав Радован, од 9 (девет) на 
8 (осум) години строг затвор; 

Бојај Реџепа Алија, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Болај Тахир Мухамед, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Бојај Тахир Муса, од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години срог затвор; 

Божиќ Јова Илија, од 3 (три) на 2 (две) години 
строг ,затвор; 

Божиќ Никола Петар, од 3 - (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Брахиќ Рагип Селим, од 20 (дваесет) на 17 (се-
думнаесет) години строг затвор; 

Брајковиќ Драгиша Братислав, од 4 (четири) 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Бралиќ Јусуф Зејнел, од 6 (шест) на о (пет) 
години и б (шест) месеци строг затвор; 

Бркиќ Ибро Касим, од 9 (девет) на 8 (осум) годи-
ни строг затвор; 

Бркиќ Радивое Станислав, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 5 (пет) години строг затвор; 

Буњаку Спира Даница, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Буњоши Хисен Мустафа, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 5 (пет) години строг затвор; 

Цибулиќ Стјепан Иван, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Црепајски Родољуб Станимир, од 2 (две) на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Црвиќ Матија Бранка, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Цветковиќ Јосип Трајко, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Цвијановиќ Јова Душан, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Чакалиќ Адам Стева, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Чатиќ Мујо Салих, од 4 (четири) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Чаушевиќ Емин Фајко, од 8 (осум) години и 6 
(шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор; 

Чаушевиќ Ибрахим Нариз, од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Чекиќ Мехмед Осман, од 8 (осум) години и 6 
(шест) месеци на 6 (шест) години и б (шест) месеци 
строг затвор; 

Чивиќ Рамо Нурија, од 9 (девет) на 8 (осум) го-
дини строг затвор; 

Чобанин Славко Живан, од 3 (три) на 2 (две) 
години малолетнички затвор; 

Чупиќ Васо Стеван, од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини и б (шест) месеци строг затвор; 
Ќоровиќ Ќазим Бајрам, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци 
строг затвор; 

Дациќ Абид Љутви, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Дакај Хаџија Дена, од 9 (девет) на 8 (осум) го-
дини строг затвор; 

Давидовиќ Никола Мирослав, од 6 (шест) на 
5 (пет) години строг затвор; 

Делиќ Хусо Авди ,од 4 (четири) на 3 (три) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Деумиќ Хасан Мустафа, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 
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' Димитриевиќ Никола Димитрие, од 3 (три) на 
2 (две) години строг затвор; 

Димитриевиќ Вукое Зоран, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Димовиќ Стеван Матија, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Доминиковиќ Јозо Мирко, од 1 (една) година 
на 8 (осум) месеци строг затвор; 

Дончев Стефан Станојко, од 1 (една) година и 
10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) 
месеци затвор; 

Дропа Обрад Васа, од 3 (три) на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Дудиќ Трујица Јока, од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дина и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Дакај Аљуш Дервиш, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Џаферовиќ Омер Мехмед, од 7 (седум) на 6 
(шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Џамбазов Александар Митко, од 8 (осум) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Џамбеговиќ Алмас Рамиз, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Џанија Тома Гура, од 5 (пет) на 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Џемаили Беџет Иснифарис, од 5 (пет) на 4 
(четири) години строг затвор; 

Џигал Џемил Xуснија, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Ѓорѓевиќ Радомир Будислав, од 12 (дванаесет) 
години и 10 (десет) месеци на 11 (единаесет) годи-
ни и 1Ф (десет) месеци строг затвор; 

Ѓурѓевиќ Милан Добромир, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Ѓорѓевиќ Добривое Душан, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Ѓорѓевиќ Богољуб Петар, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

. Ѓорѓевиќ Милош Станимир, од 4 (четири) на 
3 (три) години строг затвор; 

' Ѓорѓевиќ Стојмен Воислав, од 14 (четрваесет) 
на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Ѓорѓиев Димитар Михаил, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Ѓорѓиевски Аца Димитар, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

ѓорѓиевски Ѓорѓи Стеван, од 20 (дваесет) на 
18 (осумнаесет) години строг затвор; 

Ѓорѓиќ Лаза Секула, од 2 (две) години и 3 (три) 
месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци строг 
затвор; 

Ѓуриќ Илија - Симана, од 1 (една) година и б 
(шест) месеци на I (една) година строг затвор; 

Елмази Шемседин Елмаз, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Ељезкуртај Зулбија Гани, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Емановиќ Антун Стјепан, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ферати Реџеп Маљуш, од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години строг затвор; 

Филиповиќ Ранко Драгољуб, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Француз Богдан Младен, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Гаиќ Живоин Милисав, од 2 (две) години на 
1 (една) година и в (шест) месеци строг затвор; 

