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

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 28 февруари 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 10 ГОД. XXXI 

Цена на овој број е 48 динари. -
Претплатата за 1975 година изнесува 
420 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Рипиќа бр I. Пошт фах 226 -
Телефони: централа 650 155: Уредни-
штво 651 885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; Тепекс 11756 

127. 

Врз основа на член 305 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73) во член 
2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Стоките од став 2 на овој член можат да се 
увезуваат на време потребно за да се изврши об-
лагородување на тие стоки, со тоа што тој рок да 
не може да биде подолг од 6 месеци. Во оправдан 
случај царинарницата може тој рок да го продол-
жи врз основа на согласност од Сојузната управа 
за царини." 

Член 2 
Член 6 се брише. 

Член 3 
Во член 7 став 3 на крајот се додава нова ре-

ченица, која гласи: „Тој рок не може да биде по-
долг од 30 дена од денот на завршетокот на меѓу-
народниот саем, изложба или друга приредба.". 

Член 4 
Во член 8 став 1 бројот: „12" се заменува со 

бројот: „6". 

Член 5 
Во член 9 став 3 на крајот-точката се заменува 

со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „кој 
не може да биде подолг од 6 месеци од денот на 
преминувањето на стоките преку царинската 
линија.". 

Член 6 
Во член 10 по став' 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Привремен увоз на реквизитите одлетав 1 на 

овој член може да се врши на одредено време, но 
не подолго од 6 месеци. Во оправдан случај ца-
ринарницата може тој рок да го продолжи врз ос-
нова на согласност од Сојузната управа за царини." 

Член 7 
Во член 14 точ. 6 и 7 се менуваат и гласат: 
„6) специјални шински возила за испитување и 

поправка на пруги; 
7) машини, апарати и нивни одделни делови 

што служат како замена додека не се изврши по-
правката на соодветната машина, апарат, односно 

'нивни одделен дел што ги увезла организацијата 
на здружениот труд;". 

Во точка 8 по зборот: „клишеа" се додаваат за -
пирка и зборовите: „позитив филмови за офсет-
-печат". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Привремен увоз на основните средства од став 

1 на овој член може да се врши на време до б 
месеци. Во особено оправдан случај привремен увоз 
може да се врши и во рок подолг од 6 месеци." 

Член 8 
Член 15 се менува и гласи: 
„Привремениот увоз на основните средства од 

член 14 став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 7 и 8 на оваа уредба, 
роковите на привремениот увоз, како и продолжу-
вањето на тие рокови, царинарницата ги одобрува 
врз основа на согласност од Сојузниот секретаријат 
за финансии, од Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, од Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија и од Сојузната управа за царини и 
врз основа на мислење од Стопанската комора на 
Југославија. Тие согласности и мислења ги приба-
вува подносителот на барањето." 

Член 9 
По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 
„Царинарницата што врши царинење на прив-

ремено увезените стоки од член 14 на оваа уредба 
ќе утврди, врз основа на поднесената документа-
ција (царинска декларација, договор со странски 
партнер и др.), дека се "исполнети условите од тој 
член и ќе изврши пресметка на царината и на дру-
гите увозни давачки што подносителот на деклара-
цијата би бил должен да ги плати по истекот на 
рокот одобрен за привремениот увоз. 

Подносителот на декларацијата е должен на 
царинарницата да и поднесе бланко меница на из-
носот на пресметаната царина и на другите увозни 
давачки од став 1 на овој член, чиј рок за наплата 
втасува првиот ден по истекот на рокот за привре-
мениот увоз. 

Ако привремено увезените стоки конечно се 
оцаринат, покрај царината и другите увозни дава-
чки што се утврдуваат во смисла на член 323 од 
Царинскиот закон, се врши и наплата на камата 
по стапка од 0,5 промила на износот на царината 
и на другите увозни давачки за секој ден — за 
сето вредое траење на привремениот увоз." 

Член 10 
Во член 16 точка 4 по зборовите: „службени 

потреби" се додаваат зборовите: „на странски до-
писништва и информативни установи". 

По точка 4 се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„5) на патнички автомобили, ако ги увезуваат 
лицата од член 27 на Законот за внесувањето и 
растурањето на странски средства за масовно кому-
ницирање и за странската информативна дејност? 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74); 

6) на магнетоскопски ленти за снимање на те-
левизиски емисии, заради размена на програми со 
странски телевизиски организации; 

7) на расни, педигрирани животни за приплод,^ 
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Член 11 
Член 17 се менува и гласи: 
„Лицата што според одредбите на Царинскиот 

закон и на оваа уредба можат да вршат привре-
мен увоз, можат привремено да увезуваат и дело-
ви за поправка на привремено увезени стоки, под 
услов заменетите делови за поправка на тие прив-
ремено увезени стоки да ги вратат во странство,, 
да - ги уништат под царински надзор или да и ги 
п р е д а д а т 4 ^ царинарницата на слободно распола-
гање." 

Член 12 
По член 20 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 20а 

Контрола и евиденција за користењето на при-
времениот увоз по. одделни решенија води Сојуз-
ната управа за царини. 

Сојузната управа за царини е должна до 15-тиот 
во месецот за претходниот месец да му достави' на 
Сојузниот секретаријат за финансии податоци за 
извршениот привремен увоз (за корисникот, за 
видот, за количината и за вредноста на стоките, 
и за рокот на кој е одобрен привремениот увоз). 

Член 206 
Упатство за спроведувањето на оваа уредба ќе 

донесе сојузниот секретар за финансии." 
Член 13 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 134 
13 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

128. 

Врз основа на член 32 од Законот за производс-
тво и промет на опојни дроги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОПОЈНИ ДРО-

ГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 

1. Во Сојузниот комитет за здравство и социјал-
на заштита се формира Комисија за опојни дроги 
и психотропни супстанции (во натамошниот текст: 
Комисијата), заради усогласување на работата на 
сузбивањето на злоупотребата на опојни дроги и на 
психотропни супстанции. 

2. Комисијата разгледува прашања што.се одне-
суваат на применувањето на Законот за производс-
тво и промет на опојни дроги и на другите. сојузни 
прописи со кои се уредуваат прашањата на сузбива-
њето на злоупотребата на опојните дроги и на пси-
хотропните супстанции, а особено: 

1) проучува и предлага мерки за сузбивање на 
илегалниот промет и на злоупотребата на опојните 
дроги и на психотропните. супстанции; 

2) проучува и предлага мерки за контрола на 
производството и прометот на опојните дроги и на 
психотропните супстанции; 

3) дава иницијатива за донесување прописи за 
опојните дроги и за психотропните супстанции; 

4) ги следи и ги проучува појавите на наркома-
нија и предлага мерки за превенција, за лекување 
и за рехабилитација на наркрмани; 

5) подготвува и предлага долгорочна програма 
за борба против наркоманија и злоупотреба на опој-
ни дроги и на психотропни супстанции. 

За- прашањата што ги разгледува, Комисијата 
му дава мислења и предлози на Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита и на другите за-
интересирани сојузни органи на управата и на со-
јузните организации. 

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 
17 членови. 

Претседателот на Комисијата го именува Сојуз-
ниот извршен совет. 

По еден член на Комисијата определуваат из-
вршните "совети на републиките и извршните сове-
ти на автономните покраини, Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатреш-
ни работи, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на Сојузната управа, Сојузниот коми-
тет за здравство и социјална заштита, Сојузното 
јавно обвинителство, Сојузната управа за царини и 
Сојузниот завод за здравствена заштита. 

4. Стручните и административните работи за 
потребите на Комисијата ги врши Стручната служба 
на Сојузниот комитет за здравство'и социјална заш-
тита. 

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

Е. п. бр. 132 
21 февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, с. р. 

129. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

амортизација на основните средства на основните 
организации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/74), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАБОТАТА ВО СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИНТЕНЗИ-
ТЕТОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА КОЈ МУ ОДГОВАРА НА КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ 

СМЕНИ 

1. Во Одлуката за работата во смени, односно за 
интензитетот на користењето на основните средства 
кој му одговара на користењето на средставата во 
одреден број смени („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/74) точка 1 се менува и гласи: 

„1. Предметите на опремата што сочинуваат ос-
новни средства се користат во две смени, ако во те-
кот на годината за која се врши пресметка на амор-
тизацијата се во употреба од 3.000 до 5.000 работни: 
часови. 

Предметите на опремата што сочинуваат основ-
ни средства се користат во три или повеќе смени, 
ако во текот на годината за која се врши пресметка 
на амортизацијата се во употреба над 5.000 работни 
часови. 

