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173. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИ-

ЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за преминување на државната граница 
и за движење во граничниот појас, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 28 февруари 1967 година. 

П. Р. бр. 546 
4 парт 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И 

ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 
Член 1 

Во Законот за преминување на државната 
граница и за движење во граничниот појас („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/65) во членот 2 став 
4 се додава нова реченица, која гласи: „Поставу-
вањето и одржувањето на овие ознаки го обезбе-
дуваат органите определени со републички пропис." 

Член 2 
Во членот 5 по зборовите." „сојузниот секретар 

за внатрешни работи" се додаваат зборовите: „од-
носно старешината на републичкиот орган на вна-
трешните работи на територијата на републиката". 

Член 3 
Во членот 9 на крајот на ставот 1 зборовите: 

,,повереиството за контрола на патничкиот сообра-
ќај преку државната граница" се заменуваат со 
зборовите: „републичкиот орган на внатрешните 
работи", а на крајот на ставот 3 зборовите: „над-
лежното поверенство за контрола на патничкиот 
сообраќај преку државната граница" — со зборо-
вите: „надлежниот републички орган на внатреш-1 ните работи". 

Член 4 
Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи: 
„Цивилни воздухоплови можат да летаат над 

граничниот појас само врз основа на одобрение што 
го издава републичкиот орган на внатрешните ра-
боти по претходно прибавено мислење од гранич-
ната воена команда." 

Член В 
Членот 11 се менува и гласи' 
„Контрола на патничкиот сообраќај преку др-

жавната граница врши органот на внатрешните 
работи во републиката надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница. 

Преминувањето на државната граница им се 
заверува на патната исправа со печат, и тоа на 
југословенски државјани само при излегување од 
Југославија, а на нивно барање и при влегување, 
а на странци — при влегување во Југославија, ако 
тоа со меѓудржавна спогодба не е определено 
поинаку. 

Печатот содржи назив на граничниот премин 
и датум на заверката на патната исправа со печат." 

Член 6 
Во членот 18 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 

спогодба со државниот секретар за народна одбрана, 
може да пропише да можат странците да се дви-
жат и да престојуваат во одделни делови од гра-
ничниот појас и без дозволата од ставот 1 на овој 
член." 

Член 7 
Во членот 20 став 3 зборовите' „една година" 

се заменуваат со зборовите: „две години". 
По'ставот 4 Св^додава нов став 5, кој гласи: 
„Привремената дозвола за движење и престој 

во граничниот појас може да биде индивидуална 
или колективна. Во колективната дозвола се запи-
шуваат имињата на cnte корисници." 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, збо-
ровите: „на кое му е издадена дозволата" се заме-
нуваат со зборовите: „односно лицата, на кои им е 
издадена дозволата". 

Член 8 
Во членот 25 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) на лице против кое е отворена истрага или 

е подигнат обвинителен акт;". 
Член 9 

Во членот 26 став 1 зборовите: „заштита на 
јавниот поредок или за одбрана на земјата" се за-
менуваат со зборовите: „заштита на безбедноста 
на границата". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој^ гласи: 
„Дозволата за движење и престој во граничниот 

појас може да се одземе ако настапи некоја од при-
чините од ст. 1 и 2 на овој член." 

Член 10 
Во членот 27 став 3 зборовите: „заштита на 

јавниот поредок или за одбрана на земјата" се за-
менуваат со зборовите: „заштита на безбедноста нз 
границата". 

Член 11 
Во членот 29 став 1 зборовите: „за заштита на 

јавниот поредок," и зборовите: „или за одбрана на 
земјата" се бришат. 

Член 12 
Во членот 34 ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите: „ех. 1 и 2" се заменуваат со зборовите:ста-
вот 1". 
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Член 13 
Во членот 43 став 1 зборовите: „од една гонета" 

се заменуваат со зборовите: „од две години'4. 
Член 14 

Во еленот 50 ставот i се менува и гласи: 
,Дозволата за движење и задржување на гра-

ничниот премин ќе се ускрати тога за тоа постојат 
причини за безбедност на границата." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Дозвола за движење надвор од местото на 

граничниот праши не мора да му се издаде на 
странец КОЈ ВО Југославија бил осуден -поради кри-
вично дело што се гони по службена должност, кој 
во Југославија бил казнуван поради девизни или 
царински прекршоци или на кој му е откажан пре-
стојот во Југославија." 

Досегашните ст. 2 и З стануваат ст. 3 и 4. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 5, збо-

ровите: „ставот 3" се заменуваат со зборовите: „ста-
вот 4". 

Член 15 
Во чл. 14, 15, 38, 39, 49. 50 и 51 зборовите: „над-

лежното поверенство за контрола на патничкиот 
сообракај ,преку државната граница"" во соодветно 
членување, се заменуваат со зборовите: „органот 
на внатрешните работи во - републиката надлежен 
за контрола на преминувањето на државната гра-
ница44 во соодветно членување, а во чл. 7, 37, 38 и 
45 зборовите: „лучки" и „пристанишни" во различно 
членување, се заменуваат со зборовите: ,,поморски" 
и „речни" — во соодветно членување. 

Член 16. 
Овој закон влегува во сила осмиот дан од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

174. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 ед F -

ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА 

ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за формирањето и оп-
штествената контрола на цените, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 февруари 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 28 февруари 1Ѕ87 година. 

П. Р. бр. 538 
1 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. . 

З А К О Н 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОН-

ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

I. Основни одредба 

Член 1 
Работните организации самостојно ги форми-

раат цените на производите м услугите според усло-
вите на пазарот. 

При формирањето на цените во смисла на ста-
вот 1 од овој член, работните организации ве шен 
држуваат кон своите планови и други општи акти. 

водејќи сметка за општата политика на цените, к 
постапуваат во согласност со мерките за нејзиново 
спроведување. 

Цените на услугите во областа на општествени-
те служби и други услуги што се вршат според по-
себни услови, ^можат, согласно со закон, да ве фор-
мираат и според други мерила. 

Член 2 
Со утврдување во општествениот план на поли-

тиката на развојот на стопанските и други дејности 
и основните односи во распределбата, потрошувачка-
та и цените и со преземање мерки за остварување 
на тие односи федерацијата влијае врз создавањето 
на пазарни услови што им овозможуваат на работ-
ните организации самостојно да ги формираат це-
ните (општа политика на цените). 

Републиките и други општествено-политички 
заедници ги определуваат мерките и обезбедуваат 
други услови за спроведување на општата политика 
на цените. 

Чаен 3 
Цените на производите и услугите се под оп-

штествена контрола. 
Општествената контрола на цените се оствару-

ва првенствено со економските мерки што во рам-
ките на своите права и должности ги преземаат ор-
ганите на општествено-политичките заедниц,и, се 
договарање за цените и ви други форми на соработ-
ка на работните организации. Општествената кон-
трола на цените се остварува и со пропишување на 
мерките на непосредната општествена контрола на 
цените определени со овој закон. 

Член 4 
Надлежните органи на општествено-политички-

те заедници благовремено преземаат економски 
мерки со шон се обезбедуваат стабилни односи на 
пазарот и се овозможува самостојно формирање на 
цените. 

Економските мерки од ставот 1 на овој чели се 
преземаат особено во областите на распределбата, мо-
нетарните и кредитните односи, даночната полити-
ка, надворешнотрговската размена, девизно рабо-
теле, прометот на стоки и услуги во Југославија, сто-
ковните, паричните и девизните резерви, инвести-
ционата политика х општата к личната потрошу-
вачка. 

Член 5 
Надлежните органи на ошитествеш^-политички-

те заедници, под усвоевте определени со спој закон, 
можат да прошаруваат мерки на непосредна оп-
штествена контрола на цените само ает со преземе-
ните економски ѕверка ве ѕшжат на пазарот да се 
обезбедат стабилни односи и ако е пропишувањето 
на тие мерки нужно за остварување на односите 
утврдени со општествените планови и другите акти 
на собранијата на општествено-политичките заед-
ници. 

Член в 
Во спроведувањето на општествената контрола 

на цените работните организации, непосредно и пре-
ку стопанските комори и други свои здруженија, 
даваат предлози и мислења за преземање 'економ-
ски мерки и за пропишување и престанок на мер-
ките на непосредна општествена контрола на цените, 
и на друг начин влијаат врз спроведувањето на оп-
штата политика на цените. 

Надлежните органи на општествено-политички-
те заедници се должни да ги разгледаат предлозите 
и мислењата од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

работите организации се применуваат и врз дру-
гите учесници во прометот на стоки и вршењето на 
услуги, ако со сојузен закон не е определено пои-
наку. 
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II. Утврдување на цените од стрма на работните 
организации 

Член 8 
Работната организација ги утврдува цените на 

своите производи и услуги и условите за продажба 
на производите и за вршење на услугите на начи-
нот определен со општиот акт на работната органи-
зација. 

4 Член 9 
Работните организации можат меѓусебно да се 

договараат за цените на производите и услугите, 
како и за начинот и условите за нивното форми-
рање. 

Забрането е договарање помеѓу работните орга-
низации за цените на производите и услугите, за-
ради постигање монополска или друга привилеги-
рана положба на пазарот која му е противна на за-
конот (член 52 од Основниот закон за прометот на 
^токи - „Службен лист на СФРЈ", бр. 1/67). 

Работните организации обезбедуваат јавност за 
постигнатите договори од ставот 1 на овој член. 

Член 10 
Работните организации се должни цените на 

производите и услугите да ги објават' или на друг 
начин да им ги направат достапни на купувачите 
или корисниците. 

Член И 
Работните организации се должни јавно да ги 

истакнат цените на производите што ги пуштаат во 
промет на мало или на услугите што непосредно 
им ги вршат на граѓани. 

Јавното истакнување цените на производите и 
услугите од ставот I на овој член се врши на про-
пишан начин или во согласност со деловните оби-
чаи, 

III. Права и должности на општествено-политичките 
заедници и нивните ограни 

Член 12 
Општествено-политичките заедници ги презема-

ат мерките во областа на цените во границите на 
правата и должностите определени со закон. 

Член 13 
Федерацијата презема мерки во областа на це-

ните на индустриските производи, електричната е-
нергија, услугите во железничкиот, воздушго!От и 
поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, ка-
ко и на цените на другите услуги што се од зна-
чење за условите за стопанисување на работните ор-
ганизации на целата територија на Југославија. 

Републиката презема мерки во областа на це-
ните на услугите во друмскиот, речниот, езерскиот и 
Поморскиот крајбрежен сообраќај, вклучувајќи ги 
и лучките услуги, на здравствените услуги, кори-
стењето на радио-дифузните емисии, како и на це-
ните на други услуги за кои е тоа со посебен закон 
определено. 

Општината презема мерки во областа на цените 
на основните прехранбени производи во прометот на 
мало. занаетчиските услуги, услугите на градскиот 
сообраќај, станарините и закупнините, комуналиите 
услуги, услугите на домаќинствата и другите услуги 
што се од значење за животниот стандард на гра-
ѓаните на територијата на општината, како и на це-
ните на услугите што со овој или друг закон не се 
ставени во надлежност на федерацијата или репуб-
ликата. Општината презема мерки во областа на це-
ните на основните прехранбени индустриски произ-
води на мало ако тие мерки не ги презела феде-
рацијата (став 1). 

Републиката може со закон да определи таа да 
ги презема мерките во областа на петите на одделни 
услуги од ставот 3 на овој член. ако тие услуги се 
од значење, за поголемиот дел од територијата на 
републиката. 

Член 14 
Стручните и управните работи во областа на це-

ните ги врши органот за цени. 
Органот за цени ги следи и анализира текушта 

те движења на цените'На" пазарот, односите на по-
нудата и побарувачката, животните трошоци на ра-
ботните луѓе и дејството на економските мерки и 
мерките на непосредната општествена контрола на 
цените во спроведувањето на општата политика на 
цените; предлага преземање на економските мерки 
и мерките на непосредна општествена контрола на 
цените утврдени со овој закон и самиот ги презема 
мерките за кои е овластен; врши и други стручни 
работи од областа на цените за потребите на прет-
ставничкиот и политичко-извршниот орган на со-
одветната општествено-политичка заедница. 

Член 15 
При преземањето на мерките од областа на це-

ните органите на општествено-политичките заедни-
ци меѓусебно соработуваат и остваруваат непосред-
на соработка со работните организации, стопанските 
комори, здруженијата и заедниците на работните 
организации, општествено-политичките организации 
и со здруженијата на граѓани. 