Гариќ Јован Душан, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Гариќ Талија Јозо, од 7 (седум) на 6 (шест) го-
дини строг затвор; 

Гашевиќ Иван Драгутин, од 2 (две) години и 
2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци 
затвор; 

Гавриќ Ива Фраша, од б (шест) на 5 (пет) го-
дини строг затвор; 

Гавриловиќ Ѓорѓе Мирослав, од П (единаесет) 
на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Газиќ Авдо Јусуф, од 2 (две) години на 1 (една 
година строг затвор; 

Газиљ Стипе Иво, од 13 (тринаесет) на 12 (два-
наесет) години строг затвор; 

Гламочиќ Душан Станко, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Глигориќ Сава Станое, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Глигоровски Тодор Стопан, од 2 (две) години 
на 1 (едан) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Годињак Суљо Рифет, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и в (шест) месеци строг затвор; 

Голубовиќ Обрада Милорад, од 15 (петнаесет) 
на И (четиринаесет) години строг затвор; 

Горшек Јернеј Јожа, од 8 (осум) месеци на 5 
(пет) месеци затвор; 

Грбин Антун Стјепан, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Греку Адем Рамадан, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Грлиќ Панте Светислав, од 4 (четири) на 3 
(три) години, и в (шест) месеци строг затвор; 

Гунџевиќ Ќазим Садик, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; . " 

Хаџиефендиќ Осман Хамди, од 2 (две) на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Хајдаревиќ Мушан Шериф, од 7 (седум) на б 
(шест) години строг затвор; 

Хадредини Хасан Алија, од 7 (седум) на б 
(шест) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Халиловиќ Авдо Салих, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Хасани Изаир Зејнула, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Хасаковиќ Мехмед Авдија, од 4 (четири) на 3 
(три) години и в (шест) месеци строг затвор; 

Хорват Ѓура Илија, од б (шест) на 5 (пет) го-
дини строг затвор; 

Хршак Игнац Рудолф, од 4 (четири) и в (шест) 
месеци на 3 (три) години и О (шест) месеци строг 
затвор; 

Хрвиќ Месуд Мехмед, од (три) години и 11 
(единаесет) месеци на 2 (две) години и 11 (единае-
сет) месеци строг затвори; 

Хурем Мехо Абид, од 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Ибрахимовиќ Мустафа Мехмед, од 1 (една) го-
дина и 2 (два) месеца на 11 (единаесет) месеци 
затвор; 

Идризи Велија Рамадан, од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години строг затвор; 

Илиќ Лазар Михајло, од 8 (осум)"на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Илиќ Борисав Мирољуб, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Илиќ Костадин Зоран, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Илиќ Драгутин Живорад, од 3 (три) години и 
в (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Илиев Андон Ѓоре, од 2 (две) години и в (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Имамовиќ Хазим Изудин, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Исени Саќип Мустафа, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Ивановиќ Илија Божа , од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Ивановиќ Неделка Радосвет, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 
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Ивановски Милан Јовица, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ивануш Иван Албин, од 10 (дссет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Ивошепиќ Тихомир Милован, од 2 (две) на 1 
(едип) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Јахиќ Мурат Алија, од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор; 

Јакупи Ќазим Велија, од 10 (досст) на 8 (осум) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Јаниќијевиќ Милутин Александар, од 8 (осум) 
на 7 (седум) години и (шест) месеци строг затвор; 

Јанковиќ Живадин Маријан, од 9 (девет) на 
8 (осум) години строг затвор; 

Јанковиќ Живота Радован, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор 

Јаношевиќ Љубиша Миодраг, од 2 (две) на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Јазавац Дамјан Душан, од 6 (шест) па 5 (пет) 
години строг затвор; 

Јерлију Садин Есад, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Јокиќ Васа Милан, од 10 (дссет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Јованов Мице Благое, од 7 (седум) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Јовановиќ Ѓока Раде, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Јовановиќ Најдан Томислав, од 7 (седум) на 6 
(шест) години строг затвор; 

Јовичиќ Ѓока Максим, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Јовиќ Душан Велико, од 13 (тринаесет) на 11 
"(единаесет) години строг затвор; 

Јовановска Андон Босиљка, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Јуричсвиќ Перо Пера, од И (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Кабиќ Дмитар Александар, од 11 (единаесет) 
на 9 (девет) години строг затвор; 

Каличанин Милосав Милиќ, од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Калиновиќ Анте Марјан, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Калујунџиќ Акиф Шабан, од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Камберовиќ Касим Хаџиб, од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Кантаревиќ Ибро Суљо, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Калиќ Авдија Мујо, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Кастрати Сефер Џафер ,од 11 (единаесет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Катиќ Светислав Божидар, од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Кавалиновиски Ангел Влада, од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Кастратовиќ Павиќ Радослав, од 6 (шест) на 
5 (пет) години строг затвор; 