Како предмети на опремата, во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат основните средства од член 
28 став 1 ред. бр. 40 до 101 на Законот за амортиза-
ција на основните средства на основните организа-
ции на здружениот труд.". 

2. Во точка 3 став 1 по зборовите: „одредува 
дека" се додаваат зборовите: „предметите на опре-
мата. што ги сочинуваат". 



Петак, 28 февруари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 251 

3. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Како основни средства што се користат со 

интензитет на работа што одговара на работа во две 
смени се сметаат основните средства од точка 6 на 
оваа одлука, а како основни средства' што се кори-
стат со интензитет на работа што одговара на рабо-
та во три или повеќе смени се сметаат основните 
средства од точка 7 на оваа одлука." 

4. Во точка 5 по став 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„За градежните објекти од областа на електро-
стопанството (член 28 став 1 ред. бр. 1 до 3 и 21 до 23 

-на Законот), за градежните објекти на водоводот и 
канализацијата (член 28 став 1 ред. бр. 10 до 14 на 
Законот) и за градежните објекти на нафтоводи, 
гасоводи, топловоди и пароводи (член 28 став 1 ред. 
бр. 27 до 29 на Законот) користењето за работа во 
смени се одредува според употребата на располо-
живите капацитети утврдена во однос на испорача-
ната количина електрична енергија, односно на ис-
порачаната количина вода или друга течност. 

За градежните објекти што служат за вршење 
угостителска и туристичка дејност користењето за 
работа во смени се одредува според употребата на 
капацитетите утврдена врз основа на бројот на но-
ќевањата, односно бројот на дадените пансионски и 
други угостителски услуги." 

5. Во точка 6 во табелата ред ,бр. 6, 7, 8 и 9 се 
бришат. 

6. Во точка 7 во табелата ред. бр. 7, 8, 9 и 10 се 
бришат. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува и на завршните сметки 
за 1974 година 

Е. п. бр. 135 
20 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

130. 

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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање, на цените на по-
одделни производи и услуги според условите на па-
зарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 17/74, 
31/74, 56/74, и 9/75) во точка 1 оддел 11 „од 
гранка 127 — Прехранбена-индустрија" по одредбата 
под 29 се додаваат седумнаесет нови одредби, кои 
гласат: 

„30) меласа; 
31) производи на вриење: 

— суров шпиритус (од меласа, од пченка, 
од пченица, од компир, од шеќерна репа); 

— рафиниран шпиритус (рафинада од суров 
меласен шпиритус, од пченка, од пчени-
ца, од компир и од суров шпиритус од 
шеќерна репа); 

— денатуриран шпиритус (денатурат на 
шпиритус од меласа, од пченка, од пче-
ница, од компир и од шпиритус од шеќер-
на репа); 

32) квасец: 
— пекарски; 
— пивски; 
— добиточен; 

33) преработки од месо: 
— солено и сушено месо (вклучено сланина); 
— колбасарски производи (зимска салама, 

специјални%колбаси, трајни, полутрајни и 
свежи колбаси); 

— конзерви од месо; 
— конзерви од месо со зеленчук (со повеќе 

од 50% месо); -
34) какао и негови преработки; 

— какао во зрно (цело или кршено, сурово 
или пржено); 

— лушпи, мембрани на корка и отпадоци од 
какао; 

— какаова паста (во грутчиња или во бло-
.кови, одмастена или не); 

— какаов путер (масти и масло); 
— какао во прав, незасладен; 
— какао во прав, со шеќер; 
— какао производи; 

35) природни вина (обични, квалитетни, природ-
ни специјални — десертни вина, природни 
пенливи вина тип „шампањ" и други типови); 

36) пивски слад, слад од никулец, сладен екс-
тракт и требер: 
— слад (пржен или не, друг); 
— екстракт од слад; 
— сладни никлуци и требер; 

37) скробови и скробни преработки: 
— скробови (од пченка од пченица, од ориз, 

од компир и други); 
— инулин; 
— глутен од пченица, исушен или не; 
— декстрин и декстрински лепила; 
— скробни лепила и други; 
— гликоза и гликозен сируп; 

38) прашочни производи и адитиви за печење: 
— прашок за печиво; 
— прашоци за пудинг и слатки; 

39) природни и вештачки црева за прехранбена-
та индустрија: 
— црева (сурови, солени, сушени и други); 

40) технички маснотии и масла од растително 
потекло: 
— ленено (сурово и рафинирано); 

41) технички маснотии од зќвотинско потекло: 
— масло од говедски чапунки; 
— масти од коски; 
— масти од отпадоци; 
— друго; 

42) преработки од гриз од жита, без какао; 
43) производи за исхрана на деца и за диетски 

цели: 
— овошно-зеленчукови, месно-зеленчукови 

и фрутамикси; 
— од с^безмастено месо; 
— млечни производи; 

44) масни киселини: 
— индустриски масни киселини (олеинска и 

други); 
45) крвен албумин; 
46) есенции, ароми и бои во прехранбената шѓ 

дустрија;". 
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^ 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". -

Е. п. бр. , 137 
13 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

131. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на по-
одделни производи и услуги според условите на па-
зарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74 и 9/75) во точка 1 оддел 3 „од гран-
ка 117 - Метална индустрија" по одредбата под 19 
се додаваат пет нови одредби, кои гласат: 

„20) машини за сушење на дрво со инфрацрвени 
зраци; 

21) машини за сушење на дрво — Други; 
22) машини и уреди за парење и сушење; 
23) машини за обработка на дрво; 
24) делови и прибор за машини за обработка на 

дрво;". 
Во оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустри-

ја44 по одредбата под 23 се додаваат три нови одредби, 
кои гласат: 

„24) производи на електрохемијата: 
— Na лужина 100%; 
— течен хлор; 
— хлороводородна киселина; 

25) технички гасови: 
- кислород; 
— ацетилен (дисугас); 
— јаглендиоксид; 
— азот; 
— аргон; 

26) саѓи (инактивни, полуактивни, активни, гас-
ни) : 
- саѓи ROF-50HSRF); 
- саѓи ROF-51; 
- саѓи ROF-52; 
- саѓи ROF-57 (FEF); 
- саѓи ROF-58 (HAF); 
- саѓи ROF-59; 
- саѓи ROF-II; 
— саѓи Colorex;". 

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

Е. п. бр. 136 
20 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

132. 

Врз основа на член 37 став 1 и чл. 376 и 37д 
став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со 

,странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", 14/65, 28/бб, 54/67, 15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74 и 1/75) во Списокот на стоките за кои 
се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е сос-
тавен дел на таа одлука, во тар. бр. 27.09/1, 27.09/2, 
27.09/3, 27,10/1, 27.10/2, 27.10/3, 27.10/4, 27.10/5, 27.10/6, 
27.10/7, 27.10/8, 27.11/1, 27Д1/2, 27.14/1 и 27.14/2 во ко-
лона 4 кратенката: „ЛБ" се заменува со кратен-
ката: „Д". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 138 
20 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

133. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-

НИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ 

' 1. Престануваат да важат следните решенија, и 
тоа: 

1) Решението за ослободување од плаќање цари-
на на специфичната опрема што се увезува за пот-
ребите на безбедноста на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73); 

2) Решението за одредување на пониски царинс-
ки стапки за специфичната опрема што се увезува 
во рамките на Програмата за модернизација на ју-
гословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 39/74); 

3) Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на електронски сметачи (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/73); 

4) Решението за одредување на пониски царинс-
ки стапки за специфичната опрема што се увезува 
за потребите на воведувањето односно проширува-
њето на постојната мрежа на Првата програма на 
Југословенската радио-телевизија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/73); 

5) Решението за, одредување на пониски царин-
ски стапки на увозот на специфичната опрема што 
се користи три конзервирањето на оношје и зелен-
чук („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74); 

6) Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки на увозот на специфичната опрема што 
се користи во индустријата на градежни материјали 
(„Службен-лист на СФРЈ", бр. 7/74). 

2. На производите опфатени со решенијата за 
царинскиот контингент од точка 1 на ова решение, ' 
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што ќе се увезат во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на ова решение, ќе се примени 
пониска царинска стапка, односно ослободување од 
плаќање на царина предвидено во тие решенија, ако 
пријавата за. склучената работа на увозот на сто-
ките за тие производи и била поднесена на надлеж-
ната банка до 31 декември 1974 година. . 

За организациите на здружениот труд што ги 
исполнуваат условите од став 1 на оваа точка а не 
извршиле увоз во предвидениот рок, Сојузниот из-
вршен совет, односно органот што ќе го определи 
тој, може, врз основа на документиран предлог од 
Стопанската комора на Југославија, да одлучи на 
увозот на таквата опрема да се примени царинскиот 
контингент и натаму — во согласност со решенијата 
што според одредбите на точка 1 од ова решение 
престануваат да важат. 