Заради остварување на доработката од ставот 1 
на овој член, можат да се формираат посебни тела 
од претставници на заинтересираните организации и 
органи. ' 

IV. Непосредна општествена контрола на цените 

Член 16 
Како мерки на непосредна општествена контро-

ла на цените можат за одделни производи и услуги 
да се пропишат: известување' за цените на органот 
за цени. заради евидентирање (евиденција на цени-
те), задржување на цените на затеченото ниво (за-
течени цени), определување највисоко ниво на це-
ните (максимални цени), определување на начинот 
за формирање на.цените (калкулативни цени) и да-
вање согласност за тарифите на определени видови 
услуги. 

Член 17 
За одделни земјоделски производи можат да се 

пропишат најниски цени по кои определени работни 
или други организации се должни да ги купуваат 
сите понудени количини такви производи (гаранти-
рани цени) и цени под кои од земјоделските произ-
водители не можат, да се купуваат определени зем-
јоделски производи (минимални откупни цени). 

Член 18 
Мерки на непосредна општествена к.онтрола нја 

цените можат, под условите од членот 5 на овој за-
кон, да се пропишат за производите и услугите чии 
цени позначително отстапуваат од општата поли-
тика на цените ^ л е н 2) и ако е дојдено1 или може 
да дојде до поголеми растројства на пазарот одно-
сно до поосетно загрозување на животниот стандард 
на работните луѓе. 

Член 19 
Мерките на непосредна општествена контрола 

на цените се однесуваат на одделни производи и 
услуги или групи производи и услуги и се пропи-
шуваат како општи и со ограничено време на трае-
њето, 

Член 20 
Мерките на непосредна општествена контрола 

на цените ги пропишуваат извршниот совет и оп-
штинското собрание (член 13), 

Сојузниот извршен совет ги пропишува макси-
малните и калкулативните цени на основните земјо-
делски производи, како и гарантираните цени и ми-
нималните откупни цени (член 17). 

Член 21 
Сојузниот извршеа совет може со свој акт да 

утврди дека постојат услови за пропишување - на 
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I 
Мерките на непосредна општествена контрола на 
цените на производите и услугите од членот 13 ст. 
2 и 3 на овој закон и може поблиску да ги опре-
дели условите за пропишување на тие мерки. 

Републичкиот извршен совет може со свој акт 
да утврди дека постојат услови за пропишување на 
мерките на непосредна општествена контрола' на 
цените на производите и услугите од членот 13 став 
3 на овој закон и може поблиску да ги определи 
условите за пропишување на тие мерки. 

Извршните совети можат да ги користат овла-
стувањата од ст. 1 и 2 на овој член ако цените на 
тие производи и услуги се од особено значење за 
стабилноста на пазарот или за животниот стандард 
на работните луѓе. 

Извршниот совет и општинското собрание се 
должни, согласно со актите од ст. 1 и 2 на овој член, 
да ги пропишат мерките на непосредната опште-
ствена контрола на цените. 

Член 22 
Ако е мерката на непосредна општествена кон-

трола на цените пропишана за цени на стоки произ-
ведени во Југославија, таа мерка се применува и 
врз цените на такви стоки од увоз, ако Сојузниот 
извршен совет не определи поинаку. 

Член 23 
Работните организации можат цените на новите 

асортимани и квалитети на производи (нови про-
изводи), за кои е пропишано Задржување на це-
ните на затеченото ниво, да ги формираат според 
нивото на затечените цени на слични или сродни 
производи. 

Член, 24 
Ако е за одделни производи и услуги пропиша-

на мерка на непосредна општествена контрола на 
цените, надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници се должни да' преземат економски 
мерки со кои се отстрануваат причините поради кои 
е пропишана таа мерка. 

Извршниот совет и општинското собрание се 
должни да ја стават вон сила мерката на непосред-
на општествена контрола на цените кога ќе преста-
нат причините поради кои е пропишана таа мерка. 

Член 25 
, За пропишување на мерки на непосредна оп-
штествена контрола на цените и за ставање вон си-
ла на тие мерки извршниот совет и општинското 
собрание одлучуваат врз основа на документација 
приготвена од надлежниот орган за цени. 

Член 26 
За производите и услугите за кои е пропишана 

мерка на непосредна општествена контрола на це-
ните работните организации се должни на органот 
За цени да му ги достават ценовниците заради еви-
дентирање. 

Органот за цени може во границите на својот 
делокруг да пропише за одделни производи и У-
слуги од ставот 1 на овој член работните организа-
ции да не се должни да ги доставуваат ценовниците 
заради евидентирање. 

Ценовниците од ставот 1 на овој член содржат 
особено: вид и квалитет на производите и услугите, 
цени и услови за продажба што се од влијание врз 
цените на тие производи и услуги. 

Органот за цени може во границите на својот 
делокруг да пропише работните организации да би-
дат должни да ги доставуваат ценовниците заради 
евидентирање и за производите и услугите за кои 
не е пропишана мерка на непосредна општествена 
контрола на цените, ако цените на тие производи и 
услуги се од посебно значење за спроведувањето на 
општата политика на цените. 

Органот за цени може. по потреба, да пропише 
кои податоци поблиску се наведуваат во ценовни-
кот. 

V. Спогодување на работните организации за ценето 
што се под непосредна општествена контрола 

\4 
Член 27 

"Ако е како мерка на непосредна општествена 
контрола на цените пропишано задржување на це-
ните на затеченото ниво. тие цени можат спогодбе-
но да ги променат или усогласат во границите на 
општото ниво на затечените цени работните органи-
зации што ги пуштаат во промет производите или 
ги вршат услугите чии цени се задржани на зате-
ченото ниво, меѓусебно или заедно со работните ор-
ганизации - купувачи на тие производи или ко-
рисници на тие услуги. 

Член 28 
Спогодбата за промена на затечените цени се 

склучува во соодветната стопанска комора, по по-
стапката што таа ќе ја определи. 

Постапката за склучување на спогодбата ја о-
пределува за производите и услугите од членот 13 
став 1 на овој закон Сојузната стопанска комора, за 
производите и услугите од членот 13 став 2 на овој 
закон — републичката стопанска комора, а за про-
изводите и -услугите од членот 13 став 3 на овој 
закон — основната стопанска комора. 

Со закон на републиката може да се пропише 
и друг начин на склучување спогодба за произво-
дите и услугите од членот 13 став 3 на овој закон. 

Спогодбата се смета склучена ако со неа се со-
гласиле работните организации чие производство од-
носно потрошувачка претставува најмалку две тре-
тини од вкупното производство односно потрошу-
вачка на производите и услугите на кои се однесува 
спогодбата. 

Соодветната стопанска комора може да опре-
дели други мерила за склучување спогодба, во така 
што со тие мерила да не може да се утврди мно-
зинство помало од она од ставот 4 на овој член. 

Со закон на републиката се определува начинот 
за склучување спогодба за промена на затечените 
цени помеѓу работните организации што вршат деј-
ност на општествените служби, како и на мерилата 
за склучување такви спогодби. 

Член 29 I 
Спогодбата мора да ги содржи сите податоци 

кои според членот 26 с.тав 3 на овој закон мора 
да ги содржи ценовникот, како и ден на почетокот 
на примената на спогодбата. 

Член 30 
Спогодбата за промена на затечените цени е 

полноважна кога со неа ќе се согласи органот за 
цени. 

Органот за цени Ќе ја ускрати својата соглас-
ност ако спогодбата отстапува од односите утврдени 
со општествените планови, а особено ако приме-
ната на спогодбата може да доведе до поголемо 
растројство на пазарот или до поосетно загрозу-
вање на животниот стандард на работните луѓе. 

Ако органот за цени во рок од 30 дена од денот 
кога му е доставена спогодбата на согласност не 
донесе решение со кое ја ускратува согласноста, ќе 
се смета дека на спогодбата дал согласност. 

Член 31 
Спогодбата за промена на затечените цени со 

која се согласил органот за цени се објавува на 
начинот што ќе го определи соодветната стопанска 
комора. 

Спогодбата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето, ако со спогодбата не е опре-
делено да влегува во сила на некој подоцнежен ден 
по објавувањето. 

Спогодбата по влегувањето во сила ги обврзува 
сите работни организации што пуштаат во промет 
производи или вршат услуги на кои се однесува 
спогодбата. t 
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Член 32 
Ако работните организации во рок од два ме-

сеца од денот на влегувањето во сила на прописот 
со кој цените на одделни производи и услуги се за-
држани на затеченото ниво спогодбено не ги про-
менат затечените цени или не ги усогласат во гра-
ниците на општото ниво на затечените цени. орга-
нот за цени може да пропише максимални цени, 
калкулативни цени или може со своја согласност 
да ја услови полноважноста на тарифите на опре-
делени видови услуги. 

Член 33 
Во поглед на производите и услугите чии цени 

ги пропишал органот за цени во смисла на членот 
32 о% овој закон, работните организации можат да 
склучат спогодба за цените на тие производи и у-
слуги. 

На спогодбата од ставот 1 на овој член се при-
менуваат одредбите од ОВОЈ закон што се однесу-
ваат на спогодбата за промена на затечените цени. 

Член 34 
Ако органот за цени не ги пропише цените во 

смисла на членот 32 од овој закон во рок од 6 
месеци од денот на влегувањето во сила на пропи-
сот со кој цените на одделни производи и услуги 
се задржани на затеченото ниво, работните органи-
зации можат самостојно да ги формираат цените на 
тие производи и услуги. 

VI. Преодни одредби 
Член 35 

Во согласност со насоките на Сојузната скуп-
штина. а врз основа на анализата на движењето и 
односите на цените на пазарот, Сојузниот извршен 
совет ќе презема согласно со одредбите од овој за-
кон мерки за што побрзо укинување на стопанско-
управните мерки во областа на цените определени 
врз основа на сојузните прописи што се во сила на 
денбт на влегувањето во сила на овој закон и за 
спроведување на основните начела од овој закон. 

Член 36 
Цените на производите и услугите што се задр-

жани на затеченото ниво или чие ниво или начин 
за формирање е определен врз основа на сојузните 
прописи што се во сила на денот на влегувањето 
во сила на овој закон, остануваат и понатаму под 
непосредна општествена контрола на цените. 

Цените на производите и услугите од ставот 1 
на овој член можат да се менуваат на начинот 
определен со овој закон, со тоа што на нив не се 
применуваат одредбите од членот 30 став 3 и членот 
34 од овој закон. 

Член 37 
За мерките преземени во смисла на чл. 24, 33 

и 36 на овој закон. Сојузниот извршен совет ќе ја 
известува Сојузната скупштина при поднесување 
извештаи за движењето на стопанството и спрове-
дувањето на текуштата економска политика. 

Член 38 
До донесувањето на соодветните прописи, Сојуз-

ниот извршен совет може да донесува прописи за 
маржите и за пресметувањето на разликата во це-
ните во прометот на стоки на големо и на мало. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се овласти сојузниот орган за цени поблиску да ја 
определи височината на маржите или разликата во 
цените во прометот на стоки на големо и на мало. 

Член 39 
До донесувањето на прописите за номенклату-

рата на производите и услугите старешината на со-
јузниот орган за цени, по потреба, дава упатства на 
кои производи и услуги се однесуваат мерките на 
непосредна општествена контрола на цените кога 
тие мерки се пропишани за одделни видови или 
групи производи односно за одделни видови услуги. 

VII. Казнени одредби I 

Член 40 
Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за стопански престап стопанска органи-
зација или друго правно лице: 

1) ако продава производи или врши услуги по 
цени над пропишаните затечени цени, максимални 
цени или калкулативни цени (член 16); 

2) ако продава производи или врши услуги по 
цени над цените утврдени со спогодба (член 31); 

3) ако врши услуги по тарифа со која не се со-
гласил надлежниот орган, а таква согласност е за-
должителна (чл. 16 и 32); 

4) ако не се придржува кон определениот начин 
за формирање на цените за нови производи (член 23); 

5) ако не се придржува кон пропишаната маржа 
(член 38); 

6) ако при купување производи не се придр-
жува кон пропишаната гарантирана цена или ми-
нимална откупна цена (чл. 17 и 20 став 2). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни за стопански престап и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице со парична казна ,од 100 до 3.000 ди-
нари. - w 

Член 41 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок работна организација или друго 
правно лице: 

1) ако не го извести надлежниот орган за це-
ните заради евидентирање (член 16); 

2) ако не му го достави ценовникот на надлеж-
ниот орган заради евидентирање (член 26 ст. 1 и 4); 

3) ако ценовникот не ги содржи пропишаните 
податоци (член 26 став 3); 

4) ако не обезбеди јавност за постигнат договор 
(член 9 став 3) или ако цените на производите и 
услугите не ги објави или на друг начин не им ги 
стори достапни на купувачите или корисниците 
(член 10). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни за прекршок и одговорното лице 
во работната организација или во друго правно ли-
це со парична казна од 50 до 500 динари. 