Кијабудин Јосип Иван, од 10 (десет), на 8 
(осум) години строг затвор; 

Кисељаковиќ Хуса Бакир, од 1 (една) година 
и 4 (четири) месеци на 10 (десет) месеци-затвор; 

Клеп Августин Елизабета, од 1 (една) година 
и 3 (три) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Клово Абид Енвер, од (три) на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Коцевски Наум Милан, од 12 (дванаест) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Коциќ Станислав Драгое, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Колиќ Ариф Јусуф, од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години строг затвор; 

Кољши Фериз Фериз, од 12 (дванаест) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Кондиќ Васа Урош, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Корен Јанко Јосип, од 4 (четири) на 3" (три) 
години строг затвор; 

Коста диновска Ристо Ана, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Ковачи Исен Хамид, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Ковачиќ Јанез Иван, од 15 (петнаесет) на, 14 
(четиринаесет) години строг затвор; 

Ковачиќ Мирко Јосип, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Крецу Тодор Трифо, од 12 (дванаесет) години и 
6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) 
месеци строг затвор; 

Крезиќ Љубисав Душан, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Кришто Стипе Марко, Од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и б (шест) месеци строг затвор; 

Крстиќ Вељко Радомир, од 11 (единаесет) на 10 
(дсеет) години строг затвор; 

Кучинаревиќ Ѓорѓе Душан, од 13 (тринаест) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Кухач Јосип Божа, од 11 (единаесет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Кухариќ Гура Иван, од 3 (три) на 2 (две) грдини 
и 6 (тест) месеци строг затвор; 

Кул атевиќ Милојко Микан, од 8 (осум) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Куњешиќ Мате Јосип, од 2 (две) на 1 (една) го-
дина и 6 (шест) Месеци строг затвор; 

Курта Реџеп Мехмед, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Курталиќ Јусуф Авдо, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Куртановиќ Ѓулбија Хусо, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Кузмановски Кузман Владо, од 2 (две) на 1 (ед-
на) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Лазаревиќ Сотир Милан, од 10 (десет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Лазаревиќ Милан Славољуб, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Лазаревски Тасе Ристо, од 8 (осум) на 7 -(седум) 
години строг Затвор; 

Лазиќ Н. Милош, од 7 (седум) на 6 (шест) годи-
ни строг затвор; 

Лесковица Селим Метуш, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Лесковица Халим Руфат, од 13 (тринаесет) на 
11 (единаесет) години строг затвор; 

Липај Јусуф Незир, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Лктѕпќ Андрија Мата, од 4 (четири) години и 3 
(три) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Лугариќ Драгутин Антун, од 5 (пет) на (чети-
ри) години строг затвор; 

Љужа Шаип Етем, од 10 (десет) на 9 (девет) го-
дини строг затвор; 

Мајетиќ Суљо Абид, од 3 (три) на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мајиц Анте Мата, од 7 (седум) на 6 (шест) го-
дини строг затвор; 

Мајсторовиќ Јозо Августин, од 7 (седум) на б 
(шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мајсторовиќ Воислав Слободан, од 3 (три) го-
дини и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг 
затвор; 
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Максимовиќ Љубисав Милован, од 1 (една) го-
дина и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (че-
тири) месеци строг затвор; 

Максимовиќ Владислав Радован, од 2 (две) го-
дини и 8 (осум) месеци на 2 (две) години строг зат-
вор; 

Малеш Шиме Марко, од 8 (осум) на 6 (шест) го-
дини и "6 (шест) месеци строг затвор; 

Марјановиќ Павле Никола, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Маркош Гура Гура, од 9 (девет) на 7 (седум) го-
дини строг затвор; 

Марков Славе Диме, од 2 (две) на 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Марковиќ Раде Ива, од 20 (дваесет) на 18 (осум-
наесет) години строг затвор; , 

Марко,виќ Душан Драгомир, од 8 (осум) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Марковиќ Здравко Радомир, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Марковиќ Мате Славко, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор: 

Марковиќ Јова Том,ислав, од 6 (шест) години и 
6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Марковиќ Димитрие Здравко, од 13 (тринаесет) 
години и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години 
строг затвор; 

Мартиќ Недељко Радослав, од 9 (девет) години 
и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години строг затвор: 

Мартиновиќ Реџо Хамди, од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Матовиќ Омер Шаба, од 9 (девет) на 8 (осум) го-
дини строг затвор; 

Матковиќ Ива Марко, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Мехмедова Екур Рабија, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Мехмедовиќ Шемса Хасан, од 2 (две) на 1 (ед-
на) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мемедов Ќазим Ибраим, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци стррг затвор; 