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

Е. п. бр. 133 
13 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биеднќ, с. р. 

134. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Neue Kronen Zeitung", број 
5199 од 20 ноември 1974 година, што излегува на 
германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр, 650-1-2/157 
7 јануари 1975 година 

Белград 

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

135, 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Frahkfurter Allgemeine Zei-

tung", број 287 од 11 декември 1974 година, што, из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/227 л , . ' -
7 јануари 1975 година 

Белград 

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

136. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

' ' MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", број 15 од 18 јануари 1975 година, што изле-
гува на германски јазик во Франкфурт," Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/233 
10 февруари 1975 година 

Белград 

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

137. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот з а ком-
пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73 и 21/74), во спогодба со Сојузниот секретаријат 
за финансии, претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство издава ^ 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШ-

ТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Наредбата за начинот на остварување на 
компензација за вештачки ѓубриња („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/74 и 39/74) во точка 7 во одредбата 
под 1 бројот: „60811/630-11-1/754-1" се заменува со 
бројот: „60811-637-3268-417/1", а во одредбата под 2 
бројот: „60811-630-11-1/754-2" - со бројот: „60811-
-637-3268-417/2". 

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

Бр. 8-981/1 
19 февруари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
инж. Иво Куштрак, с. р. 



Страна 254 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 фев,руари 1975 

138. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/73), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА ЛЕКОВИТЕ ЗА КОИ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во периодот од 16 февруари 1973 година до 31 
декември 1974 година е дадена согласност за пушта-
ње во промет на следните лекови на: 

1. Творница фармацеутских и кемијских произ-
вода „Плива" од Загреб, за: 

1) „TYLAN" растворлив прав, ad. us vet , па-
куван во шишиња со 100 g, бр. на решението -
821/89 од 19 февруари 1973 година; 

2) „TYLAN", суви инјекции, ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 12,5 g, бр. на решението 821/90 од 19 
февруари 1973 година; 

3) „TYLAN", 200, инјекции, ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 50 ml, бр. на решението 821/87 од 19 
февруари 1973 година; 

4) „TYLAN-AF 20", ad. us. vet., пакуван во вреќи 
со 20 kg, бр. на решението 821/86 од 19 февруари 
1973 година; 

5) „TYLAN-50", инјекции, ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 25 ml, бр. на решението 5310/1-74 од 
21 јануари 1975 година; 

6) „PROMAZIN", ad. us. vet., пакуван во шиши-
,ња со, 50 ml. бр. на решението 82/79 од 26 октомври 
1973 година; 

7) „ERV-OL", ad. us. vet., пакуван во шишиња 
со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 
91/50 од 19 февруари 1974 година; 

8) „ERY-adsorbat", ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на реше-
нието 91/48 од 19 февруари 1974 година; 

9) „ERY.-VAC", ,ad. us. vet., пакуван во шишиња 
со 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 
91/49 од 19 февруари 1974 година; 

10) „ANEKRIN-125", ad. us. vet., пакуван по 5 
ампули а 5 ml, бр. на решението 2261/1 од 3 јуни 1974 
година; 

11 „CALCIIBOROGLUCONAS", раствор 40%, ad. 
us. vet., пакуван во шишиња со 100 ml и 250 ml, бр. 
на решението 2260/1 од 3 јуни 1974 година; 

12) „SULFADIMIDIN", раствор 32%, ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 50 ml, бр. на решението 
2259/1 од 20 дуни 1974 година; 

13) „CALFOS-М", ad. us. vet., пакуван во шиши-
ња со 100 ml, бр. на решението 2262/1 од 20 јуни 
1974 година; 

14) „NILVERM", инјекции, ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 50' ml, 100 ml и 500 ml, бр. на реше-
нието 3353/1 од 27 декември 1974 година; 

15) ,Д-V-E", раствор, ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња со 500 ml и 1000 ml, бр. на решението 5487/2-74 
од 21 јануари 1975 година; 

16) „VITAMIN-В komplex", ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 100 ml, бр. на решението 5486/1 од 27 
декември 1974 година; 

17) „TRIMETGSUL-SF", раствор 24%. ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на реше-
нието 5494/1-74 од 8 јануари. 1975 година; 

18) „TRIMETOSUL-SZ", таблети, ad. us. vet., па-
куван во алуфолија со 12 тбл., бр., на решението 
5493/1-74 од 8 јануари 1975 година; 

19) „TRIMETOSUL-SZ" прав, ad. 'us. vet., паку-
ван во пластични шишиња со 20 g. и 200 g, бр,' на 
решението 5490/1-74 од 8 јануари 1975 година; 

2,0) „PITROID", прашок, ad. us. vet., пакуван во 
кутии за запрашување со 100 g, бр. на решението 
5492/1-74 од 8 јануари 1975 година; 

21) „NEO-MI-A-Р", електуариј, ad. us. vet., па-
куван во туби со 100 g, бр. на решението 5461/1-74 
од 8 јануари 1975 година; 

22) „GEOKLORAM", пенливи таблети, ad. us. vet., 
пакуван ео кутии со 10 тбл., ,бр. на решението 
5489/1 од 8 јануари 1975 година; 

23) „ЗМИЈСКИ АНТИТОКСИН-200 пурифици-
ра,н", ad. us. vet., пакуван во шишиња со 20 ml, бр. 
на решението 5488/1-74 од 8 јануари 1975 година. 

2. Хемиско-фармацеутеко-козметичка индустрија 
„АЛКАЛОИД" од Скопје, за: 

1) „CHLORAMPHENICOL плв.", ad. us. vet., па-
куван во шишиња со 10 g, 20 g, 50 g, и во теглички 
со 200 g, 500 g. и 1000 g, бр. на решението 5361/1-74 
од 9 јануари 1975 година; 

2) „LINOMAN (R) плв.", ad. us. vet., пакуван во 
шишиња со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g и 1000 g, бр. 
на решението 5360/1-74 од 9 јануари 1975 година; 

3) „VITAMIN-A Кз плв", ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g и 1000 g, 
бр. на решението 5359/1-74 од 9 јануари 1975 година; 

4) „ВИТАМИНСКИ . КОНЦЕНТРАТ В-С-К", ad. 
us. vet., пакуван во кутија со 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 
500 g и 1000 g, бр. на решението 5358/1-74 од 9 ја-
нуари 1975 година; 

5) „PROCULIN", капки за очи, ad, us. vet., па-
кување во шишиња со 10 ml и со пипета, бр. на ре-
шението 5357/1-74 од 9 јануари 1975 година; 

6) „OXYTETRACYKLIN со дезинфициенс", ad. 
us. vet., пакуван во шишиња со 10X20 g или во тег-
лички со 100 g, бр. на решението 5356/1-74 од 9 ја-
нуари 1975 година. 

3. Фармацсутска-хеми јека индустрија ,,ГАЛЕ« 
НИКА", од Земун, за: 

1) „FURAZOLIDON 16% плв.", ad. us. vet., па-
куван во ќесиња со 10 g, 500 g и 1000 g, бр. на ре-
шението 33/7-73 од 15 мај 1974 година; 

2) „VETIOL 2% плв.", ad. us. vet., "пакуван во 
кутии со 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g. и во ќесиња со 250 g, 
500 g и 1000 g, бр. на решението 33/6-73 од 16 мај 
1974 година; 

3) „CHLORAMPHENICOL SOL 15%", ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 100 ml, бр. на решен,ието 
33/9-73 од 16 мај 1974 година; 

4) „ANTIKOLIN FORTE", ad. us. vet., пакуван во 
кутии со 100 g, 200 g, и 1000 g, бр. на решението 33/8-73 
од 17 мај 1974 година; . 

5) „EVITASELEN", ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 3313/2 од 
27 декември 1974 година. 

4. Фабрика фармацеутских и хемије!шх произ-
вела „ЗДРАВЉЕ" од Лесковац, за: 

1) „VETADEX", ad. us. vet., пакуван во шишиња 
со 50 ml, 100. ml и 250 ml, бр. на решението 2584/1 
од 27 август 1973 година; 

2) „GLUKAL", ad. us. ve t , пакуван во шишиња 
со 50 ml, 100 ml и 250 ml, бр. на решението 2584/i 
од 27 август 1973 година;' 

3)%,FEDEX-F (г)", ad. us. vet., пакуван во шиши-
ња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 5427/3-74 од 
14 јануари 1975 година; 
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4) „KUMIDIGEST (R)", ad. us. vet., пакуван во 
шишиња со 250 ml, бр. на решението 5428/1 од 27 
декември 1974 година. 