Член 42 4 

Имател на дуќан -или поединец што ќе стори 
некое од дејствијата од членот 40 на овој закон, 
освен за дејствието непридржување кон пропиша-
ната гарантирана цена или минимална откупна це-
на, или од членот 41 на овој закон, ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 200 до 5.000 динари. 

Кон казната за прекршок од ставот 1 на овој 
член ќе се изрече и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршување на пре-
кршокот. 

Кон казната за прекршок од ставот 1 на овој 
член спрема имателот на дуќан може да се изрече 
и заштитната мерка привремена забрана на вршење 
определена дејност во траење до една година. 

Член 43 
Ако работната организација или друго правно 

лице сторило дејствие од членот 40 на овој закон, 
може да се изрече заштитната мерка забрана на 
вршење определена стопанска дејност. 

Заштитната мерка од ставот 1 на овој член над-
лежниот суд ја изрекува под условите пропишани 
во членот 29 на Законот за стопанските престапи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65), 

VIH. Завршни одредби 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Законот за општествената 
контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
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30 62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 57/65) 
и одредбите на членот 69 став 1 точка 3 и членот 84 
точка 1 од Основниот закон за прометот на стоки. 

Член 45 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ" 

175. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 

ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за придонесите за обнова и изградба на 
Скопје, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
февруари 1967 година 

П. Р. бр. 539 
1 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите за обнова и изград-

ба на Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64 
и 29/65) по членот 9 се додава нов член 9а, кој 
гласи: 

„Придонес за Скопје не се плаќа од средствата 
наменети за инвестиции што се формираат од мес-
тен самопридонес' на граѓани/4 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ41, 

176. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-

ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И 
УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за формирањето и употребата на средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и на 

седницата на Стопанскиот собор од 28 февруари 
1967 година. 

П. Р. бр. 542 
1 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за формирањето и употребата на 

средствата на заедничките резерви на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63 и 14/65), 
по членот 7 се додава нов член 7а. кој гласи: 

„Средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации можат во текот на 1967 година 
да се користат за исплата на личните доходи во 
рудниците на јаглен и за преквалификација на 
рудари." , 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

177. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-

ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам . , 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-

ТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за искористувањето на селско-
стопанското земјиште, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 28 фев-
руари 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 28 февруари 1967 година. 

П. Р. бр. 547 
1 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА СЕЛСКО-

СТОПАНСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за искористувањето на сел-

скостопанското земјиште („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/59 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/65 — пречистен текст објавен вб „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/65) во членот 1 став 3 зборовите: 
„земјиште што се наоѓа во потесниот градежен реон 
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на град или населба од градски карактер" се заме-
нуваат со зборовите: „градежно земјиште". 

Во ставот во првиот ред. по зборовите: ,.овој 
одеа" ве става запирка к се додаваат зборовите: „за 
земјишта по должината на патишта, канали, насипи, 
железнички пруги, како и за други слични земји-
шта,". 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„ОД Општинското собрание меше да пропише 

на сите земјишта на целата територија иди ,на од-
делни делови од територијата на општината при 
обработката на земјиштето да треба до определениот 
рок за се применат определеа минимум агротехнич-
ки мерки шал одделни агротехнички карта (длабо-
чина на орањето, примена на вештачки ѓубриња и 
квалитетно семе. сечеле и отстранување на пчен-
ковмна. уништување на плевели и грмушки, прска-
ње на овоштарници и лозја рг ДР.). 

(2) На хидромелиорационото подрачје или под-
рачјето на кое е спроведена комасација на земјишта 
општинското собрание може како агротехничка мер-
ка да пропише и плодоред на поледелски култури 
или сеење односно саделе определени поледелски 
култури. 

(3) По исклучок од одредбата на ставот 2 на овој 
член. плодоред на поледелски култури или сесил 
односно садење на определени поледелски култури 
општинското собрание може да пропише и за дру-
гите земјишта, ако за таа мерка се изјаснат повеќе 
од 50% сопственици на земјишта на определено под-
рачје. на начинот определен Сл закон на републи-
ката. 

Г4) Исто така. општинското собрание може да 
пропише на седскостопанското земјиште чија про-
изводна способност поради природните услови или 
^рационална обработка е намалена тага што тоа 
земјиште да е негодно за интензивно производство, 
да мораат да се приметат определени агромелиора-
циони мерки (калцификација. одводнување, навод-
нување и слЈ. заради оспособување на земјиштето 
за такво производство. 

051 Мерките од ст. I до 3 на овој член можат да 
се пропишат ако се претходно обезбедени условиг за 
примена на тие мерки (земјоделски орудија и опре-
ма, вештачка ѓубре, семе, стручна служба и др.) и 
ќе се применуваат додека постојат тие услови." 

Член Ѕ 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Кога селскостопанското земјиште на кое по-

стои право на сопственос-т се обработува во коопе-
рација со работна организација, пропишаните агро-
технички мерки што се опфатени со договорат за 
кооперација должна е да ги спроведува таа работна 
организација ако со тој договор не е определено по-
инаку." 

Член 4 
Чјг в до се бришат. ' 

Член 5 
Во членот 12. пред сегашниот такт се внесува 

нов став 1, кој гласи: 
,%(1) Секоја земјоделска организација е должна 

да донесе свој основен план за искористување на 
земјиштето.w 

Досегашниот член 12 станува став 2 ва истиот 
член и пред неговиот текст се става ознака: „(2)", 

Член б 
Членот 14 се брише, 

Чаен 7 
Во членот 15, во првиот ред, пред зборовите: 

„Со пропис" се става ознака: „(1)". 
По ставот I се додаваат три нови става, кои гла-

сат: 

„(2) Со пропис на републиката можат да се опре-
делат услови за давење на пасишта и утрините во 
општествена сопственост на користење и да се опре-
делат обврски на организацијата на кота пасиштата 
и утрините и се даваат на користење во поглед на 
одржувањето и унапредувањето на тие пасишта и 
утрини. и да се пропише од организацијата на 
која пасиштата и утрините и се дадени на користење 
да можат овие иди нивни дедови да се одземат 
ако таа не се придржува кон условите под кои 
пасиштата и утрините и се дадени па користење^ 
ако не ги применува пропишаните мерки за нивно-
то одржување и унапредување иди ако не се испол-
нети други со закон пропишани услови за нивното 
користење. 

(3) На работната организација на која и се од-
зема пасиште иди тажна во смисла на ставот 2 од 
м о ј член. и припаѓа надоместок за вложените сред-
ства за трајно зголемување па вредноста на тоа па-
сиште одвоено утрана м за изградените објекти на 
тоа пасиште односно утрана. 

(4) При одземањето на пасиштето односно тиши-
ната според ставот 2 на овој член, се применуваат 
одредбите од Законот за општата управана постапка. 
Решение за одземање донесува собранието на оп-
штината, ако за тоа со закон на републиката не џ 
определен друг орган." 

Член а 
Во членот 16 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Ако е очигледно дека корисникот на сел-

скостопансхо земјиште па кое постои право на соп-
ственост не може пропишаните мерки да ги изврши 
на време и успешно со своите средства за работа, 
а до определениот рок со договор со работна 
организација не обезбедил да се извршат тие мерки, 
надлежниот општински орган може да реши тие 
мерки на товар на корисникот на земјиштето да ги 
спроведе работната организација на која овој орган 
Ike и го довери тоа. а по цените по кои таа работна 
организација им врши услуги на Други лица." 

Член 9 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Ако органот надлежен за работите на земјо-

делската инспекција утврди, дека земјиштето не е 
обработено на начинот од. членот 19 став 1 односно 
од членот 29 на овој закон, ќе му предложи на 
надлежниот орган да донесе решение тоа земјиште 
да се стави под присилна управа." 

Член 10 
Членот 24 се менува и гласи: 
,.Надоместокот од членот 21 став 4 на овој закон 

по подмирување на стасаните обврски на сопстве-
никот односно корисникот на земјиштето спрема 
општествената заедница што се однесуваат на тоа 
земјиште, му се исплатува на сопственикот односно 
корисникот на земјиштето" 

Член 11 
Членот 25 се брише. 

Член 12 
Во членот 2Ѕ ет. 2 и 3 зборот: „изработи" се за-

менува со зборот: донесе". 

Член 13 
Во членот 40 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„(1) Ако сопственикот на присоединетото земји-

ште е земјоделец, надоместокот се дава по спогодба 
на сопственикот на присоединетото земјиште и ко-
рисникот на арондацијата. 

ф) Ако не дојде до спогодба од ставот 1 на овој 
член, на сопственикот на присоединетото земјиште 
му се дава на име надоместок за присоединетото зем-
јиште соодветно земјиште од иста култура и бони-
тет. а по можности од иста положба. Ако таква 
земјиште нема. се дава соодветно земјиште од друга 
култура и бонитет но од соодветна вредност." 
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Ставот 4 се менува и гласи: ^ 
„(4) Ако во случаите од ставот 3 на овој член 

нема можност да се даде зграда или друг објект на 
име надоместок за станбената зграда или екон,ом-
ската зграда неопходна за земјоделската дејност 
на сопственикот на селскостопанското земјиште, 
сопственикот има право сам да ја сруши зградата 
и да го однесе материјалот од срушената зграда со 
обврска на корисникот на арон д аци јата да му ги 
надомести трошоците на рушењето на зградата и да 
му обезбеди станарско право на друг стан, ако соп-
ственикот не живее во таа зграда, односно станар-
ско право за лицата што, имаат станарско право во 
таа зграда." 

По ставот 4 се додаваат три нови става, кои гла-
сат' 

„(5) Ако сопственикот не сака да ја сруши згра-
дата, корисникот на арондацијата е должен да му 
го даде следниот надоместок: 

1) ако сопственикот живее во таа зграда — на-
доместок во височина на вредноста на материјалот 
на зградата што би можел да го користи да ја 
срушеше сам зградата, и станарско право на друг 
стан, односно 

2) ако сопственикот не живее во таа зграда -
надоместок во височина на вредноста на зградата 
и станарско право за лицата што живеат во таа 
зграда. 

(6) Условите на поранешното живеење во стан 
на лицата од ст. 4 и 5 на овој член не можат да 
се влошат во обезбедениот друг стан. 

(7) За економска зграда и други објекти надо-
местокот се дава во пари." 

Член 14 
Во членот 45 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Присоединетото земјиште, зграда односно 

друг објект станува општествена сопственост, а зем-
јиштето, зградата односно друг објект што се дава 
во надоместок станува сопственост на поранешниот 
сопственик на присоединето земјиште, зграда од-
носно објект." 

Член 15 
Во членот 46 став 1 зборовите: „По завршената 

постапка" се заменуваат со зборовите: „По п р а в о -
силноста на решението од членот 45 став 1 на овој 
закон", 

Во ст. 1 и 3 по зборот: „земјиште" се додаваат 
запирка и зборовите: „зграда или друг објект". 

Член 16 
Во членот 48 став 1 зборот: „правосилноста" се 

заменува со зборот: „донесувањето". 

Член 17 
По членот 49 се додава нов член 49а, кој гласи: 
„Придонесите и другите обврски на сопствени-

кот на земјиштето спрема општествената заедница 
во поглед на земјиштето што со арондацијата пре-
минало во општествена сопственост ги поднесува 
поранешниот сопственик до денот на примопреда-
вањето на земјиштето на земјоделската организа-
ција, а обврските во поглед на земјиштето примено 
во сопственост на име надоместок ги поднесува 
сопственикот од денот на приемот на земјиштето во 
посед односно од денот на правносилноста на одлу-
ката за надоместок, ако сопственикот не сакал да 
прими земјиште." 