Мертури Хисен Марко, од 12 (дванаесет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Мешиќ Салих Мухарем, од 1 (една) година на 
8 (осум) месеци затвор; 

Михајловиќ Филиман Александар, од 12 (два-
наесет) на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Михајловиќ Владимир Драгољуб, од 6 (шест) на 
5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Михајловиќ Петар Милета, од 11 (единаесет) на 
9 (девет) години строг затвор; 

Мијатовиќ Риста Воин, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Микулчиќ Фрања Иван, од 10 (десет) месеци на 
4 (четири) месеци затвор; 

Миладиновиќ Богомир Миљко, од 9 (девет) на 
8 (осум) години строг затвор; 

Милениќ Властимир -Бранимир, од 2 (две) годи-
ни на \ (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Милетиќ Никола Бранислав, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Милановиќ Илија Живота, од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Милавица Алија Рахман, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Милиќ Милета Миленко, од 2 (две) години и б 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Милиќ Гура Славко, од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини строг затвор, 

Милосављевиќ Пера Милош, од 13 (тринаесет) 
на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Милошевиќ Радован Зоран, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Милошевиќ Милосав Јова, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Миловановиќ Мирко Милое, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Миљиќ Марко Милутин, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Мириќ Гура Милета, од 3 (три) години и 8 (осум) 
месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Мишетиќ Стојан Воја, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затЕОс; 

Мишљеновиќ Влада Богдан, од 2 (две) на 1 
(една) година строг затвор: 

Митиќ Тома Раде, од 9 (девет) на 8 (осум) го-
д и н и строг затвор: 

Митровиќ Трипко Благота, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Митровиќ Петар Воин, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Млинариќ Гура Станко, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Молдован Мита Сава, од 4 (четири) на 3 (три) 
години строг затвор; 

Мориќ Омер Дуран, од 10 (десет) на 8 (осум) го-
дини и б (шест) месеци строг затвор; 

Мркаљ Реџо Емир, од 6 (шест) на 5 (пет) години 
строг затвор; 

Мујановиќ Раме За хир, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Муратспахиќ Мухо Ариф, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Муса Рифат Мемед, од 12 (дванаесет) на 11 (еди«' 
наесет) години строг затвор; 

Муса Беадин Назми, од 14 (четиринаесет) на 13 
(тринаесет) години строг« затвор; 

Му с лиќ Салих Хуса. од 12 (дванаесет) на И (еди-
наесет) години строг затвор; 

Мушиќ Франц Иван, од 1 (една) година и 8 
(осум) месеци на 8 (осум) месеци затвор; 

Наџаку Мазул Реџеп, од 20 (дваесет) на 19 (де-
ветнаесет) години строг затвор); 

Наѓ Иван Барбаоа, од 4 (четири) години и 10 (де-
сет) месеци на 3 (три) години и 10 (десет) месеци 
строг завои: 

Нешиќ Ѓураѓ Олга, од 5 (пет) на 4 (четири) го-
дини строг затвор; 

Нешиќ Јован Милорад, од 6 (шест) на 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ндрејај Беко Тома, од 8 (осум) години на 7 (се-
дум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Николиќ Видое Груја, од 7 (седум) години и 6 
(шест) месеци на 7 (седум) години строг затвор" 

Николиќ Н. Илија, од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор; 

Николиќ Алекса Јосим, од 7 (седум) години и О 
(шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор: 

Николиќ Тодор Љубица, од 7 (седум) години на 
5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Николиќ Риста Петра, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Николиќ Живоин Радмила, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Николиќ Душан Златан, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години малолетнички затвор; 

Нинчевиќ Стјепан Никола, од 1 (една) година и 
2 (два) месена на 6 (шест) месеци затвор; 

Новак Фрања Агата, од 6 (шест) на 5 (пет) годи-
ни строг затвор; 

Новаковиќ Михајло Славко, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор); 

Нуредини-Нурче Растем Хашим, од 12 (дванае-
сет) на 11( единаесет) години строг затвор; 

С грепа 1022 - Број 33 
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Нуши Ешреф Илми, од 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Одобашиќ Бешлага Хашим, од 7 (седум) на 6 
(шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ољача Душаи Михајло, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Опачиќ Миќа Лука, од 8 (осум) на 6 (шест) го-
дини строг затвор; 

Орландиќ Јован Данило, од 10 (десет) на 8 (осум) 
годите! строг затвор; 

Осај Рустем Бека, од 3 (три) на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци строг затвор: 