5. Товарна фармацевтских ин кемичних издел-
ков „КРКА" од Ново Место, -за: 

1) „GALLIMYCIN 200 sol.", ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 50 ml и 100 ml, бр. на решението 
5520/1 од 24 декември 1974 година; 

2) „VI-GAL (R) плв.", ad. us. vet., пакуван во 
ќесиња со 114, g, бр. на решението 5521/1 од 24 де-
кември 1974 година; 

3) „ЅРЕСТАМ PIGLET sol.", ad. us. vet., пакуван 
во шишиња со 100 ml, бр. на решението 5522/1 од 
24 декември 1974 година. 

6. Товарна фармацевтска ин кемичних издел-
к о в „ Л Е К " о д Љ у б љ а н а , з а : 

1) „P.G.600", ad. us. vet., пакуван во кутии со 5 
ампули и растворач, бр. на решението 5399/1 од 27 
декември 1974 година; 

2) „URSOFUROL-S", стапчиња за утерус, ad. us. 
vet., пакуван во кутии со 8, 10 и 20 стапчиња, бр. на 
решението 5559/1 од 27 декември 1974 година; 

3) „PANCOXIN-PLUS", ad. us. vet., пакуван во 
вреќи со 25 kg, бр. на решението 5308/1 од 27 де-
кември 1974 година. 

7. Фирмата Wefft-Chmie, Wien, Австрија, за: 

1) „BONAID (R) 16,5«Vo", ad. us. vet., пакуван во 
буре со 50 kg, бр. на решението 87/5 од 4 декември 
1974 година; 

2) „CORTEXILAR (R) MITE SOL", ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 5 ml и 50 ml, бр. на реше-
нието 87/9-73 од 4 декември 1974 година; 

3) „VITAMIN-ADsE", течен, орален, ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 100 ml, 500 ml и 1000 ml, бр. 
на решението 5504/1 од 27 декември 1974 година; 

4) „VHltSYN-S", ad. us. vet., пакуван во шиши-
ња со 100 ml и 500 ml, бр. на решението 5502/1 од 
27 декември 1974 година; 

5) „ В И Т А М И Н С К И К О Н Ц Е Н Т Р А Т - А - D s - E " , a d . 
us. vet., пакуван во шишиња со 20 g, 50 g, 100 g и 
500 g, бр. на решението 5503/1 од 27 декември 1974 
година; 

6) „38% CALCIUM BOROGLUCONAT", ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 250 ml и 500 ml, бр. на ре-
шението 5501/1 од 27 декември 1974 година. 

Застапник: Народна радиност — Белград. 

8. Ветеринарски завод Земун—Суботица од Су-
вотија, за: 

„CINKAZULEN MAST", ad. us. vet., пакуван во туби 
за 100 g, бр. на решението 42/1-73 од 4 декември 1974 
година. -

9. Завод за микробиологију и заразне болести 
Бетеринарског факултета од Загреб, за: 

„1АК-ANTIGEN", ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња со 10 ml, бр. на решението 2004/1-73 од 7 
февруари 1974. година. 

10. Кемијска индустрија „Радоња" од Сисак, за! 
„EKTOCID", ad. us. vet., пакуван во шишиња со 

100 ml, 900 ml, 1000 ml и 5 литра, бр. на решението 
2115/1 од 3 јуни 1974 година. 

11. Фирмата Borroughs Wellcome, London, Вели-
ка Британија, за: 

1) „TRIBRISSEN-сусп.", за прасиња, ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 200 ml и брзгалка, бр. на 
решението 3206/1 од 4 јуни 1974 година; 

2) „TRIBRISSEN-20", ad. us. vet., пакуван во 
шишиња со 100 ml, бр. на решението 3206/2 од 29 
мај 1974 година; 

3) „TRJBRISSEN-80", ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња со 100 ml, бр. на решението 3206/3 од 3 јуни 
1974 година; 

4) „TRIBRISSEN SUSPENSIBILINI плв.", us. 
vet., пакуван во ќесиња со 250 g, бр. на решението 
3206/4 од 3 јуни 1974 година; 

5) „TRIBRISSEN тбл.", ad. us. vet., пакуван во 
кутии со 50 тбл, бр. на решението 3206/5 од 3 јуни 
1974 година; 

6) „TRIBRISSEN ORALNA SUSP.", ad. us. vet., 
пакуван во шишиња со 200 ml, бр. на решението 
3206/6 од 3 јуни 1974 година; 

Застапник: Агропрогрес - Љубљана. 

12. Фирма Bayer-Werk-Leverkusen, Сојузна Ре-
публика Германија, за: 

„ASUNTOL (R)", ad. us. vet., пакуван во ќесиња 
со 15 g, во кутии со 1 kg и во тапани со 25 kg. бр. 
на решението 91/47-73 од 4 декември 1974 година. 

Застапник: Бајерфарма - Љубљана 

13. Фирмата Hoeehst AG-Frankfurt Сојузна Ре-
публика Германија, за: 

„ELAVOMYCIN-IO g активна материја", ad. us. 
vet., пакуван во ќесиња со ОД kg, 0,5 kg, 5 kg, и 25 kg, 
бр. на решението 53/5 од 20 февруари 1973 година. 

Застапник: Југохемија — Белград. 

14. Фирмата Institut de Serotherapie de Toulouse, 
Франција, за: 

„AGEDIST", за говеда и овци, ad. us. vet., паку-
ван во кутии со 50 тбл. и 100 тбл., бр. на решението 
127/53-73 од 4 декември Л974 година. 

Застапник: Ветпром — Белград. 

Бр. 569/1 
23 јануари 1975 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет . 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р« 

139. 

Врз основа на член 15 став 1 и член 22 став 1 
од Законот за југословенските стандарди и за нор-
мите на квалитетот на производите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/74), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

СТАНДАРДИ ЗА КОНФЕКЦИЈА 

1. Во југословенските стандарди за конфекција 
што се донесени со Решението за југословенските 
стандарди за конфекција („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/65), а се објавени во посебно издание на Ју-« 
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JUS F.G1.100 

— JUS F.G1.101 

— - JUS F.G1.103 

^словенскиот завод за стандардизација, се вршат 
следните дополненија: 

1) во, југословенските стандарди: 
Машка облека. Големини, квали-

тет на приборот и изработката — — 
Машко сако. Големини, квалитет 

на приборот и изработката 
Машко палто (наметало). Големи-

ни, квалитет на приборот и изра-
ботката — — — — — 
во точка 3.3 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Прописане обавезне мере примењују се у произ-
водна као ориентационо за производе кој и нису 
класичног крој а. Произвођач је душан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварие 
мере из групе чобавезних мера од којих се одступило 
при производии. При проверавању тих мера, нађене 
вредности у односу на- мере наведене на картици 
могу одступати највише за ± 3%"; 

2) во југословенските стандарди: 
Машки панталони. Големини, ква-

литет на приборот и изработката - JUS F.G1.102 
Машко палто 3/4. Големини, ква-

литет на приборот и изработката — JUS F.G1.104 
во точка 3.2 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Прописаке обавезне мере примењују се у произ-
водна као ориентационо за производе кој и нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне 
мере из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производион. При проверавању тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ± 3%"; 

3) во југословенските стандарди: 
Облека за деца. Големини, ква-

литет на приборот и изработката — 
Сако за деца. Големини, квали-

тет на приборот и изработката — — 
Панталони за деца. Големини, 

квалитет на приборот и ,,изработката 
Палто за деца. Големини, квали-

тет на приборот и изработката - — 
Детска машка облека. Големини 

и квалитет на изработката — — 
Детско сако. Големини и квали-

тет на изработката — — — — — 
Детски машки панталони. Голе-

мини и квалитет на изработката - — 
Детско машко палто, Големини и 

квалитет на изработката — — — 
во точка 3.4 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Прописане обавезне мере примењују се у произ-
водна! као ориентационо за произведе који нису. 
класичног крој а. Произвођач је душан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне 
мере из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производна. При проверавању тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведено на картици 
могу одступати највише за ± 3%". 

2. Ова решение влегува во сила по истекот на 
шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 10-7974/1 
12 декември 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с, р. 