Член 18 
Во членот 51, во првиот ред, пред зборот: „Ко-

масација" се става ознака: ,,М)". 
На крајот на точката 2 точката се заменува со 

запирка и се додава зборот: „или". 
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
,,З) ако поради голема распарченост на земјиш-

ните парцели на кои постои право на сопственост 
тоа земјиште не може порационално да се обрабо-
тува.". 1 . 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Во случајот од точката 3 на ставот 1 од овој 

член земјиште на земјоделска организација може 
да се опфати со комасација само со согласност на 
таа организација." 

Член 19 
Во членот 54 на крајот се ста.ва запирка и се 

додаваат зборовите: „а во случајот од членот 51 став 
1 точка 3 на овој закон — по барање од мнозин-
ството сопственици на земјишта опфатени со под-
рачјето за кое се предлага комасација.". 

Член 20 
Во членот 56 став 2 на крајот се става запирка 

и се додаваат зборовите: „ако тие се спорни.". -

Член 21 
Во членот 59, во првиот ред, пред зборот: ,,При'4 

се става ознака: „(1)". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако фактичката состојба во поглед на пра-

вата на сопственост и другите стварни права на зем-
јиштето што се внесува во комасационата маса не 
се сложува со состојбата во земјишните и други 
книги, а фактичката состојба не е спорна, ќе се 
земе фактичката состојба утврдена во смисла на 
членот 56 став 2 од овој закон. Со ова не се засег-
нува во правата на трети лица што тие ги имаат на 
тоа земјиште." 

Член 22 
Во членот 60 став 1 зборовите: „од иста култура 

и квалитет, а по можност и од еднаква положба" 
се заменуваат со зборовите: „од приближно иста 
вкупна вредност, а по можност и од иста култура 
и приближно еднаква положба со оглед на обра-
ботката на земјиштето". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Приближната вкупна вредност на земји-

штето што се добива од комасационата маса не мо-
же да биде пониска од 80%, а за сопствениците 
на земјиштата — ниту повисока од 120% од вкупната 
вредност на земјиштето внесено во комасационата 
маса, ако надлежниот орган и учесникот на кома-
сацијата не се спогодат поинаку." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
По ставот 4 се додава нов став 5. кој гласи: 
„(5) При утврдувањето на нивната вредност, 

земјиштата се распоредуваат во разреди земајќи го 
предвид само бонитетот на земјиштето." 

Член 23 
Во членот 61 ознаката пред текстот на ставот 

1, како и ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 24 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Надоместокот во пари за земјиште, разликата 

во пари помеѓу вредностите на земјиштата (член 60 
став 3) и надоместокот за згради, други објекти и 
долгогодишни насади се определуваат според про-
писите за експропријација." 

Член 25 
Во членот 63 став 1, во првиот и вториот ред, 

зборовите: „што се врши заради" се заменуваат со 
зборот: „поради". 

Член 26 
Во членот 66, во вториот ред, по зборот: „спо-

годба" се додаваат зборовите: „на мнозинството" и 
по зборот: „изврши" се додава зборот: „привреме-
но", а зборот: „правосилноста", во четвртиот и пет-
тиот ред, се заменува со зборот: „донесувањето". 

Член 27 
Во членот 67 ст. 2 и 3 се заменуваат со нови 

ст. 2 до 7, кои гласат: 
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„(2) Како трошоци за комасација се подразби-
раат трошоците за оние дејствија односно работи 
што исклучиво или претежно се изведуваат заради 
самата комасација на земјишта (составување спи-
соци на земјишта и сопственици односно корисници 
со реамбулација на земјиштата, утврдување на 
вредноста на земјиштата и на распределбата на ко-
масационата маса). 

(3) Во трошоците за комасација не се засмету-
ваат оние трошоци за геодетски работи од општо 
значење (изработка на тригонометриска и нивел-
манска мрежа, поставување на полигонска мрежа, 
снимање на детали и др.) кои според прописите за 
премерот и катастарот на земјиштата ги поднесу-

.ваат општествено-политичките заедници а кои ра-
боти би требало да се извршат и без спроведување 
комасација. 

(4) Како трошоци за инвестиционите вложува-
ња од ставот 1 на овој член се подразбираат тро-
шоците за изградба на нова мрежа патишта, помали 
мостови и прочуени објекти, за регулација на по-
тоци, за отстранување објекти, меѓи и др., како и 
трошоците за изградба на детална каналска мрежа 
што се изградува во врска со комасација. ' 

(5) Трошоците за изградба на деталната канал-
ска мрежа од ставот 4 на овој член ги поднесуваат 
самите корисници на таа мрежа. 

(6) На име надоместок за трошоците за комаса-
ција и трошоците за инвестициони вложувања во 
врска со спроведувањето на комасацијата што ги 
поднесува сопственикот на земјиштето — учесник 
на комасацијата, надлежниот орган може од соп-
ственикот на земјиштето да прими' соодветен дел 
од неговото земјиште. Овој дел земјиште преминува 
во општествена сопственост. 

(7) Вредноста на земјиштето што се дава на име 
трошоците од ставот 6 на овој член се угодува со 
меѓусебна спогодба' на сопственикот на земјиштето 
и надлежниот орган." 

Член 28 
,Во членот 68 пред ставот 1 се додава нов став 

1, кој гласи: 
„(1) Запишувањата во земјишните и ДРУГИ кни-

ги по решение за распределба на земјишта од ко-
масационата маса се сметаат итни." 

По новиот став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Придонесите и другите обврски на сопстве-

никот на земјиштето спрема општествената заед-
ница во поглед на земјиштето што со аоондацијата 
преминало во општествена сопственост ги подне-
сува поранешниот сопственик до денот на примо-
предавањето на земјиштето на земјоделската орга-
низација, а обврските во поглед на земјиштето при-
мено во соптвеност на име надоместок ги поднесува 
сопственикот од денот на приемот на земјиштето 
во посед односно од денот на правосилноста на од-
луката за надоместок, ако сопственикот не сакал да 
прими земјиште." 

Досегашниот текст на членот 68 станува став 3 
на истиот член и пред него се става ознака: „(3)". 

Член 29 
Во членот 70 став 1, во третиот ред, зборовите: 

„треба да се преземат работи" се заменуваат со 
зборовите: „собранието на општината може да про-
пишува мерки". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Како мерки за заштита на земјишта од 

ерозија и порои можат да се пропишуваат особено: 
одгледување долгогодишни насади и повеќегодишни 
култури, привремена или трајна забрана на прео-
рување ливади и пасишта и други површини и на 
нивно претворање во ниви со едногодишна култура, 
како и задолжителна нреориентација од едногоди-
шни кон повеќегодишни земјоделски или шумски 
култури.'1 

Член 30 
Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Мерките за заштита на земјиште нападнато 

од ерозија и порои се спроведуваат на ерозионото 
подрачје." 

Член 31 
Членот 72 се брише. 

Член 32 
Во членот 73, пред ставот 1 се внесуваат два 

нови ,става, кои гласат: 
„(1) Објектите за заштита на земјишта од еро-

зија и порои подигнати од општествени средства на 
земјиште на кое постои право на сопственост се 
општествена сопственост. 

(2) Општествено-политичка заедница, работната 
и друга организација можат на сопственикот на 
земјиштето да му укажуваат материјална и друга 
помош во подигање на објекти и спроведување на 
други мерки за заштита на земјиште од ерозија и 
порои. Објектите подигнати на овој начин не се во 
општествена сопственост, ако со спогодбата со соп-
ственикот на земјиштето не е утврдено поинаку.!' 

Досегашните ст. 1 и 2 Стануваат Ст. 3 и 4. - 1 

Член 33 
Во членот 74 став 1. во првиот ред, по зборот: 

„заштитни" се додава зборот: „градежни". 

Член 34 
Во членот 75 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став 

1, кој гласи: 
„(1) Трошоците за спроведување на пропишани-

те мерки за непосредна заштита на земјишта од 
ерозија и порои (член 70) ги поднесуваат сопстве-
ниците односно корисниците на земјиштата што се 
штитат со овие мерки, ако со закон на републиката 
не е определено поинаку." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 2. збо-
рот: „работи" се заменува со зборот: „мерки". 

Член 35 
Чл. 76 де; 78 се бришат. 

Член 36 
Членот 79 се менува и гласи: 
„Во поглед мерките за заштита на земјишта од 

ерозија и порои (член 70) согласно се применуваат 
одредбите од овој закон што се однесуваат на агро-
техничките односно агромелиорационите мерки." 

Член 37 
Членот 80 се брише. 

Член 38 
Во членот 81 ставот 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, пред кој се брише озна-

ката: .,(2)", точ. 1 и 4 се бришат. 
Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2. 

Член 39 
Во членот 82 став 2, во третиот ред. по зборот: 

„сопственикот" се додаваат зборовите: „со члено-
вите на своето домаќинство". 

Член 40 
Членот 91 се менува и гласи: 
„Закуподавачот е должен еден примерок од до-

говорот со кој селскостопанско земјиште му се да-
ва во закуп на индивидуален производител да му 
достави на општинскиот орган надлежен за рабо-
тите на земјоделската инспекција во рок од 15 дена 
од денот на склучувањето на договорот." 
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Член 41 
Во членот 92, во петтиот ред, зборовите: „без 

надоместок" се заменуваат со зборовите; „по некој 
друг основ (исполица и др.)". 

Член 42 
Називот на главата IX и чл. 95 и 98 се бришат. 
Досегашните глави X до XII стануваат глави 

IX до XI. 

Член 43 
Во членот 100 став 1 по точката 2 се додава 

нова точка 3, која гласи: 
, ,,З) да врши контрола на давањата на селско-

стопанско земјиште во закуп на индивидуални про-
изводители;". 

Досегашните точ. 3 до 6 стануваат точ. 4 до 7. 

Член 44 
Во членот 103 став 1 во точката 1, во вториот 

ред, во заграда зборовите: „член 4" се заменуваат 
со зборовите: „чл. 4 и 5". а во точката 5, во четвр-
тиот ред, во заграда бројот: „79" — со бројот: „70". 

Член 45 
Во членот 104 став, 1 точката 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2. 

Член 46 
Во членот 105 во точката 1, во шестиот ред, во 

заграда зборовите: .,ст. 1 и 2" и во точката 9, во 
третиот ред, зборовите: „заради евиденција" и збо-
ровите во заграда: „став 2", во петтиот ред, се бри-
шат. 

Член 47 
Земјиште на кое постои право на сопственост а 

кое сопственикот не го обработувал ниту за тоа. зем-
јиште плаќал обврски спрема општествената заед-
ница — десет или повеќе години до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, туку за тоа време 
земјиштето го користела без договор со сопствени-
кот работна организација или општествено-поли-
тичката заедница, преминува во општествена соп-
ственост ако сопственикот на земјиштето за тоа 
време не поднесол тужба за признавање на своето 
право на сопственост на тоа земјиште или тужба 
за надоместок за користење на тоа земјиште. 

Член 48 
До донесувањето на прописите на републиката 

во смисла на членот 15 од Основниот закон за иско-
ристувањето на селскостопанското земјиште, а нај-
доцна за две години од денот на влегувањето во 
сила на озој закон, собранието на општината може 
привремено да определи надоместоците или дел од 
надоместоците за користење пасишта односно утри-
ци задолжително да се користат за нивното одржу-
вање и унапредување. 

Член 49 
Арондациите и комасациите започнати пред де-

нот на влегувањето во сила на овој закон, по кои 
не се донесени правносилни решенија за надоме-
сток односно за доделување земја од комасационата 
маса, ќе се довршат според одредбите што биле во 
важност до тој ден. 

Член 50 
Извршувањето на обврските пропишани со ре-

публички закони во смисла на членот 81 од Основ-
ниот закон за искористувањето на селскостопан-
ското земјиште, до денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе се регулираат со републички про-
писи. 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

178. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 28 февруари 1967 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 3 март 1967 година. 

П. Р. бр. 544 
4 март 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

ВДвард Кардељ, с. р. 

З А К О П 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за организацијата и фи-

нансирањето на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52'G6) 
во членот 9 по ставот 4 се додава нов став 5, кој 
гласи' 

„(5) Со закон со кој се установува социјално 
осигурување за одделни категории лица може да 
се предвиди и друг начин на организација на 
спроведувањето на осигурувањето." 

Член 2 
Во членот 46 ставот % се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 3 
Во членот 41 став 2 точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „ако во смисла на 
членот 9 став 5 не е определено поинаку". 