Осмиќ Омер Расим, од 2 (две) на 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 
"" Пајиќ Салих Ибрахим, од 4 (четири), на 3 (три) 
гдини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Палигориќ Мата Иван, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Пандек Имбра Иван од 3 (три) на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Пантелиќ Душана Љубинко, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Панзалоеиќ Лука Нова, од 2 (две) години и б 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Парезановик Сава Иван, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Павлица Милан Илија, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Периќ Ѓорѓе Радивое, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Петрески Коне Стојан, од 2 (две) на 1 (една) го-
дина строг затвор; 

Петровски Василие Томислав, од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци малолетнички зат-
вор; 

Петрушевски Никола Боге. од 7 (седум) на 5 
(пет) години строг затвор: 

Пауновиќ Неда Слободан, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор: 

Плавшиќ Милош Душан, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Плетерски Карло Марија, од И (единаесет) ме-
сеци на 8 (осум) месеци затвор; 

Побриќ Хај рудин Недим, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Поплашен Иван Марко, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Попов Матеја Иса, од 11 (единаесет) на 10 (де-
сет) години строг^ затвор; 

Пренкај Нино Пренко, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Прѓокај Нуо Ѓоко, од 20 (дваесет) на 18 (осум-
наесет) години строг затвор; 

Радаковпќ Емил Бранко, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Радоњпќ Божидара Душан, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години строг затвор; 

Рајиќ Владимир Жарко, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор: 

Ракиќ Милош Ратол^б, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Раковиќ Драгољуб Рајко, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Реџовиќ Фејза Синан, од 14 (четиринаесет) на 
11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци строг зат-
вор: 

Ристевски Илија Стојан, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ризвановиќ Салкан Салко, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор;' 

Ромиќ Станко Милутин, од 9 ^евет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Ружиќ Пера, Виктор, од 14 (четиринаесет) на 13 
(тринаесет) години строг затвор; 

Сакидов Суље Мејда. од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Сали,т а ј Азем Алија, од 4 (четири) на 3 (три) 
години строг затвор; v 

Сандо Благое Милева, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор: 

Савиќ Богољуб Стојанка, од 8 (осум) на 6 (шест) 
години строг затвор: 

Секулиќ Лука Данило, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци строг /затвор; 

Симиќ Лаза Невенка, од 1 (една) година и 8 
(осум) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Симовиќ Радомир Андрија, од 5 (пет) на 3 (три) 
години строг затвор; 

Скокиќ Бранислав Милан, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Смакиќ Сокољ Рифат, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаест) години строг затвор; 

Смиљковиќ Јован Слободан, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Спахиќ Захид Вахид, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Спасиќ Божидар Крстивое, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Сретиќ'Живоин Драгољуб, од 18 (осумнаесет) на 
16 (шеснаесет) години строг затвор; 

Сретеновиќ Средое Дарио, од 2 (две) на 1 (една) 
година и б (шест) месеци строг затвор; 

Стамениќ Милое Милорад, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Стаменовиќ Љубомир Добринка, од 9 (девет) 
на 8 (осум) години строг затвор; 

Станковиќ Алекса Миодраг, од (три) на 2 (две) 
години и б (шест) месеци строг затвор: 

Станковиќ Живорад Радомир, од 2 (две) на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Станковиќ Љубисав Виктор, од 2 (две) на 1 
(една) година и б (шест) месеци строг затвор; 

Стефановиќ Миро Милосав, од 2 (две) години и 
б (шест) месеци на 1 (една) година и б (шест) месеци 
строг затвор; 

Стефановски Блаже Александар, од 12 (дванае-
сет) на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; 

Стефановски Милан Стојче, од 12 (дванаест) на 
11 (еданаесет) години строг затвор; 

Стевиќ-Николиќ Миладин Живота, од 10 (десет) 
на 9 (девет) години строг затвор; 

Стојановиќ Сава Нисија, од 9 (девет) години и 
10 (десет) месеци на 7 (седум) години ст:%ог затвор, 

Стојчиновиќ Видое Василие од 16 (шеснаесет) 
на 15 (петнаесет) години строг затвор: 

Стоиќ Јова Драган, од 2 (две) на 1 (една) година 
и б (шест) месеци строг затвор; 

Стојковски Аритон Владимир, од 9 (девет) на 
8 (осум) години строг затвор; 

Столевски Стојче Антоние, од 6 (шест) на 5 (лет; 
години строг затвор; 

. Стругаревиќ Богосав Момир, од 8 (осум) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Ступар Лаза Радислав, од 14 (четиринаесет^ на 
12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Гударев Ѓура Сава. од 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Суљиќ Фека Зека, од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години строг затвор; 

Шабани Рамадан Бејтула, од 13 (тринаесет) на 
11 (единаесет) години строг затвор; 

Шабани Назифа Љатиф, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Шахоли Мурсељ Хасан, од 7 (седум) на б (шест) 
годг.ни строг затвор; 
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Саиновиќ Дена Мај чета, од 13 (тринаесет) годи-
ни и 4 (четири) месеци на l l (еданаесет) години и 10 
(десет) месеци строг затвор; 