JUS F.G1.150 

JUS F.G1.151 

JUS F.G1.152 

JUS F.G1.153 

JUS F.G1.180 

JUS F.G1.181 

JUS F.G1.182 

JUS F.G1.183 

140. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за оправда«? 
лување на максимални цени за ферментиран тутун 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75), производител-
ските организации ца здружениот труд склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ 

ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд, што се занимаваат со производство, от-
куп и обработка на тутун на 18 февруари 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за определува-
ње максимални цени за ферментиран тутун во про-
сек за 18,5%, со тоа што највисоките продажни цени 
за ферментиран тутун според сортите и класите да 
изнесуваат, и тоа за: 

Сорта Класа Дин/kg 
1 2 3 

Јака и Џебел ,ароматичен I 77,80 
II 71,20 

III 52,20 
IV 41,30 
V 35,30 

ароматичен 
уник I-III 61,40 
дополнителен 
уник I-III 48,60 

III 39,10, 
IV 35,30 
V 30,50 
мувлосан 27,40 

ситњавина 26,30 

Прилеп ароматичен I 70,00 
II 63,60 

III 46,30 
IV 38,00 
V 33,00 

ароматичен 
уник I-III 56,00 
дополнителен 
уник I-III 43,30 

III 38,20 
IV 35,85 
V 28,60 
мувлосан 25,20 

ситњавина 22,85 

Отља I 50,55 
II 46,45 

светла III 43,50 
црвена III 38,95 
светла IV 33,00 
црвена IV 28,90 
светла V 27,10 
црвена V 20,85 

VI 19,50 
мувлосан 19,50 

ситњавина 16,90 
светол 
уник I - I I I 45,80 
црвен 
уник I-III 38,45 

Баино Баштен-
ска Јака I 50,55 

II 46,45 
III 42,00 
IV 33,00 
V 27,00 
мувлосан 19,50 

ситњавина 16,90 
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1 2 3 

Дрина I 40,35 
II 37,70 

III 33,50 
IV 28,50 
V 21,80 
мувлосан 19,20 

ситњавина 16,45 

Просочан I 38,60 
II 36,80 

III 31,85 
IV 28,30 
V 25,60 

VI 21,90 
мувлосан 19,80 

ситњавина 16,10 

Херцеговски 
Равњак 1а 53,40 

16 50,40 
Па 47,70 
Иб 43Д0 

I l ia 40,60 
Ш б 35,40 
IVa 34,80 
IV6 30,00^ 
Va 29,60 
V6 26,70 
VI 23,05 
мувлосан 22,20 

ситњавина 20,30 

Босански 
Равњак I 38,45 

И 32,80 
III 26,00 
IV . 21,80 
V 17,70 
мувлосан 14,45 

ситњавина 12,70 

Вирџинија 
и Столац 17 I 41,00 

II 36,00 
III 31,50 
IV 27,50 
V 22,50 

VI 17,00 
мувлосан 16,55 

ситњавина 13,70 

Берлеј I 34,35 
II 30,10 

III 25,90 
IV 22,90 
V 20,00 

VI 17,00 
мувлосан 16,90 

ситњавина 13,50 

А Бала I 34,10 
II 28,70 

III 24,40 
IV 21,45 
V 18,70 

VI 16,35 
мувлосан 15,40 

ситњавина 15,15 

1 2 3 

Војвоѓанец I 28,40 
11 24,90 

III 21,30 
IV v 18,95 
V 16,60 -

VI 14,80 
мувлосан 13,60 

ситњавина 13,60 

Забелешка: Состав на уник I-III за домашниот пазар 

Кла- Јака и Џебел Прилеп ^ Отља 
са аром. дополн. аром. дополн. светла црвена 

1 3% 31%" 3% 49% 33% 1% 
И 51% 31% 57% 26% 32% 10% 
III 31% 38% 28% . 25% 25% 73% 
IV 15% 12% - 10% 16% 

Вкуп 
но: 100 , 100 100 100 100 100 

2.3а мешаница на повеќе класи (уник) од пои-
наков класен состав цената на таквиот уник се утвр-
дува со пондерирање на количините со цените на 
класите што се застапени во уникот. 

3. Цените од тон. 1 и 2 на оваа спогодба се под-
разбираат франко натоварна станица на продавачот, 
односно франко магазин — склад на продавачот при 
испорака со камион, при постојните" услови на про-
дажбата, 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1043 од 19 февруари 
1975 година. ' 

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

Учесници на оваа спогодба: „Југотутун" — Скоп-
је, Тутунски комбинат — Прилеп, Дува нека ин-
дустрија — Ниш, Фабрика дувана. - Сараево, 
Дувански комбинат — Титоград, ДуБански ком-
бинат - Нови Сад, Дуванска индустрија — Зре-
њанин, „Кутјево" - Кутјево, „Подух" - М е л о -
виќ, Предузеќе за обраду дувана — Пирот, „Ви-
но-духан-воќе" — Имотски, „Дуванкооп" — Знач-
ка Паланка, ТТЉ — погон за обраду дувана -
Орашје, ТТЉ — погон за обраду дувана - Сен-
та, Дуванска индустрија — Врање, Предузеќе 
за обрзду дувана — Лесковац „,Духан" — Под-
равска Слатина, Дувански комбинат — Гн,ила не, 
„Вирџинија" — Вировитица, „Оси ј ек" — Осиек, 
ТДЗ — погон за обраду духана — Питомача и 
ТДЗ - погон за обраду духана — Чока. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за условите 
за остварување премија за згоени телиња и јуниња, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр: 8/75, се 
поткрала долунаведената грешка .та се дага 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВА-
Њ Е ПРЕМИЈА ЗА ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА И ЈУНИЊА 

Во точка 6-наместо бројот: „60811-637" треба да 
стои: „60811-637-3289". 

Од Сојузниот Р1звршен совет, Белград, 19 февру-
ари 1975 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ПО ПОВОД ОРГА-
НИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ВИРЈЕ" ВО ВИРЈЕ ВО 
СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
, „ГРАДИНАР - ЛОЗА" ВО СКОПЈЕ 

I. Работниците на делот на Работната организа-
ција „Градинар-лоза" во Скопје му поднесоа пред-
лог на Уставниот суд на Југославија да го реши 
спорот дали работниците на работната единица во 
Вирје ги исполнуваат условите да се организираат 
во Основна организација на здружениот труд — 
„Вирје" во Вирје. Во предлогот наведоа дека Од-
луката за организирање на основната организација 
на здружениот труд „Вирје" во Вирје, што е доне-
сена на 28 март 1974 година, не е во согласност to 
член 34 од Законот за конституирање и запишу-
вање во судскиот регистар на организациите на 
здружениот труд, бидејќи на донесувањето на Од-
луката не му претходела анализа на економските 
услови на организирањето, која е законски услов 
за организирање на основна организација на здру-
жениот труд. Натаму во предлогот се наведува дека 
во Работната организација е во тек постапката за 
испитување на условите за организирање на ос-
новни организации, која ќе биде завршена до кра-
јот на тековната година, па затоа Одлуката за ор-
ганизирање е донесена прерано и спротивно на од-
луката на другите работници на Работната органи-
зација. / 

Во одговорот на предлогот, работниците на Ос-
новната организација на здружениот труд „Вирје" 
наведоа дека не ја изработиле навремено анализата 
во смисла на член 34 од Законот за конституирање 
и запишување во судскиот регистар на организа-
циите на здружениот труд, бидејќи дирекцијата на 
Работната организација од Скопје им ја ускратила 
помошта и соработката во давање податоци потреб-
ни за анализата. Во текот на постапката пред овој 
суд, работниците дополнително ја доставија напра-
вената анализа, со која докажуваат дека работната 
единица во Вирје преставува работна целина чиј 
ѕурд може да се потврди како самостојна вредност 
на пазарот и во Работната организација. Затоа пред-
лагаат Уставниот суд на Југославија да го одбие 
предлогот на работниците на делот на Работната ор-
ганизација .,Градинар-лоза" од Скопје и да ја пот-
врди Одлуката за организирање основна организа-
ција на здружениот труд „Вирје" во Вирј(\ 

II. Уставниот суд на Југославија во претходната 
постапка и на јавната расправа одржана на 19 
ноември 1974 година утврди дека работната единица 
во Вирје е производно-преработувачки погон што се 
занимава со набавка, преработка, конзервирање и 
продажба на ^вишни на непосредните потрошувачи 
и на трговската мрежа во земјата и во странство. 
Според тоа, работната единица во Вирје врши про-
изводствена дејност и продажба на производи во 
рамките на трговската работна организација и во 
таа смисла претставува работна целина чиј труд мо-
ж е самостојно да се потврди како вредност на паза-
рот и во Работната организација, а работниците во 
таа работна единица можат да ги остваруваат свои-
те општествено-економски и други самоуправни 
права, 

Уставниот суд на Југославија не го усвои пред-
логот на овластениот предлагач да го одложи доне-
сувањето на одлука по овој предмет поради тоа 
што е во тек постапката за организирање во таа ра-
ботна организација. Уставниот суд оцени дека рокот 
за организирање изминал на 31 декември 1974 годи-
на, согласно со член 130 став 1 од Законот за конс-

титуирање и запишување во судскиот регистар на 
организациите на здружениот труд. Исто така, Ус-
тавниот суд смета дека одлуката со која ќе се оце-
ни дека еден дел на Работната организација ги ис-
полнува условите да се организира во основна орга-
низација на здружениот труд не е пречка другите 
делови, што ги исполнуваат уставните и законските 
услови, да се организираат во основни организации 
на здружениот труд. 