Член 4 
Во членот 58 став I зборовите: „претставници 

на собранието на заедницата и" се заменуваат со 
зборовите: „претставници на собранијата на заед-
ниците за кои заводот ги врши работите на спро-
ведувањето на осигурувањето, како и претставници". 

Член 5 
Во членот 117, во вториот ред, зборовите: „точ-

ка 1" се заменуваат со зборовите: „точ. 1 и 2". 

Член в 
Во членот 138 став 3, во шестиот ред, зборовите: 

„чл. 99 до 103" се заменуваат со зборовите: ичл. 101 
до 103". 

Член 7 
Членот 147 се менува и гласи: 
„Финансирањето tta социјалното осигурување 

на земјоделците се регулира со законот со кој се 
установува тоа осигурување и со законите со кои 
се воведува социјално осигурување на земјоделци-
те за одделни гранки на осигурување." 

Претседател 
на Републиката, 

Јосив Броз Тито, с. р. 
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Член 8 
Во членот 148 став 1 точка 1, во третиот и чет-

вртиот ред, зборовите во заграда: „стагв 2 точка Г1 

се бришат. 

Член 9 
Во членот 26 став 3 од Законот за измени и до-

полненија на Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/66) зборовите: „ во чле-
нот 113" се заменуваат со зборовите: „во членот 
113а". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

179. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ НА ВИШОКОТ НА РАСХОДИТЕ НА ФОНДО-
ВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за покривање на вишокот на расходите 
на фондовите на социјалното осигурување за 1966 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 
година и на седницата на Социј ално-здравствени-
от. собор од 3 март 1967 година. 

П. Р. бр. 541 
4 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. Р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА РАСХОДИТЕ 
НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за покривање на вишокот на рас-

ходите на фондовите на социјалното осигурување 
за 1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) 
по членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Со републички закон може да се определи, 
заради обезбедување потребни кредитни средства 
за покривање на вишокот на расходите над при-
ходите на фондовите на здравственото осигурува-
ње утврден со завршните сметки за 1966 година, 
и заводите за социјално осигурување да се обврзат 
да депонираат кај определена банка дел од сред-
ствата кои со завршната сметка за 1966 година ќе 
ги издвојат во своите фондови. 

Задолжителното депонирање на средствата од 
ставот 1 на овој член и начинот на нивното корис-
тење за давање кредити ќе се врши на истиот на-
чин и под истите услови што се предвидени и во 
Чл.- 5 и 6 на овој закон за депонирани средства на 
здравствените установи." 

Член 2 
Во членот 7 став 1 зборовите: „5 и 6" се заме-

нуваат со зборовите: „5, 6 и 6а". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

180. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам ј 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за здравственото осигурување 
на земјоделците, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 
1967 година и на седницата На Социјално-здравстве-
ниот собор од 3 март 1967 година. 

П. Р. бр. 543 
4 март 1967 година 

^ Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседдател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за здравственото осигуру-

вање на земјоделците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/65) членот 1 се менува, така што да гласи: 

„Здравствената заштита земјоделците си ја о-
Сезбедуваат со здравствено осигурување, врз основа 
на начелата за заемност и солидарност. 

Здравственото осигурување на земјоделците Q 
задолжително." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Здравственото осигурување на земјоделците се 

организира и се спроведува според начелата на са-
моуправувањето; во рамките на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците. 

Самоуправувањето со здравственото осигурува-
ње осигурениците-земјоделци го остваруваат преку 
собранијата на комуналните заедници и собранието 
на републичката заедница на здравственото осигу-
рување на земјоделците. 

Со републички закон односно со статутот на ко-
муналната заедница на здравственото осигурување 
на земјоделците може да се определи општите акти 
на заедницата, со кои се утврдуваат правата и об-
врските на осигурените лица, односно одделни од 
тие акти, да се донесуваат по пат на референдум." 

Член 3 
Во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Со републички пропис поблиску се определува 

кои лица се сметаат земјоделци што задолжително 
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се осигуруваат со здравствено осигурување на зем-
јоделците." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 4 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Комуналната заедница на здравственото оси-

гурување на земјоделците го утврдува со своите 
општи акти, во согласност со законот, обемот на 
здравствената заштита и другите права што на о-
сигурените лица им се обезбедуваат со здравстве-
ното осигурување, како и условите и начинот за 
користење на здравствената заштита. 

Со општите акти на заедницата (став 1) се у-
тврдува, ако не е определено со закон поинаку, 
кои видови здравствена заштита се обезбедуваат во 
целина на товар на фондот на комуналната заедни-
ца, а кои се учество на осигурените лица во трошо-
ците при користење на заштитата, како и височи-
ната на тоа учество." 

Член 3 
Во членот 5 став 1 уводната реченица се ме-

нува к гласи: 
„Комуналните заедници на земјоделците им ги 

обезбедуваат на осигурените лица најмалку след-
ните права од. здравственото осигурувани:". 

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кон 
гласат: 

„Освен видовите на здравствена заштита од ста-
вот 1 на овој член, со републички закон можат да 
се определат и други видови здравствена заштита 
што комуналните заедници на здравственото оси-
гурување на земјоделците се должни да им ги о-
безбедат на осигурените лица како право врз ос-
нова на здравственото осигурување. 

Со републички закон се определуваат видовите 
на здравствена заштита од ст, 1 и 2 што на оси-
гурените лица мораат да им се обезбедат во, чеда-
на на товар на фондот на комуналната заедница." 

Член 9 
Членот 6 се брише. 

Член 7 
Во членот 7 зборовиФе: ,^шедицинска помош кој 

\ според законот до" се заменуваат со зборовите: 
I ,,здравствена заштита што ги". 

Член 8 "" 
Членот 8 се брише. 

I 4 

Член 9 
Членот 9 се брише. 

Чаен 10 
По членот 9 се додава нов член За, кој гласи: 
„Средствата за здравственото ,осигурување на 

, земјоделците се обезбедуваат со придонесите што 
ги плаќаат осигу рениците-земјоделци. 

Височината и начинот на определувањето на 
придонесите ги утврдува комуналната заедница на 
Здравственото осигурување на земјоделците. 

Општинското собрание може да одлучи за зем-
јоделците од определена имотна состојба придо-
несите или дел од придонесите да ги плаќа општи-
ната од свои средства 

Со републички закон може да се установи об-
врска земјоделските1 задруги и другите работни ор-
ганизации да му плаќаат на фондот на комунална-
та заедница на здравственото осигурување на зем-
јоделците посебен придонес за земјоделците што 
повремено ги ангажираат вон работен однос за вр-
шење одделни работи, Со тој закон се определува 
и височината, како и начинот на утврдувањето и 
пресметувањето на посебниот придонес. 

Со републички закон можат да се установат и 
други нршшдн за обезбедување средства за здрав-
ственото осигурување на земјоделците." 

Член П 
Во членот ставот 1 се брише. 
Ставот 2, кој станува нов став 1, се менува и 

гласи: ' 
„Од остварените придонеси и други приходи 

се формира фонд на комуналната заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. Кому-
налната заедница може да формира повеќе фон-
дови на здравствено осигурување на земјоделците, 
со посебна наменам 

Во сегашниот став 39 кој станува став % збо-
рот: „социјалното"' се заменува со зборот: „здрав-
ственото". 

Ставот 4, кој станува нов став 3, се менува и 
гласи: 

„Работењето на фондовите на здравственото о-
сигурување на земјоделците и на фондовите на 
здравственото реосигурување на земјоделците го 
водат, од името на заедниците заводите за соци-
јално осигурување, ако со републички закон не е 
определено поинаку. Заводите го водат ова работење 
според прописите за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурувале/4 

Член 12 
Во членот 11 зборовите: „комунален завод за 

социјално осигурувале" се заменуваат во зборови-
те: „завод односно организација што го води ра-
ботењето на тој фонд" (член 10 став ЗК 

Член 13 
Во членот 12, во првата и втората реченица, 

зборовите: „на социјалното осигурувам на земјо-
делците" се бришат. 

Член 14 
Членот 13 се денува и гласи: 
„Здравствената заштита што се обезбедува со 

здравственото осигурувани ја остваруваат осигу-
рените лица кај здравствените установи. 

Односите помеѓу комуналните заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците и здрав-
ствените установи се регулираат со договори, 
применувајќи ги согласно прописите што се одне-
суваат на воспоставеното на договорни односи на 
здравствените установи м фондовите на здравстве-
ното осигурување на работниците. 

За склучување договор за укажување здрав-
ствена заштита на осигурените лица одлучува со-
бранието на комуналната заедница на здравстве-
ното осигурување на земјоделците. Договарање-
то го врши заводот односно организацијата што го 
РОДИ работењето на фондот на здравственото оси-
гурување на земјоделците. Договорите за укажува-
ње здравствена заштита на осигурените лица склу-
чени со здравствените установи на предлог од за-
водот односно организацијата што го води рабо-
тењето на фондот на одделно подрачје, важат во 
поглед договорените надоместоци за здравствени 
услуги за сите комунални заедници на здравстве-
ното осигурување на земјоделците чии осигурени 
лица ги користат услугите на тие установи." 

Чаен 15 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Со републички закон се определуваат основ-

ните услови за формирање на комунални заедници 
и начинот на формирањето шв републичка заедни-
ца на здравственото осигурување на земјоделците, 
како и основите на организацијата на самоупра-
вувањето на осигурениците во овие заедници и на 
финансирањето на здравственото осигурување на 
земјоделците." 

Член 16 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за здравственото осигу-
рување на земјоделците. 
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Член 17 
До усогласувањето на републичките прописи 

со одредбите на овој закон ќе се применуваат од-
редбите на Основниот закон за здравственото оси-
гурување на земјоделците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/65). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

181. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖ-
БАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ ЦРВЕН КРСТ 

Се прогласува За кешот за положбата и овла-
стувањата на Југословенскиот црвен крст, ПИРО го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 февруари 1967 година и на седни-
цата на Социјално-здрааствниот собор од 3 март 
1967 година. 

П. Р. бр. 545 
4 март 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКИОТ ЦРВЕН КРСТ 

Член 1 
Југословенскиот црвен крст како доброволна 

хуманитарна, сосрѕјали о-здравствевонвосгоггна ор-
ганизација на граѓани ги има овластувањата пред-
видени со законот. 

Со статутот на Југословенскиот црвен крст се 
утврдуваат задачите, организацијата и начинот на 
работата на организацнјата. 

Член 1 
Југословенскиот црвен крст претставува органи-

зација на црвен крст пред меѓународните органи-
зации на црвен крст и одржува и развива врски со 
сродните меѓународни и национални организации, 
како и со д^уги национална хуманитарни, социјал-
ни и здравствени организации. 

Член 3 
Југословенскиот црвен крст учествува во ука-

жување помош во случај на елементарни непогоди, 
епидемии и други поголеми несреќи и вооружени 
судирања од секој вид и врши други работи од ху-
манитарен, социјален и здравствено-воспитвн ка-
рактер, а особено: 

1) соработува со здравствената служба на спро-
ведување на мерките за превентив-на заштита на 
здравјето на граѓаните; 

2) во случај на вооружено судирање соработува 
со санитетската служба на вооружените сили и 
активно учествува во организирањето на негата и 
лекувањето на ранети и болни и во извршувањето 
на работите во врска со здравствената и социјална-
та заштита на населението; 

3) собира, средува и чува податоци за жртвите 
на вооружени судирања и масовни несреќи во вре-
ме на вооружено судирање и во време на мирот и 
на барање на поединци или органи и организации 
дава податоци за тие жртви и издава исправи за 
фактите за кои води евиденција; 

4) ја распоредува помошта примена од нацио-
налните друштва на Црвен крст, Црвен пол умесен, 
Црвен лав и сонце, од Меѓународниот комитет на 
Црвен крст и друга организации; собира помош во 
земјата и ја испраќа во стран ство; 

5) работи на здравствено-соци ја дната заштита и 
здравственото просветување (прва помош, куќна не-
га на болни, борба против туберкулозата и сл.). 

Југословенскиот црвен крст врши и други ра-
боти што произлегуваат од одредбите на женевските 
конвенции за заштита на жртвите од војната,, од 12 
август 1949 година, како и од другите меѓународни 
обврски што во оваа област ги име преземено Југо-
славија. 