Шалипуревиќ Бора Миливое, од 4 (четири) на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шарчевиќ Мухамед Хамдија, од 2 (две) на 1 
(една) година и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Шебаљ Марко Ивица, од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини строг затвор; 

Шехиќ Сеј па Раиф, од 2 (две) на 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шеховиќ Сејда Садбер, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Шеме Алојз Иван, од 3 (три) години и 8 (осум) 
месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца строг зат-
вор; 

Шестак Стјепан Јосип, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шигшќ Стипе Пера, од 6 (шест) на 5 (пет) годи-
ни строг затвор; 

Шкркиќ Богосав Достана, од 10 (десет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Шкуљ Наил Изет, од 5 (пет) на 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шлајнер Јосип Иван, од 4 (четири) години и в 
(шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Шпоња Неделко Љуба, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Шувак Марин Марко, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Талиќ Хуснија Хаса, од 4 (четири) на 3 (три) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Таниќ Звонка Сибин, од 11 (единаесет) на 9 (де-
вет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Тасиќ Василие Добривое, од 5 (пет) на 4 (чети-
ри) години строг затвор; 

Ташевски Глигор Милета, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Татиќ Душан Младен, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Тепиќ Коста Лука, од 4 (четири) години и б 
(шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Тодоровиќ Живан Славко, од 6 (шест) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Тољ Анта Андрија, од 9 (девет) на 7 (седум) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Томиќ Дмитар Гура, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Томиќ Филип Фрања, од 4 (четири) на 3 (три) 
години строг затвор; 

Тошиќ Секула Вељко, од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Труциќ Марјан Драгослав, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Трумиќ Расим Шефкет, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Турчиновиќ Иван Милан, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор: 

Туркаљ Фрања Иван, од 5 (пет) на А (четири) 
години строг затвор; 

Тукара Богољуб Пеј а, од 11 (единаесет) на 9 
(девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Усенковски Шукри Амит, од 8 (осум) на 7 tce-
дум) годиии строг затвор; 

Васиќ Вукадин Драгољуб, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Васиќ Михајло Милован, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор 

Васковиќ Мирко Витомир, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Вељановски Крста Веле. од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Васиќ Димитрие Арсение, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Видаковиќ Пера Петар, од 15 (петнаесет) години 
и 10 (десет) дена на 14 ^четиринаесет) години строг 
затвор; 

Видиќ Ратко Миленко, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Видмар Мата Антон, од 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Видоевиќ Вукое Момчило, од 5 (пет) на 4 (чети-
ри) години строг затвор; 

Видовиќ Фрања Лука, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Видовиќ Ника Петар, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Вишњиќ Митар Миломир, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Влаховиќ Светозар Павле, од 6 (шест) месеци на 
4 (четири) месеци затвор; 

Војновиќ Раде Мирко, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Врело Хамза Пајазит, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Вучковиќ Маринко Стојан, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Вукајлија Станко Милан, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Вукојчиќ Александар Вукојица, од 10 (десет) на 
9 (девет) години строг затвор; 

Вукоњански Иван Радован, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Вукотиќ Миладин Драга, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Вукшиќ Петар Мартин, од 1 (една) година и 10 
(десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци 
строг затвор; 

Захировиќ Ага Аган, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Загов Никола Ѓорше, од 2 (две) на 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зец Јурај Вјенцеслав, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зејниќ Рамиз Фадил, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зорниќ Нуман Иљаз, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Зрниќ Дака Милован, од 2 (две) години на t 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зукиќ Алија Гулага, од 2 (две) години и 8 (осум) 
месеци на 2 (две) години и 4 (четири) месеци строг 
затвор; 

Зукиќ Алија Мујага, од 2 (две) години и в 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Зумерај Зенеј Исљам, од 18 (осумнаесет) на 17 
(седумнаесет) години строг затвор; 

Живковиќ Лазар Милош, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Живковиќ Лука Никола, од 8 (осум) месеци на 
5 (пет) месеци затвор; 

Живоиновиќ Бранислав Драган, од 4 (четири) на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор. 