III. Врз основа на изложеното Уставниот суд на 
Југославија оцени дека Одлуката за организирање 
на основната организација на здружениот труд 
„Вирје" во Вирје не е спротивна на Уставот на 
СФРЈ и дека е во согласност со Законот за консти-
туирање и запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд. Во врска со тоа, 
Уставниот суд на Југославија, исто така оцени де-
ка предлогот на другите работници на работната ор-
ганизација „Градинар-лоза" од Скопје е , неоснован, 
па, по одржаната јавна расправа, на седницата од 19 
ноември 1974 година, а согласно, со член 1 од Одлу-
ката за Привремениот деловник на Уставниот суд 
на Југославија, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на работниците на долот 

на Работната орга,низација ,,Градинар« лоза" од 
Скопје. 

2, Работната единица во Вирје ги исполнува ус-
ловите од член 36 на Уставот на СФРЈ да се орга-
низира во основна организација на здружениот труд 
„Вирје" во Вирје во составот на Работната органи-
зација „Градинар-лоза" во Скопје. 

IV.'Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на 
Југославија во следниот состав: претседател на Су-
дот Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Бо-
жиневи^ Милорад Достаниќ, Радивое Главиќ, Арпад 
Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, ^ Гуро 
Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Бо-
ривое Ромиќ, д-р Иван Сунариќ, Таип Таипи и Јоже 
Земљак. 

У бр. 186/74 
19 цоември 1974 година 

Белград 

О Д Л У К А 
ЗА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ДЕЛОВ-
НАТА ЕДИНИЦА ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Основната организација на здружениот труд 
„Озренка" од Грачаница, што се наоѓа во состав на 
Индустиско-трговскиот комбинат „Инко" — Г р а ч а -
ница, со предлогот од 25 септември 1974 година по-
бара Уставниот суд на. Југославија да одлучи за 
спорот настанат по повод одлуката на работните лу-
ѓе во нејзината Деловна единица во Загреб за орга-
низирање на тој дел во основна организација на 
здружениот труд под називот „Јела" во состав на тој 
комбинат. 

Во предлогот се наведува дека работните луѓе 
во Деловната единица во Загреб на собирот од 23 ав-
густ 1974 година донеле одлука Деловната единица 
да ја организираат во основна организација на здру-
жениот труд иако не биле исполнети потребните 
услови за донесување на таква одлука, бидејќи 
претходно не ја разгледувале анализата составена 
во писмена форма, која содржи показатели за тоа' 
дека се исполнети условите за организирање во ос-
новна организација на здружениот труд како штф 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 
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е тоа предвидено со член 34 од Законот за консти-
туирање и запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/73). Предлагачот смета дека Деловна-
та единица во Загреб не претставува работна цели-
на бидејќи нејзиниот предмет на работење е един-
ствен со предметот на работењето на матичната ос-
новна организација а нејзината работа претставува 
дел од работата на самиот предлагач. Предлагачот 
го истакнува и тоа дека Деловната единица во Заг-
реб нема потребни материјални и финансиски сред-
ства за самостојна работа, дека во својата досегашна 
работа користела средства на предлагачот за извр-
шување на договорните и законските^ обврски, дека 
условите за стекнување на доход не даваат можност 
за самостојно економско работење, бидејќи во 1974 
година настанала деловна загуба, како и тоа дека 
Деловната единица нема соодветни деловни просто-
рии туку нејзиното сместување е од привремен 
карактер. 

Работните луѓе во Деловната единица во Загреб 
во одговор на предлогот наведуваат дека својата од-
лука за организирање во основна организација на 
здружениот труд ја.донеле врз основа на писмената 
анализа за постоењето на потребните услови, а спо-
ред расположивите податоци. 

Деловната единица во Загреб истакнува во од-
говорот дека јги исполнува условите за организира-
ње во основна организација на здружениот труд би-
дејќи претставува работна целина со оглед на неј-
зиниот предмет на работење и на тоа дека ' само-
стојно настапува на пазарот. Нејзиниот труд само-
стојно се изразува како вредност на пазарот и во 
работната организација, зашто доходот што го ос-
тварува со својот труд посебно се пресметува и се 
искажува во периодичните и во завршните сметки 
на Основната организација на здружениот труд 
„Озренка". Работните луѓе во Деловната единица 
во рамките на заедничките деловни и финансиски 
планови за работата на основната организација на 
здружениот труд утврдувале посебни планови за 
работата на Деловната единица и одлучувале за 
распределбата на остварениот доход. 

И. Врз основа на наводите од предлогот за по-
ведување постапка, одговорот на работните луѓе во 
Деловната единица во Загреб, како' и наводите и 
фактите изнесени на јавната расправа, Уставниот 
суд на Југославија утврди дека Деловната единица 
во Загреб досега работела во состав на предлагачот, 
дека предмет на раббтењето е промет на големо и 
на мало на градежни материјали, на огревни мате-
ријали и на други видови материјали, дека има оп-
ределен степен на самостојност во вршењето на ра-
ботите од предметот на работењето, што особено се 
однесува на самостојноста во настапувањето на па-
зарот и склучувањето на договори со трети лица, 
дека доходот што го остварува посебно е искажан 
и пресметуван во рамките на Основната организација 
на здружениот труд „Озренка" од Грачаница. 

III. Според одредбите на член 36 од Уставот на 
СФРЈ, работниците во делот на работната организа-
ција што сочинува работна целина, во кој резулта-
тот на нивниот заеднички труд може самостојно 
да се изрази како вредност во работната организа-
ција или на пазарот и во кој работниците можат да 
ги остваруваат своите општествено-економски и 
други самоуправни права, имаат право и должност 
таквиот дел на работната организација да го органи-
зираат како основна организација на здружениот 
труд. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот 
на СФРЈ како и од тоа дека основната организација 
на здружениот труд претставува оној основен облик 
на здружување низ кој се остваруваат уставните и 
законските права на работниците во здружениот 
труд, Уставниот суд на Југославија врз основа на 
изнесените факти утврди дека се исполнети услови-

те Деловната единица во Загреб да се организира 
во основна организација на здрз-жениот труд. 

IV. Врз основа на изложеното, согласно со член 
375 од Уставот на СФРЈ. а во врска со член 22 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на 9 јануари 
1975 година Уставниот суд на Југославија донесе 

' О д л у к а 
Се утврдува дека Деловната единица во Заг-

реб, во составот на Основната организација на здру-
жениот труд „Озренка" од Грачаница, ги испол-
нува условите за организирање во основна органи-
зација на здружениот труд во составот на Инду-
триско-трговскиот комбинат „Нико" од Грачаница. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следиот состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Мило-
рад Достаниќ, Радивое Главиќ, Арпад Хорват, Димо 
Кантарџиски, Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, д-р 
Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р 
Иво Сунариќ и Јоже Земљак. -

У бр. 266/74 
9 јануари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот сзтд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соцнја-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— по повод 30-годишнината на престојот и деј-
ствувањето на островот на највисоките органи на 
земјата и на Народноослободителната војска на 
Југославија, а за извонредниот придонес на насе-
лението во борбата за ослободувањето на таткови-
ната и нејзината повоена изградба 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Островот Вис. 