Член 4 
Знакот на Југословенскиот црвен крст е крст 

во црвена боја кој има четири еднакви краци на 
бело поле. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници и нивните 

органи, санитетската служба на вооружените сили, 
здравствените, социјалните и образовните установи, 
заводите за социјално осигурување, други органи-
зации и граѓанки, како и југословенските дипломат-
ски и конзуларни претставништва, му укажуваат 
на Југословенскиот црвен крст помош во извршу-
вањето на неговите задачи. 

Член 6 
За извршување на своите задачи Југословенски-

от црвен крст, покрај средствата определени со 
статутот, остварува средства и од: 

1) приходи собрани за време на Неделата на 
црвен крст, Неделата на борбата против туберкуло-
зата и даути акции и дејности, во рамките на своите 
задачи; 

2) приходи што се остваруваат при наплатата 
на влезни билети за приредби, во согласност со оној 
гасон; 

3) средства добиени од ошнтествево-ншкитичките 
заедници: 

4) прилози од работните и други организации. 

Член 7 
За време на Неделата на црвен крст и Неделата 

на борбата против туберкулозата Југословенскиот 
црвен крст може да организира и да спроведува ак-
ција за собирање доброволни прилози од граѓани. 

За време на Неделата на црвен крст работните 
организации што вршат превоз во јавниот меѓуме-
с е н и меѓународен сообраќај се должни да напла-
туваат во полза на Југословенскиот црвен крст по 
една пара на секој ликар односно на секој започ-
нат динар од наплатената возна цена. а работните 
организации на поштенскиот сообраќај по 5 пари 
на сите поштенски пратки во в-натрешниот сообра-
ќа ј , с?сеен на пратките на весници и спи-с а пита и на 
пратките што ги испраќаат државните органи и Ју-
гословенскиот црвен крст. 

Член 8 
Работните и други организации и други правни 

лица и граѓани, што ќе организираат приредби (кул-
турни, кино -приредби, забавни и други приредби, 
како и спортски приредби и натпревари) на кои е 
дозволен пристап со платен влезен билет, должни 
се да наплатат во полза на Југословенскиот црвен 
крст по една пара на секој динар од вредноста на 
продадените влезни билети. 

Како приредби во Смисла на ставот 1 од овој 
член не се сметаат изложбите на слики, скулптури 
и други предмети од уметничка или музејска вред-
ност, театарските претстави, ниту приредбите што ќе 

Претседател 
net Републиката, 

Јосип Броз Tim, с. р. 
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ги организираат ученици и студенти во кругот на 
училишта, факултети и академии - за ученици и 
студенти. 

Член 9 
Паричните средства наплатени во полза на Ју-

гословенскиот црвен крст според чл. 7 и 8 на озој 
закон, се уплатуваат на соодветната сметка на оп-
штинската организација на Југословенскиот црвен 
крст веднаш по пресметување и наплатување, а нај-
доцна до крајот на наредниот месец за изминатиот 
месец. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-
блиски прописи за начинот на пресметувањето и 
уплатувањето на приходите на Југословенскиот цре-
вен крст од чл. 7 и 8 на овој закон. 

Член 10 
Заедниците на социјалното осигурување можат 

со договор да му доверат на Југословенскиот црвен 
крст да спроведува акции и дејности на полето на 
здравствено-соци јал ната заштита и здравственото 
просветување и за тие акции и дејности да му обез-
бедат парички средства. 

Член И 
Југословенскиот црвен крст не плаќа царина за 

материјалите и стоките'hiro ги увезува од странство 
а што му служат за извршување на "неговите задачи 
и за вршење на дејностите. 

Член 12 
Југословенскиот црвен крст не пресметува и не 

Л плаќа на општествената заедница придонеси и 
даноци на остварените приходи од членот 6 на 
овој закон, ниту на остварените приходи од приред-
би и лотарии што таа ќе ги организира според ва-
жечките прописи. 

Член 13 
Во случај на елементарна непогода, епидемија 

или друга позначителна несреќа Југословенскиот 
црвен крст, во извршувањето на своите задачи, има 
право на првенство во превозот на лица и матери-
јали и во прашањето, на вести со сите средства на 
јавниот сообраќај и врски. 

При превозот на материјали и лица во акциите 
од ставот 1 на овој член, работните организации мо-
жат на Југословенскиот црвен крст да му даваат 
попуст или целосно ослободување од плаќање цена 
на превозот или други услуги. Работните организа-
ции што на тој начин му укажуваат помош на Ју-
гословенскиот црвен крст се ослободуваат од плаќа-
ње на сите придонеси и даноци на вредноста на тие 
услуги. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за Југословенскиот 
црвен крст („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/46 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 17/64) и членот 8 од 
Уредбата за посебните услови за расподелба на до-
ходот на некои видови стопански организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58, 28/59, 46/60, 
13/61 и 29/62). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот деи од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

182. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОЦОТ ЗА НОСТРИ-
ФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА 

ЗДОБИЕНИ ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за нортрификација ,на 
училишните свидетелства здобиени во странство, 

што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 28 февруари 1967 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор од 1 
февруари 1967 година. 

П. Р. бр. 540 
' I март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
- на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ СВИ-

ДЕТЕЛСТВА ЗДОБИЕНИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Југословенски државјани што во странство за-

вршиле училиште или се здобиле со докторат на 
науките можат да б,араат да им се нострифицира 
свидетелството за завршеното во странство училиш-
те или докторат на науките. 

ЈЈица што не се југословенски државјани мо-
жат да бараат нострификација на свидетелствата 
за завршеното училиште или за отечениот докторат 
на науките во странство ако имаат правен интерес 
да им се признае тоа во Југославија, 

Член 2 
Со нострификацијата му се признава на сви-

детелството или дипломата (во понатамошниот 
текст: свидетелството) на странско училиште рам-
ноправноста со свидетелството на домашно учили-
ште од ист вид, вклучувајќи го тука и признавање-
то на стручниот назив ќ академскиот степен., како 
и другите права што ги дава такво домашно сви-
детелство. 

Член 3 
Нострификација на свидетелствата за заврше-

но училиште во странство вршат, и тоа: 
1) на свидетелство за завршено основно учили-

ште, гимназија Или стручно училиште — органот 
определен со републички пропис; 

2) на свидетелство за завршено вишо училиште 
— соодветното односно средното вишо училиште; 

3) на свидетелство за завршен прв степен на 
настава на висока школа, уметничка академија или 
факултет — соодветната односно сродната висока 
школа, уметничка академија или факултет, што 
имаат организирана на-става од прв степен; 

' 4) на свидетелство за завршен втор степен на 
настава на висока школа, уметничка академија или 
факултет — соодветната односно средната висока 
школа, уметничка академија или факултет што 
имаат организирана настава од втор ,степен; 

5) на свидетелство за завршен трет степен на 
настава на висока школа, уметничка академија или 
факултет односно друга установа ' — соодветната 
односно сродната висока школа, уметничка акаде-
мија или факултет, што, во согласност со законот, 
имаат организирана настава од трет степен, како 
и научна установа која врз основа на законско ов-
ластување има ^организирана соодветна односно 
сродна настава од трет степен. 

Со републички пропис може да се определи 
нострификација на свидетелствата здобиени на 
странски виши училишта да вршат само определени 
виши училишта. 

Член 4 
Нострификација на свидетелство за докторат 

на науките здобиен во странство врши соодветниот 
односно сродниот факултет, уметничка академија, 
како и висока школа или научна установа, на кои 
по законско овластување може да се стекнува док-
торат на науките. 
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Член 5 
Нострификација на свидетелствата здобиени во 

странство од членот 3 став 1 тон. 2 до 5 и од членот 
4 на овој закон вршат соодветните училишта одно-
сно соодветните овластени научни установи, а срод-
ните — ако соодветни нема. 

Член 6 
Нострификација на свидетелствата здобиени во 

странство, врши ца виша, висока школа, уметничка 
академија, факултет или научна установа Настав-
ничкиот совет односно на него соодветниот орган 
определен со статутот на установата. 

Со статутот и друг општ акт на вишото учи-
лиште, високата школа, уметничката академија, 
факултетот или научната установа, се утврдува и 
постапката за нострификација, цо согласност со ре-
публичките прописи. 

Член 7 
Кон барањето за нострификација се прилага 

свидетелството за завршеното училиште или здоби-
ениот докторат на науките во оригинал и три при-
мерка заверен превод или дупликат односно друг 
понатамошен примерок од свидетелството кој, во 
согласност со законите на земјата во која е завр-
шено училиштето односно стечен докторатот на на-
уките, во се го заменува оригиналното свидетелство. 
Органот што врши нострификација на свидетел-
ството може да бара и други докази во оригинал 
и заверен превод, од кој можат да се видат усло-
вите и текот на школувањето во односното учи-
лиште 

Член 8 
При решавање за нострификација на свиде-

телство здобиено во стран,ство се зема предвид си-
стемот на школувањето во односната странска зем-
ја, наставниот план и програма на училиштето во 
кое е стечено свидетелството, условите на приемот 
на школување, траењето на школувањето, правата 
што ги дава свидетелството во земјата во која е тоа 
стечено, како и другите околности од значење за 
нострификацијата. 

Ако во постапката за нострификација се вајде 
дека програмата на завршеното странско училиште 
позначителни отстапува од програмата на соодвет-
ното односно средното училиште во Југославија, 
нострификацијата на свидетелството од такво учи-
лиште се условува со претходно полагање опреде-
лени дополнителни (нострификациони) испити или 
со изработка на определени работи. 

Свидетелство за докторат на науките може да 
се нострифицира ако се утврди дека тоа му одго-
вара на докторат на науките здобиени во нашата 
земја. 

Член 9 
Содржината на решението со кое се нострифи-

цира свидетелството се испишува на грбот на ори-
гиналното свидетелство и неговите заверени пре-
води (клаузула за нострификација на свидетелство). 

Оригиналот од свидетелството и еден примерок 
од неговиот заверен превод му се предаваат на ли-
цето што бара нострификација. вториот примерок 
од преводот го задржува установата што ја врши 
нотификацијата . а третиот примерок му се доста-
вува на републичкиот орган надлежен за работите 
на образованието заради општ увид. 

Чћен 10 
Ако во постапката за нострификација се утврди 

дека во Југославија нема соодветно односно срод-
но училиште што би можело да го нострифицира 
свидетелството здобиено во странство, републичкиот 
орган надлежен за образованието ќе формира, ако 
за тоа има можност, посебна комисија од соодветни 
стручњаци која ќе одлучи за нострификацијата 
на односното свидетелство. 

Член 11 
Против решението за одбивање на н о т и ф и к а -

цијата не може да се изјави жалба. 

Член 12 
Признавањето на завршени одделни класови — 

години, семестри, положени испити и сл. во стран-
ство заради продолжување на школувањето во Ју-
гославија се регулира со републички пропис. 

Член 13 
Органите и установите кои според одредбите 

на овој закон вршат нострификација на свидетел-
ствата здобиени во странство, ја чуваат документа-
цијата и водат евиденција за свидетелствата што 
ги нострифицирале согласно со републичките про-
писи. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Уредбата за нострифика-
ција на дипломите и за признавање испитите и се-
местрите од странски факултети („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/49 и 53/52) и Напатствието за устано-
вување и работење на комисии за признавање све-
дочанства на пространите средни општообразовни и 
стручни школи и стручни, испити положени во 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/47). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

183. 

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со членот 45 став 1 и членот 49 став 
1 од Законот за стопанските судови, Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од' 28 
февруари 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Б Р О Ј О Т И З А И З Б О Р О Т 

Н А С У Д И И - П О Р О Т Н И Ц И Н А В Р Х О В Н И О Т 
С Т О П А Н С К И С У Д 

1. Во Врховниот стопански суд се избира вкупно 
49 судии-поротници. 