Бр. 84/6 
7 хмај 1975 година 

Белград 
Претседател ) 

на Претседателството 
на СФРЈ Претседател 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО" ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ћопић Вида Бранко; 
— по повод шеесетгодишнината на животот и 

долгогодишната револуционерна робота, а за извон-
редни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
значаен придонес за нејзината политика на мир и 
пријателска соработка со другите држави 

Херцеговац Адем; 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а -
ц и и 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Алексовски Зафир Димитар; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Карабеговић Петра Љубица, Крашовец Ивана 
Стане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Андреев Борис Андреа, Китаљевић Радосава 
др Бошко, Конвалинка Константина др Бојан, Лах 
Антон, ,Мишљевић Душана Лука, Николајевић 
Александра др Богдан, Саблич Ивана Франц; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Груевски Бојов Зоге, Станић Аргура Срећко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Крамер Јосифа Роберт; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
^ ВЕНЕЦ 

Стијовић Неша Ристо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Хоџић Шећа Салих; 

О д С Р Х р в а т с к а 

—. по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во развивањето, 
и омасовувањето на планинарство^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Планинарскиот сојуз на Хрватска; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Памучната индустрија „Дуга Реса", Дуга Реса; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
здравствената заштита и лекувањето на население-
то, а по повод дваееетгодишнината на работата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Домот за народно здравје „Чрномерец", Загреб; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на хорската музика и културно-забап-
ниот живот во својата средина, а по повод дваесет-
годишнината од постоењето и работата 

реб; 
Мјешовити пјевачки збор „Моша Пијаде", Заг-

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

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
четиресетгодишнината на плодна литературна ра-
бота, а за извонредни литературни дела, -што ја 
збогатија југословенската книжевност и со своите 
ведри, хуманистички и прогресивни содржини да-
доа значаен придонес за нашата Народноослободи-
телна борба и Револуција 

— за особени заслуги во негувањетд на игрите 
и песните на народите и народностите на Југосла-
вија, со што е направен значаен придонес за шире-
ње на идеите на братството и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

„Ладо" професионален фолклорен ансамбл на 
Хрватска — Загреб; 
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— по повод осумдесетгодишнината од постое-
њето и работата, а за особени заслуги и значаен 
придонес за развојот на земјоделството на јадран-
ското подрачје 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Институтот за јадрански култури и мелиораци-
ја на карстот, Сплит; 

— по повод четириесетгодишнината од постое-
њето и работата, а за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за стопанскиот на-
предок на земјата 

„Рис" Индустрија на гумени производи, Загреб; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Когој Франчишека проф. др Фрањо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Милчић Драгутина Јосип, Тамбаћа-Бујас Мар-
ка Љуба; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Ковач-Межић Мишка Мила, Магашић-Ракар 
Јосипа Аница; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

" Томичић Стипе Анте; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Башић Луке Звонко, Гарван Антуна Јосип, Xy-» 
љев Шимуна Шпиро, Јакшић Миј е Маринко, Ма-
тић Петра Стеван; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на аматерската културно-уметничка 
работа и за успешни настапи во земјата и во стран-
ство, а по повод дваесет и петгодишнината на рабо-
тата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Академското културно-уметничко друштво „Мир-
че Ацев", Скопје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Димковски Милан Бранислав, Јовчески Коста 
Бранко, Станковски Иван Цане, Виларовски Симон 
Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Петровски Столе Милан, Томовски Глигор То-
мо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кардуловски Ѓорѓи Атанас, Петровски Алексо 
Боро; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод дваесет и петгодишнината од изле-
гувањето, а за особени заслуги на развивањето на 
техничката и научната мисла со што е сторен зна-
чаен придонес за стопанскиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Нова производна" -гласило на Сојузот на ин-
женерите и техничарите на Словенија; 

— по повод стогодишгогната од постоењето и 
работата, а за особени заслуги за развојот и унапре-
дувањето на пчеларството 

Сојузот на пчеларските друштва за Словенија; 

— за особени заслуги во изградбата' на Мета-
луршкиот комбинат Смедерево и за успеси во поди-
гањето на други објекти во земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Хидромонтажа", Марибор; 

— за особени, заслуги во развивањето и унапре-
дувањето на трговијата, индустријата, инжењерин-
гот, угостителството и услугите и успесите во нив-
ното меѓусебно поврзување, а по повод дваесет и 
петгодишнината од постоењето и работата 

„Mercator", Љубљана; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од Значење за социјалистичката изградба 
На земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јурца-Потрч Јожета Бранка, Пекарек Хелидо-
ра Мирослав, Старц Авгуштина Виолета; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Дамјан Виктора др Виктор, Деренда Мартина 
Дарко-Тине, Франко Алојз Алберт, Хочевар Метије 
др Антон, Иловар Јанеза Виктор, Кересник Ста не-
та Стане, Милчински Франца Франц, Остерц Ште-
фана Адолф, Розман Нвава Јанез; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Брачић Франца др Владимир, Јерич Јанеза 
Вид, Липовеч Антона Милан, Слапник Јанеза Иван; 

Од СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Михајловић Андрија Риста; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА . 