Бр. 115 
21 август 1974 година 

Белград' 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

V К A 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
f 

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 одлучува 
да се одликуваат: 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Беле Ивана Марјан, Берлиц Јакоба др Леон, 
Цепудер-Косец Јурија Мира, Гром Франца Павел, 
Јурца Јосипа др Цирил, Миел е j Јосипа Алберт, Ру-
пел Јакоба Славко, Томинец Матеја др Јанез, Тро-
шт Ивана Јоже, Видмар Ивана Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Дмитрович Јована Никола, Кос Михаела Мар-
јан, Мирошевић Јерко Роко, Покори Мирка дипл. 
инг. Јуре, Рајчић-Доклер Звонка Аница, Скрт-
Брешћак Јожефа Јустина, Содержник Марија Вин-
ко, Старина Јакоба Антон, Унвердобен Јоже Јоже, 
Зупанц Карла Рајко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Божић Антона Марцел, Цигој Ивана Јанко, 
Спин д л ер Франца Цветко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрам Ивана Иван, Ајтик Петера Франц, Бан 
Франца Франц, Чандер Томажа Леополд, Чуфер 
Андреје Доре, Дранч-Обершек Франца Марија, 
Ферјанчић Алојза Франц, Фирбас Јоже Алојз, Гом-
б&ч-Цек Франца Нада, Грбац Јосипа Марјан, Грчар 
Ивана Бојан, Гриљ Јанеза Ида, Гварђанчић Јожета 
Иван, Хроват Алојза Богдан, Худалес Мартина 
Мартин, Јемец Јакоба Јакоб, Камнар Антона Ан-
тон, Кастелиц Франца Цирил, Кос Франца Ф^анц, 
Крајнц-Травник Франца Мартина, Крушић Ивана 
Алојз, Логар Јожефа Карел; 

Малович-Облак Франца Јожица, Набергој-Ту-
шек Јернеја Викторија, Николић-Прапер Јурија 

Јожа, Новак Макса Амалија, Омерса Антона Павел, 
Партљич Франц Антонија, Павлин-Бохинц Рудолфа 
Бранислава, Попович-Пешељ Павела Аница, Потоп-
ише Франца Гертруда, Поздерец Алојза А л оз, Ранчи-
на j -Жабкар, Јоже Кристина, Ритоња-Новак Егидија 
Вера, Скоберне Алојза Карел, Степанчић Владимира 
Урош, Стрес-Божич Виктора Мариа, Шелих Франца 
Франц, Шепић Рудолфа Руди, Шурц Франца Ма-
рија , Танчар Јанеза Франц, Терче Луке Франц, 
Терглав-Илникар Мартина Даринка, Тратеншек 
Ивана Милан, Уршић Јожефа Јоже, Видмар Луд-
вика Лудвик; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Корошец Ерзетич Ивана Аница, Маролт-Видиц 
Јанеза Ивица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Борина Симона Александер, Боштјанчић Фран-
ца Франц, Цеглар Ивана Милан, Цвите нин Јурија 
Јанко, Час Франца Марија, Демојзес Антона Антон, 
Деветак • Антона Габријел, Гантар-Цеглар Јожефа 
Јожица, Хабјан Франца Ана, Илијаш Јожета Луд-
вик, Иванчич Франца Данило, Јагодник Јожета 
Иван. Јагодник-Јакота Јожета Марија, Јуришић 
Звонимира Слободан, Какович-Иванчич Штефана 
Цветка, Кастелиц Антона Тита, Кидрич Штефана 
Август, Коцјанчич Романа Јадран, Кресевич Анто-
на Драго; 

Лесковец-Дробнич Игнаца Бреда, Новак-Мар-
тин Карла Елизабета, Пилич Мартина Валбургд, 
Рант-Марушич Алфонза Долорес, Слемник Јоже 
Ангелца, Слуга Јожета Јоже, Смолникар-Речник 
Барбара Ангела, Станич Франца Јоже, Станич-
Гомбач Викторија Марија, Ша j ина Ивана Штефан, 
Шкерјанц Јожефа Дариј, Шкорјанц Ивана Хуго, 
Турко Јожефа Алојзија. Уршич-Амброжич Луд-
вика Марија, Вичич Јожета Јадран; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕВИ 
ЗРАЦИ 

Минић Душана Љубисав, Николић Спасоја Ко-
ста, Петровић Владимира Десимир, Петровић Ла-
зара Душан, Пожлеп Драгутина Антон, Ристић Вла-
димира Богдан, Сретеновић Крстивоја Иван, Стој-
ковић Милорада Влајко, Сунајко Симе Данило, Ву-
келић Богдана Милутин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ. СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цвејић Душана Радосав, Ћирић Профира Мио-
драг, Ћирић Душана Радмило, Ивановић Максима 
Миленко, Јовић Саве Бранко, Костић Ђорђа Јелен-
ко, Костић Милана Славко, Козић Тулије Петар, Ли-
лић Михајла Јован, Манић Јована Божидар, Ми-
ленковић Војислава Велимир, Николић Сретена 
Ђорђе, ' Пана j отовић Димитрија Петар, Павличић 
Боже Здравко, Поповић Костадина Драгољуб, Секу-
лић Вукадина Томислав, Симић Момира Драгомир, 
Швабић Велимира Драгутин; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ, ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Коматина Радисава Милован, Митић Цветка 
Станиша; 



Петок, 28 февруари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број IO fr- Страна 261 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћирић Прокопија Добривоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антић Косте Лазар, Ћирић-Манић Станоја Ми-
лованка, Ћирић-Томановић Светозара Зорица, Ди-
митриј евић Владимира Профир, Димитријевић Јо-
вана Вукашин, Ђорђевић Наце Душан, Џукић Ми-
лутина др Радован, Илић-Марковић Драгутина Де-
са, Илић Михаила Станимир, Костић Захарија Че-
домир, Лазаревић Косте Љубомир, Мадић Зарка 
Василије, Малетић Ивана Милан, Манчић Влајка 
Чедомир, Младеновић Војислава Милан, Нешић 
Стојана Ранђел, Нинић Васе Борисав, П а н а ј о т о в а 
Петра Димитрије, Павловић Видена Сретен, Петро-
вић Светозара Никола, Ранчић Матеја Србислав, 
Тодоровић Стојана Светомир, Томанић Живорада 
Александар, Вилотић Александра Живорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Добривоја Станислав, Анђелковић За-
фира Миодраг, Ангелов Васила Бојан, Бауковић 
Владимира Сава, Благојевић Видана Тодор, Бојић 
Лазе Стево, Боровчанин Јове Неђо, Бркић Боже Ми-
ленко, Бутиган Лазара Вјекослав, Чековић-Јовано-
вић Алексе Катарина* Денчић Милана Панта, Дери-
кућа Стеве Пелка, Динчић Влајка Никола, Денчић 
Љубомира Војислав, Ђокић Стоилка Милорад, Ђор-
ђевић Саве Љубомир, Ђорђић Велизара Мили-
воје, Ђукић-Петровић Војислава Лепосава, Ђури-
чић Микаила Витомир, Голубовић Јован Павле, 
Хусеиновић Османа Ахмет, Илић Тодора Никола, 
Илић-Ранчић Ђорђа Ружица, Јаковљевић Милутина 
Миладин, Јокић Јована Никола, Јовановић Уроша 
Драгомир, Јовановић-Васић Спасоја Новка, Јовано-
вић Тома Радисав, Јовановић Милана Серафим; 

Качунковић Божидара Велибор, Каменовић Ди-
митрија Голуб, Којић Пере Војислав, Колић-Пет-
ровић Гојка Мара, Костић Илије Боривоје, Костић 
Стојка Данча, Костић Тодора Миодраг, Костић 
Владимира Синиша, Костић Светозара Витомир, 
Ковачевић Данила Гвозден, Крунић Борисава Бра-
нивоје, Лилић Светозара Љубисав, Лукић Драгића 
Пантелија, Мадић Војина Сретен, Манић Јордана 
Александар, Манић Давида Сретен, Ма кић-Б огд а н о -
кић Алексе Вера, Маринковић Давида Богдан, Ма-
ринковић Живој i ша Душан, Маринковић Михајла 
Сима, Марјановић Цветка Миливој, Мијалковић 
Недељка Душан, Микић Душана Станиша, Мило-
шевић Бранка Илија, Минић Лазара Ранђел, Ми-
тић-Најдановић Михајла Перса, Митић Драгутина 
Ранко, Митић Божидара Сретен, Митровић Чедо-
мира Правдољуб, Митровић Краси j a Слободан, Мит-
ровић Сашка Светозар, Младеновић Тодора Илија, 
Младеновић Живојина Петар, Момчиловић Стоја-
дин Бошко, Мутафић Алије Хакија; 

Пејковић Алексе Ђорђе, Нешић Стојана Ратко, 
Нешић-Дамјановић Радисава Стоја, Николић Свети-

слава Божидар, Пајић Љубисава Јосип, Пејчић Сре-
тена Драган, Перић Јована Миодраг, Перић Милу-
тина Миодраг, Петковић Стојадина Милан, Петро-
вић Живадина Добросав, Петровић Чедомира Сре-
тен, Поповић Миливоја Миодраг, Поповић Чедо-
мира Томислав, Протић Добривоја Видоје, Радиво-
ј е в ^ Борисава Драгољуб, Радојчић Радована Дра-
гољуб, Радовановић Саве Радован, Ракић Светисла-
ва Добривоје, Ранчић Васе Алекса, Ранчић Петра 
Александар, Ранчић Петра Синиша, Ристић Томе 
Драгомир, Симић Нешка Марко, С к рељи Ђерђе Ни-
кола, Спасић Петра Синиша, Стајић Петра Спира, 
Стаматовић Младена Чеда, Стаменовић Миће Гру-
ја, Стефанов Ђорђа Петар, Стевановић Душана 
Љубомир, Стоименов Глигора Александар, Стојано-
вић Јована Драгољуб, Стојановић Градимира Ста-
ниша, Стој ић-Големовић Душана Божана, Шимшић 
Милована Богдан; 