2. За судии-поротници на Врховниот стопански 
суд се избираат: 

1) Кочо Аџимитревски, редовен професор на 
Економскиот факултет во Скопје; 

2) Милан Алексиќ, директор на Институтот за 
надворешна трговија — досегашен судија-по-
ротник; 

3) Димитар БОЈКОВСКИ, потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски; 

4) др проф. Владислав Брајковиќ, редовен про-
фесор на Правниот факултет во Загреб; 

5) Драгутин Брандајс. директор на сектор на 
застапништво на Претпријатието „Генералекспорт" 
— досегашен судија-поротник; 

6) Марјан Брили, секретар на Советот за гра-
дежништво на Сојузната стопанска комора — досе-
гашен судија-роротник; 

7) Марјан Цуцулиќ, досегашен помошник соју-
зен секретар во Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија; 

8) Милорад Чичиќ, секретар на Одборот за 
правни прашања во стопанството на Републичката 
стопанска комора на СР Босна и Херцеговина; 

9) др Илија Чоловиќ, самостоен стручен сора-
ботник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски — досегашен судија-поротник; 

10) др Мирко Даутовиќ, вонреден професор на 
ЕКОНОМСКИОТ факултет во Белград; 
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11) Вучета Девиќ, секретар на Организационо-
-политичкиот собор на Собранието на СР Црна 
Гора; 

12) Анте Доманџиќ, помошник директор на Уп-
равата за царини на СФРЈ; 

13) инж. Џемал Драче, советник на генералниот 
директор на Сојузниот завода за стопанско плани-
рање — досегашен судија-поротник; . 

14) Милојко Дролц, помошник генерален ди-
ректор на Југословенската инвестициона банка; 

15) Јосип Гарван, помошник секретар Во Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија и трговија — до-
сегашен суди ј а-поротник; 

16) Гоко Ивановиќ, началник на Интендантската 
управа на Југословенската народна армија — досе-
гашен судија-поротник; 

17) Мирко Јамник, директор на Заводот за цени 
на СР Словенија; 

18) Миќун Јауковиќ, секретар на Одборот за 
сообраќај на Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина; 

19) Светислав Јешиќ, главен директор на Југо-
словенската банка за надворешна трговија — Фи-
лијала Белград — досегашен судија-поротник; 

20) Асан Керим, претставник на Претпријатието 
за застапништво и меѓународна трговија „Inter-
imped' во Белград: 

21) Јоже Корошец, советник во Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија; 

22) Џевад Кучукалиќ, началник на Одделението 
за правни работи на Железничкото транспортно 
претпријатие — Сараево; 

23) др Рудолф Леградиќ, професор на ЕКОНОМ-
СКИОТ факултет во Белград — досегашен судија-
-поротник; 

24) Владимир Лончар, помошник генерален ди-
ректор на Сојузниот завод за стопанско планирање; 

25) Фауст Љуба, советник во Сојузниот извршен 
совет; ч 

26) Богдан Мајсторовиќ, хонорарен советник во 
Секретаријатот за законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет, сега пензионер — досе-
гашен судија-поротник; 

27) Јово Малишиќ, заменик директор на Служ-
бата на општественото книговодство Филијала 
ве Приштина; 

28) инж. Горѓе Мијиќ, професор на Земјодел-
скиот факултет во Белград — досегашен судија-
-поротник; 

29) Чедомил Милиќевиќ, советник на сојузен 
секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија 
и трговија; 

30) инж. Жарко Мркушиќ, професор на Вишата 
школа за надворешна трговија во Белград — досе-
гашен судиј а-поротник; 

31) др Зорка Мудриќ, помошник директор на 
Институтот за економика на земјоделството на Со-
цијалистичка Република Србија; 

32) Михајло Мургашански,. генерален директор 
на Претпријатието за производство на рабни цевки 
и метални конструкции „11 октомври" во Куманово; 

33) Душан Нејков, помошник претседател на 
Сојузниот комитет за туризам; 

34) Александар Орландиќ, потпретседател на 
Централниот одбор на Синдикатот на работниците 
на индустријата и рударството на Југославија; 

35) Иван Пај, помошник сојузен секретар за 
труд; 

35) Владимир Пејоски, раководител на сектор 
во Сојузниот завод за стопанско планирѓање — до-
сегашен судија-поротник; 

37) Димитар Поп Георгиев, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје; 

38) др Суѓа Попоци, доцент на Правно-економ-
скиот факултет во Приштина; 

39) Богдан Радишиќ, секретар на Стопанската 
комора на град Белград; 

40) Мане Ребиќ, помошник републички секретар 
за финансии на СР Србија; 

41) Душан Роловиќ, директор на Сојузниот за-" 
вод за јавна управа; 

42) др Хуго Скала, директор на Дирекцијата за 
општи девизни работи и контрола при Народната 
банка на Југославија — Централа за Словенија; 

43) др Бранко Степановиќ, советник во Сојуз-
ниот секретаријат за финансии — досегашен суди-
ја"'поротник; 

44) Јан Шебеши, финансиски директор на фа-
бриката „Север" во Суботица; 

45) др Васо Шкапин, помошник директор на 
Деловното здружение за руди и метали во" Љуб-
љана; 

46) Звонимир Танко, директор на Фабриката за 
велосипеди „Рог" во Љубљана: 

47) др Велимир Васиќ, вонреден професор на 
Правниот факултет во Белград; 

48) др Алберт Верона, правен советник во Фа-
бриката на фармацевтски и хемиски производи 
„Плива" во Загреб; џ 

49) Милорад Буковиќ, помошник републички 
секретар во Извршниот совет на СР Србија 

Сојузна скупштина 
АС бр. 678 

1 март 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Милош Миниќ, с. р 

184. 
Врз основа на членот 616 став 2 од Основниот 

закон за јавните патишта (,-,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/65 и 7^7), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ИЗ-
НОСОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕЦА НА БЕН-
ЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИ-

ШТА 
1. Износот од малопродавната цена на бензинот 

и плинското масло наменет за одржување и рекон-
струкција на патишта се определува во височина, 
и тоа: 

1) од еден литар моторен бензин — 0,35 динари; 
2) од еден литар плинско масло — 0,30 динари. 
2. Износот од точката 1 на оваа одлука влегува 

во малопродавната цена на моторен бензин и плинско 
масло за сите количини продадени на крајните по-
трошувачи, освен за количините од членот 61 в на 
Основниот закон за јавните патишта. 

3. Износот од точката 1 на оваа одлука за про-
дадените количини моторен бензин и плинско масло 
продавачот го пресметува и уплатува на начинот и 
во роковите што се определени за пресметување и 
уплатување на сојузниот данок на промет. 

Уплатувањето се врши на посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство што е оп-
ределена со пропис на републиката, и тоа: 

1) за количините на моторен бензин и плинско 
масло продадени на мало — на сметката во онаа 
република на чија територија е извршена продаж-
бата на мало; 

2) за количините на моторен бензин и плинско 
масло продадени на големо од страна на производи-
телот или од склад На трговско претпријатие на го-
лемо и тоа непосредно на потрошувачот — на смет-
ката во онаа република на чија територија е седиш-
тето на потрошувачот. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да ја пропише, во спогодба со сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, постапката за пресмување и уп-
латување на износот од точката 1 на оваа одлука. 



Среда, 15 март 1967 С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј 'БРОЈ 12 ^ Страна Ш 

9. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за опре-
делување височината на надоместокот за патишта 
на цената на бензинот и плинското масло („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63, 33/65 и 52/66). 

6. Оваа одлука влегува ца сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува во републиките, согласно со чле-
нот 12 од Законот за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за јавните патишта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 7/67), од денот на влегувањето во 
сила на соодветниот закон на републиката. 

Р. п. бр. 27 
8 март 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

185. 
Брз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

книговодството на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 29/66), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за единствениот контен план 

на стопанските организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/66 и 24/66) во членот 17 во класата 
1 и 2: Финансиски и пресметковни конта, во група-
та конта 10 — Средства кај банката, синтетичкото 
конто: „103 — Средства на уплатената амортиза-
ција" се менува и гласи: „103 — Средства издвоени 
за инвестиции-

в е групата конта 14 — Исплатени лични до-
ходи, по синтетичкото конто 142 се додава ново 
синтетичко конто 143, кое гласи: 

„143 — Исплатен надоместок на личниот доход-
за првите триесет дена спреченост за работа". 

Во групата конта 15 — Лични доходи на ра-
ботниците, по синтетичкото конто 152 се додава но-
во синтетичко конто 153, кое гласи: 

„153 — Надоместок на личниот доход за првите 
триесет дена спреченост за работа'%. 

Во групата конта 16 — Односи со посебните 
погонски, деловни и други единици, синтетичнотсЈ 
конто: „168 — Работничко-службенички ресторан^ 
и мензи" се менува и гласи: ,Два — Угостителски 
единици". 

Во групата конта 19 — Активни временски раз-
граничувања, синтетичкото конто: „197 — Трошоци 
за одржување и обновување на шуми и други из-
датоци за техничко и друго унапредување на шум-
ското производство" се брише. 

Во групата конта 23 — Обврски од вкупниот 
приход, личните доходи и средствата за лични до-
ходи, синтетичкото конто: „230 — Амортизација'' 
се менува и гласи: „230 — Обврски спрема сред-
ствата на амортизацијата и амортизација на стан-
бените згради". 

Синтетичкото конто: „238 - Обврски од сред-
ствата за станбена изградба" се менува и гласи: 
„238 — Обврски за станбена изградба". 

Во групата конта 29 ^— Пасивни временски 
разграничувања, синтетичкото конто: „297 — Прес-
метана амортизација за регенерација на шуми" се 
брише. 

Во класата 4: Трошоци на работењето и укал-
кулираии лични доходи, во групата конта 42 - Ра-
зни трошоци, синтетичкото конто: „426 Укалкуо 

лирани трошоци за инвестиционото одржување на 
основните средства" се менува и гласи: „426 -
Трошоци за инвестиционо одржување на основните 
средства". 

Во класата 9: Извори на постојаните средства, 
во групата конта 92 — Други извори на основните 
средства, синтетичкото конто: „926 — Разлика во 
вредноста на основните средства настаната по из-
вршената Ревалоризација" се брише. 

Во групата конта 94 — Извори на средствата 
на заедничката потрошувачка, синтетичкото конто: 
„946 — Разлика во вредноста на средствата на за-
едничката потрошувачка настаната по извршената 
Ревалоризација" се брише. 

Член 2 
Во членот 18 став 1 броевите: „14/65 и 56/65" се 

заменуваат со броевите: „14/65, 56/65, 29/66, 1/67 и 
7/67". 

Во ставот 2 по зборот: „земјоделските" се до-
даваат зборовите: „и шумските земјишта". 

Ставот 12 се менува и гласи: 
„На контото 009 — Основни средства вон упот-, 

реба, се водат предметите од основните средства 
што не ги користи стопанската организација. За 
овие предмети стопанската организација е должна 
да обезбеди одвоена аналитичка евиденција, 
по правило, за градежните објекти од стопански ка-
рактер, за орудијата за работа и слично, според 
контата од групата конта 00 — Основни средства.". 

Член 3 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 01 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води пресметаната 
амортизација и книговодствените отпиен на основ-
ни средства." 

По ставот 2 се додава нов став 3. кој гласи: 
„На контото 010 — Исправка на вредноста на 

основните средства, се книжат, на товар на контото 
900 — Деловен фонд, и книговодствените отпиен на 
основни средства за кои не се пресметува аморти-
зација." 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се ме^ 
нува и гласи: 

„На контото 011 — Пресметана и уплатена а -
мортизација, се книжи пресметаната амортизација 
на товар на контото 440 — Укал^сулирана амортич 
зација. На товар на ова конто се книжат книго-
водствените отпиен на основни средства во висо-
чина на пресметаната амортизација, а во корист на 
контото 010 — Исправка на вредноста на основ-
ните средства." 

Досегашниот став 4 се брише. 

Член 4 
Во членот 20 став 4 зборовите: „на плаќање" се 

заменуваат со зборовите: „за пресметување". 

Член 5 
Во членот 21 став 11 првата реченица се мену-

ва и гласи: 
„Според одредбите од Законот за средствата 

на стопанските организации надоместокот на пот-
рошените предмети од средствата на заедничката 
потрошувачка (амортизацијата) не може да се вр-
ши на товар на вкупниот приход, туку обновата И 
одржувањето на предметите на средствата на заед-
ничката потрошувачка се врши на товар на па-
ричните средства на заедничката потрошувачка а 
според општиот акт на стопанската организација. 