Васић Велимира Тома; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аранђеловић Сотира Добривоје, Јовић Светоза-
ра Ђорђе, Лазаревиќ Милана Станоје, Пармаковић 
Јована Драгослав, Спасић Петра Јелена-Лала, Вељ-
ковић Светозара Милорад; 

Од С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Курсани Шаћира Назмија. 

Бр. 193 
27 декември 1974 година 

Белград 

Претседател 
Јна Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа^ а за осбени 
заслуги во борбата за слобода и независност на на-
шата земја, за изградба ма социјализмот и за раз-
вивање на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу нашата земја и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Вучковић Милана Љубо, 

Бр. 7 
7 февруари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бранковић Омера Хилмија; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Грујевић Милана Боривоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Беговић Душана Милутин, Латиновић Стевана 
Лука. Марковић Данила Војин, Микавица Обрада 
Душко; 
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— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигињето на воено-стрчното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Митриновић Николе Спасоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агић Ахмета Мехо, Авдибеговић Халила 
Фехрат, Чапара Милије Радован, Фазлић Шерфов 
Абид, Фазлић Едхема Асим, Фазлић Шефро Бајрам, 
Хасанбеговић Велије Зејнил, Јевтић Благоја Мили-
сав, Мијаџевић Михајле Станко, Мољевић-Тасић 
Светсгзара Госпава, Мухић Шећа Шахин, Николић 
Марка Миладин, Селак Узеира Мујо,, Сућенска 
Салке Мустафа, Тешевић Мила Момир; 

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

СО ОРДЕН ЗА. ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Абаз Суља Исмет, Андрић Милана Стојан, 
Пецикоза Радоја Стојан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Јамак Хашима Идриз, Јоксимовић Радована 
Радомир, Мамелеџија-Мушевић Хрустема Меј рема, 
Омерагић Хамида Осман, Рацковић Ђорђа Миле, 
Софовић Ибре Ариф; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Чигоја Лазе Томо. 

Бр. 11 ' ! 
31 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Страна 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

495. Одлука за распоредување на функциите 
во групи и за определување на коефи-
циентите — — .— — — — — — 997 

496. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за формирање на цените на пооддел-
ни производи и услуги според условите 
на пазарот — — , — — — — — — 997 

497. Одлука за условите за остварување за 
премијата на пченица — — — — — 

498. Одлука за најголемите дозволени брзини 
на движењето на патничките автомобили 
и мотоцикли на јавните патишта надвор 
од населби — — — — — — — — 

499. Одлука за утврдување на ликвидниот ин-
вестиционен потенцијал на банка и на 
условите за издавање овластување за да-
вање на гаранции — — — — — — 

500. Правилник за содржината на гаранцијата 
и супергаранцијата што банката ја дава 
за обезбедување на плаќања на инвес-
тициите — — — — — — — — 

501. Правилник за начинот на поднесување 
податоци за дадените гаранции и неизвр-
шените втасани обврски по инвестициите 

502. Правилник за начинот на утврдување на 
слободните средства за одобрување кре-
дити — — — — — — — — — 

503. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за начинот на поднесување на 

. извештаите и документацијата потребни 
за утврдување и распределба на стоков-
ните контингенти, односно девизните кон-
тингенти за увоз на стоки со 1975 година 

504. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die Zeit" — — 

505. Наредба за начинот на остварување на 
премијата за пченица од родот 'на 1975 
година — — — - — — — — — 

506. Список на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на територијата 
на Југославија — — — — — — — 

507. Список на- средствата за, заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е извршена про-
мена на името — — — — — — — 

508. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е извршена про-
мена на називот на производителот — — 

509. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им-е извршена про-
мена на застапниците — — — — — 

510. Решение за укинување на Цаоинската 
испостава на Царинарницата Босански 
Нови, со седиште во Поштата Бања Лука 

511. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени за јавен воздушен сообраќај — — 

512. Спогодба за промена на затечените цени 
за метална посатка — — — — — — 

513. Спогодба за промена на затечените цени 
за керамика и порцелан за домаќинство 
и угостителство — — — — — — — 

514. Спогодба за промена на затечените цени 
за базни, шамотни, силика и доломитни 
огноотпорни ппоизводи — — — — — 

Исправка на Правилникот за начинот за во-
дење евиденција и за начинот за изра-
ботка на билансот на планираните сред-
ства за општата и заедничката потрошу-
вачка и за извештајот за извршувањето 
на тој биланс — — — — — — — 

Укази — — — — — '— — — — — 
Назначувања и разрешувања — — — — 
Одлука за помилување на осудени лица — — 
Одликувања — — — — — — — — 

1017 
1017 
1018 
1018 
1025 

Меѓународни договори — — — — —. — 565 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226, 

- Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ. Улица Јована Ристиќа бр.1 -
Печати Београлски графички завод. Белград. Булевар војводе Мишјќа бр. 17 