Тимић Јована Ђорђе, Тодоровић Тодора Петар, 
Тодоровић Костадина Радомир, Тошић Александра 
Благоје, Трајков Бориса Иван, Трајковић Стојадина 
Спира, Турсуновић Мехе Јосип, Веселиновиќ Ми-
лутина Марјан, Веселимовић Богдана Обрад, Вида-
новић Божидара Александар, Влајковић Вукашина 
Срећко, Влајковић Светозара Војин, Влатковић 
Светозара Петар, Вучић Лазара Добрић, Вујасановић 
Вељка Јованче, Златковић Николе Небојша, Жив-
ковић Љубомира Христифор, Живковић Душана 
Љубинка, Живковић Стојана Светомир; 

— за заслуги во развивањ,ето и реализирањето 
на концепцијата ка 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 

i Крстић Стојана Павле, Младеновић Стојана 
Велимир, Тасић Сретена Новица; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђуровић Илијев Јонка, Јелић Тихомира Рајко, 
Матиќ Борисава Живорад, Лилић-Алексић Свето-
зара Љубинка, Поповић Драгослава Љубисав. Потић 
Манче Ву тео, Станојевић Станоја Борисав, Тасић 
Миливоја Алекса, Тимотић Милоша Живан; 

— за залагање и постигнати успес-и во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексић-Шолајић Драгомира Вукосава, Али-ћ 
Омера Ратко, Арсеновић-Савиђ Аксенти]a Милица, 
Аврамовић Станка Јован, Чворовић-Николић Сте-
пана Станка, Ћирић Нај дана Стојан, Ђорђевић Јо-
вана Александар, Ђорђевић Милорада Бранислав, 
Јанковић Светозара Миомир, Јовановић Алексе Ду-
шан, Конић-Стефановић Станка Младенка, Костић 
Божидара Драгослав, Костић Николе Слободан, Ми-
лосављевић Антонија Радисав, Најдановић Дими-
трија Давид; 

Манић Станка Драгослав, Манић Ђорђа Јован, 
Манић Јована Вукосава, Милићевић Љубомира 
Радован, Младеновић Велимира Љубомир, Младе-
новић Панте Миодраг, Младенови. Добросава Сокол, 
Николић Бранислав Драгољуб, Николић Станка Ми-
лутин, Николић Тодора Мирослав, Пејчић Богољуба 
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Стеван, Петричић Јосипа Јосип, Петровић Ђорђа 
Гојко, Рашовић Ђоке Радун, Станимировић Радоја 
Миливоје, Тодић Станка Милош, Томановиќ Аран-
ђеловић Косте Душанка, Василић Живојина Драго-
љуб, Врањковић Милорада Радмила; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ћирић Давида Жарко, Ђорђевић Манојла Ву-
кашин, Игњатовић Љубомира Боривоје, Јанковић 
Јована Милорад, Николић Вуче Богдан, Спасић 
Аксенти! а Драгутин, Стаменковић Душана Јован, 
Тодоровић Трајка Ђорђе. 

Бр. 116 
80 август 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВЈА 1 

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

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Галић Јахије Але, Рајић Марјана Марко; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Башкот Бранка Бошко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни литерарни дела што ја збогатија југословен-
ската книжевност и за значаен придонес за разви-
вање на свеста на нашите граѓани во борбата за со-
цијализам 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Лалић Тодора Михаило; 

— 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 

Ивановић Миљана проф. др Драгиша, Вујачић 
Андриј е Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Марковић Ива Љубомир; 
— 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 

Ђурановић Велизара Стојан, Јовановић Стевана 
Миладин, Јовићевић Јована Милутин, Шаулић 
Влајќа Лазар; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата, а по 
повод дваесет и петгодишнината на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фабриката за електротехнички производи За-
греб - Врапче; 

— по повод на педесетгодишнината од посто-
ењето и работата, а за заслуги на заштитата и спа-
сувањето на човечки животи, општествениот и ли-
чен имот, со што е направен значаен придонес за 
социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволното противпожарно друштво — Бад-
љевина; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во. 
создавањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Цвијановић Раде Стево, Крпан Ивана Јосип, 
Зубер Стевана Стојша; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Влашић Ловре др Душан; 
— 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 

Соколић Милана проф. др Павле; 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

— за извонредни заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и за создавање и 
јакнење на политичкото и моралното единство на 
нашата социјалистичка заедница по пат на печатени 
зборови, а по повод четириесет-годишнината од ос-
новањето на „Људска правица", чија работа ја про-
должува „Дело" 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Весникот на Социјалистичкиот сојуз па работ-
ниот народ на Словенија — Дело; 

— по повод осумдесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

.ОЗТ „Комбинат КОНУС" - Словенске Коњице; 

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

„Металка" — Љубљана; 

за заслуг,и и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот живот во својата сре-
дина и за негување на игрите и песните на југосло-
венските народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фолклорната секција на Културно-уметничкото 
друштво „Тине Рожанц;" 

— по повод оСумдесетгодишнината од посто-
ењето, а за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-просветната и забавната дејност 
во својата средина 

Културно-просветното друштво „Иван Кау-
чић" — Љутомер; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Жганк Јоже Нестл; 
— за особени заслуги во ширењето на братство-

то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето . и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Штербан Ивана Карл; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Першић Богомира др Богомир, Першић-Клеменц 
Франца Зорка, Похар Франца др Макс, Потрч Ј а -
неза Иван, Смоле Антона Јоже, Шкрабар Франца 
Стане;' 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фортич Ивана Душан, Хабич Августа Август, 
Кавшек Алојзија Славко, Клун Ивана Алберт, Пе-
раић Тадија Владимир, Полич Антона Радко, Врхо-
вец Јосипа Алојзиј; 

О д С Р С р б и ј а " 

— по повод стодваесет и петгодишнината од по-
стоењето и работата, а за особени успеси во основ-
ното образование и воспитување на младите за ко-
рисни членови на друштвото и за значаен придонес 
за ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Основито училиште „Богдан Капелан" — Гуча; 

— по повод седумдесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
текстилната индустрија и за успеси во производ-
ството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Нишката индустрија за текстил „Ратко Павло-
в и ќ НИТЕКС - Ниш; 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги на стручното образоване на гео-
метрите и за придонес во развојот на геодетската 
служба во земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Геодетската техничка школа — Белград; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата а по 
повод дваесет и петгодишнината од постоењето и 
работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хемиската индустрија „Милан Благојевић" -
Лучани; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Митровић-Ралетић Стевана Милица, Ризнић 
Велимира Миодраг, Срнић-Дотлић Васе Јелена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Драшкић Ђорђа Драгиша, Ковачина Ристе Сте-
ван, Лаловић Радомира Светомир, МаринковиК 
Петра Радмил о, Николић Илије Драган; 
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О д С А П К о с о в о 

— за заслуги на заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествениот и личен имот со 
што е направен значаен придонес за социјалисти-
чката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Индустриското Доброволно противпожарно дру-
штво Рудник „Копаоник" — Лепосавић; 

— 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 

Хоџа Шерифа Салих; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод шеесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги за унапредувањето на фудбал-
скиот спорт и за развивање на напредните идеи 
меѓу спортистите во духот на братството и еднството 
на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалскиот клуб „Војводина'' — Нови Сад; 
r - по повод седумдесет и петгодишнината од по-

стоењето и работата, а за особени заслуги на зашти-
тата и спасувањето на човечки животи, општестве-
ниот и личен имот и за развивање на братството и 
единството jviery нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Доброволното противпожарно друштво — Муж-
ља; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Прерадовић Дане Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ајдер Стевана Здравко. Алексић Ђуре Лазар, 
Цветков Јоеана Славко, Чолић Милутина Стеван, 
Димитријевић Ђуре Игњат, Грубић Стевана Чедо, 
Колак Саве Ристо, Куручев Радлвоја Жива, Најић 
Ђоке Славко, Радишић Симе Милорад. Сорајић 
Саве Грујица, Танкосић Гавре Миле, Татић Зорана 
Нада, Туцић Лазара Ђура, Жупунски-Пајић Лазе 
Нада; 

— 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 

Иванковић Грге Гајо, Марков Марка Урош. 
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