Член 6 
Во членот 22 став 7 по зборовите: „на посебна 

сметка" запирката се брише, 
Во ставот 10 зборовите: „контото 230 — Амор-

тизација" се заменува со зборовите' „контото 230 
- Обврски спрема средствата на амортизацијата К j  
амортизација на станбените згради", 



С-тана 2^78 - Број 12 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Среда. 15 март 1967 

Член 7 
Во членот 23 став 2 втората реченица се брише. 
По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Во рамките на ова конто стопанската органи-

зација ја води задолжително на посебно аналитич-
ко конто состојбата и движењето на средствата на 
амортизацијата. Истовремено со книжењето на пре-
сметаната амортизација, за износот на пресметана-
та амортизација се задолжува ова конто со одоб-
рување на аналитичкото конто Жиро-сметка — ре-
довно конто. Како потрошок на средствата се еви-
дентираат на ова аналитичко конто само исплати-
те што се однесуваат на основните намени на сред-
ствата на амортизацијата, т. е. за замена, на пос-
тојните и за набавка' на нови основни средства. 
Непотрошените средства на амортизацијата, вклу-
чувајќи ги и средствата што се користени, како об-
ртни а кои на почетокот на 1967 година се прене-
суваат на жиро-сметката, стопанските организации 
ќе ги евидентираат и на тоа посебно аналитичко 
конто. 

Натамошното расчленување на синтетичкото 
конто 100 — Жиро-сметка, стопанската организа-
ција го врши слободно според своите потреби, а, 
по "правило, води посебно аналитичко конто за 
Книжење на издадените налози до приемот на 
извештајот за извршеното книжење кај банката 
(преодна сметка)." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
Досегашниот став 4, кој станува став 6, се ме-

нува и гласи: 
„Контото 101 — Средства на доходот издвоени 

во текот на годината, се задолжува во текот на 
годината за делот на доходот што стопанската ор-

; ганизација го издвоила на посебна сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство, со одоб-
рување на синтетичкото конто 100 — Жиро-сметка." 

Досегашниот став 5 станува став 7. 
Досегашниот став 6, кој станува став 8, се ме-

нува и гласи: 
, З а контото 103 - Издвоени средства за ин-

вестиции, се водат средствата што стопанската ор-
ганизација ги издвоила на посебна сметка ка ј 

^Службата на општественото книговодство во смис-
л а на членот 566 од Основниот закон за изградба-
,та на инвестиционите објекти („Службен лист на 
('ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65 и 52/66)." 

Ставот 7 се брише. 
Досегашните ст. 8 до 11 стануваат ст. 9 до 12. 
Во досегашниот став 12, кој станува став 13, 

точката 2 сеј брише, а точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3. 
Досегашниот став 13 станува став 14. 

Член 8 
Во членот 26 став 4 точката 2 се менува и 

гласи: 
„2) побарувања од лица што остваруваат при-

мања врз основа на дополнителна работа;". 

Член 9 
Во членот 27 став 5 зборовите: „чл. 133 до 135 

од Основниот закон за работните односи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/65)" се заменуваат со 
зборовите: „чл. 138 до 140 од Основниот закон за 
работните односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/66 и 52/66)". 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„На контото 143 - Исплатен надоместок на 

личниот доход за првите триесет дена спреченост 
за работа, се книжат исплатените износи на на-
доместоци на личниот доход за првите триесет ка-
лендарски денови спреченост за работа поради 
привремена неспособост за работа, определено ле-
кување во текот на работното време, неопходно 
лекување според прописите за воените инвалиди од 
војните или негување заболен член на семејството 
во смисла на членот 99 од Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното о-

сигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66 и 52/66). Покривањето на исплатените 
износи се врши од распределбата на средствата за 
лични доходи во полн износ преку контото 153 
— Надоместок на личниот доход за првите триесет 
дена спреченост за работа, односно контото 250 -
Лични доходи од остварениот доход." 

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 7 до 10. 

Член 10 
Во членот 28 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Контото 153 — Надоместок на личниот доход 

за првите триесет дена спреченост за работа, се 
задолжува за износот на надоместокот во смисла 
на членот 99 од Основниот закон за организација-
та и финансирањето на социјалното осигурување, 
кој му се одобрува на контото 143 Исплатен на-
доместок на личниот доход за првите триесет дена 
спреченост за работа." 

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8. \ 
Член 11 

' Во членот 30 точка 4 броевите: „12/65, 29/65 и 
4;66", се заменуваат со броевите: „12/65, 29/65, 4/66 
26/66 и 1/67", а на крајот точката се заменува со 
точка и запирка. 

По точката 4 се додава нова точка 5, која гла-
си: 

„5) на контото 179 — Други разни средства, се 
водат средствата за кои во оваа група конта не е 
предвидено посебно конто. Во рамките на ова кон-
то се водат на посебно аналитичко конто и сред-
ствата што стопанската организација ги внесла во 
кредитниот фонд на банката." 

Член 12 
Во членот 31 став 8 зборовите: „Уредбата за 

давање потрошувачки кредити на работниците, 
службениците и на другите определени категории 
корисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 
18/57 и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/64)" 
се заменуваат со зборовите: „Уредбата за општите 
услови за давање потрошувачки кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/66 и 42/66)". 

Член 13 
Во членот 32 ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 3 до 9. 

Член 14 
Во членот 35 став 1 во точката 1 зборовите: 

„основните средства" се заменуваат со зборовите: 
,,станбените згради". 

Во точката 4 зборовите: „и сл." се заменуваат 
со зборовите: „и Законот за амортизација на ос-
новните средства на работните организации -
„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
,Да контото 230 — Обврски спрема средствата 

на амортизација и амортизација на станбените 
згради, се книжат обврските и уплатите во корист 
на средствата на амортизацијата според одредбите 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции и Законот за амортизација на основните сред-
ства на работните организации (продажба, осигу-
рување и расходување),. како и пресметаната и у-
платена амортизација на станбените згради спо-
ред одредбите од членот 40 став 2 на Основниот за-
кон за стопанското работење (стопанисувањето) со 
станбените згради во општествена сопственост 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65)." 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Книжењето на пресметаната и уплатена амор-

тизација на станбените згради се врши на след-
ниот начин: 

1) за износот на укалкулираната амортизација 
се задолжува контото 440 — Укалкулирана амор-
тизација, а се одобрува соодветното аналитичко 
конто 230 — Обврски спрема средствата на амор-
тизацијата х амортизација ма станбените згради; 
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2) за уплатениот износ на укалкулираната а-
мортизација се задолжува соодветното аналитично 
конто на контото 074 - Парични средства на фон-
дот на станбените згради, а се одобрува контото 
100 — Жиро-сметка; 

3) истовремено за уплатениот износ на укал-
кулираната амортизација се задолжува соодветното 
аналитичко конто на контото 230 - Обврски спре-
ма средствата на амортизацијата и амортизација 
на станбените згради, а се одобрува контото 078 — 
Пресметана и уплатена амортизација' на станбени-
те зграда." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Истовремено со книжењето на уплатата по ос-

новот на осигурување, продажба и расходување ос-
новни средства на товар на контото 100 — Жиро-
сметка, во корист на соодветното конто (купувачи, 
резервен фонд и др.), се задолжува контото 230 — 
Обврски спрема средствата на амортизацијата и а-
мортизација на станбените згради, во корист на 
контото 011 — Пресметана и уплатена амортиза-
ција." 

Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 5 до 11. 
Во досегашниот став 11, кој станува став 12, 

зборовите: „238 -т- Обврски од средствата за стан-
бена изградба14 се заменуваат со зборовите: „238 -
Обврски за станбена изградба". 

Досегашниот став 12 станува став 13. 

( Член 15 
Во членот 37 став 2 точка 1 по зборовите: „ДРУ-

ГИ лични издатоци" се додаваат зборовите: „од-
носно надоместок". 

Член 16 
Во членот 38 став 1 точка 1 по зборовите: „од 

работен однос" се додаваат запирка и зборовите: 
„како и надоместоците за првите триесет дена 
спреченост за работа,". 

Во точката 2 зборовите: „во смисла на точката 
18 од Одлуката за личниот доход кој служи за у-
тв,рдување на пензискиот основ и за плаќање на 
придонесите С,Службен лист ца СФРЈ", бр. 5/65)" 
се бришат, 

Во точката 3 зборовите: „чл. 133 до 135" се 
заменуваат со зборовите: „чл. 138 до 140".. 

Член 17 
Во членот 39 став 6 по зборовите: „на име дет-

ски додаток запирката и зборовите: „на име надо-
местоци за првите триесет дена боледување" се 
бришат. 

Член 18 
Во членот 40 ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 8 стануваат ст. 3 до 7, 

Член 19 
Во членот 48 ставот 9 се менува и гласи: 
„На контото 426 - Трошоци за инвестиционо, 

одржување на основните средства, се книжат фак-
тичните трошоци за инвестиционото одржување на 
предметите што сочинуваат основни средства. Ако 
стопанската организација трошоците за инвести-
ционо одржување ги надоместува од вкупниот при-
ход според претсметката, фактичните трошоци се 
книжат на контото 191 — Трошоци за инвестици-
оно одржување на основните средства, а на товар 
на контото 426 се книжат пресметаните трошоци 
според претсметката со тоа што за пресметаниот 
износ се одобрува контото 291 — Пресметани тро-
шоци за инвестиционо одржување на основните 
средства.". 

Член 20 
Во членот 52 став 7 по зборовите: „годишниот 

одмор" се додаваат запирка и зборовите: „за први-
те триесет дена спреченост за работа", а по бројот: 
W55/65" се додаваат зборовите: „и 32/66". 

Во ставот 9 зборовите: „чл. 133 до 135" се за" 
менуваат со зборовите: „чл. 138 до 140", 

Член 21 
Во членот 70 став 5 зборовите: „Законот за 

средствата на стопанските организации, а се одоб-
рува контото 230 — Амортизација" се заменуваат 
со зборовите: „Законот за средствата на стопан-
ските организации и Законот за амортизација на 
основните средства на работните организации, а се 
одобрува контото 230 - Обврски спрема средствата 
на амортизацијата и амортизација на станбените 
згради". 

Во ставот 7 зборовите: „трошоците на пресме-
таната амортизација за. регенерација на шумите" 
се бришат. 

Член 22 
Во членот 76 став 7 точка 1 зборовите: „за 

лични доходи и придонеси" се заменуваат со збо-
ровите: „за лични доходи, надоместоци и придо-
неси". 

Член 23 
Во членот 79 став 1 точка 2 зборовите: „што 

му припаѓаат на деловниот фонд" се бришат. 

Член 24 
Во членот 81 ставот 3 се брише. 

Член 25 
Во членот 83 став 2 по зборовите: „за инвес-

тициони вложувања," се додаваат зборовите: „за 
станбена изградба, за разликата настаната со Рева-
лоризација на средствата за заедничка потрошу-
вачка,". 

Во ставот 3 зборовите: „Законов за нормите на 
амортизацијата на основните средства на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63, 22/64, 52/64, и 20/65 и 57/65)" се заменуваат 
со зборовите: „Законот за стопите на амортизаци-
јата на основните средства на работните органи-, 
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66)". 

Ставот 5 се брише. 

Член 26 
По членот 86 се додава нов член 86а, кој гласи: 
„Износот на пресметаната а неуплатена амор- . 

тизација во 1966 година, кој не е пренесен заклуч-
но со 31 декември 1966 година, на контото 011 — 
Пресметана и уплатена амортизација, стопански 
те организации ќе го пренесат во 1967 година на 
контото 230 — Амортизација, пред неговото уки-
нување. 

Непотрошените средства на амортизацијата, ка-
ко и непотрошените средства на амортизацијата 
за регенерацијата на шуми, искажани на контото 
103 — Средства на уплатената амортизација, кое се 
укинува ќе ги пренесат стопанските организации 
со состојбата на 1 јануари 1967 година, на контото 
100 — Жиро-сметка — посебно аналитичко конто. 

Непотрошениот износ на пресметаната амор-
тизација за регенерација на шуми искажан на кон-
тото 297 — Пресметана амортизација за регенера-
ција на шуми, стопанските организации ќе го вне-
сат во деловниот фонд со состојбата на 1 јануари 
1967 година." 

Член 27 
Во сите одредби на Правилникот зборовите: „за 

спроведувањето на пописот (инвентурата)" се за-
менуваат со зборовите: „за пописот (инвентурата) f  
во соодветно членување. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Bp. 1/3-2136/t 
28 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Каре Глигоров, с. РЈ 
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186. 1 

Врз основа на точката 7 од Одлуката за начинот 
на евидентирање и условите за исплатување на при-
ходите што ги остваруваат граѓани од државни ор-
гани, работни и други организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/64), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

ОД ТАА СМЕТКА 

1. Во Наредбата за условите за отворање жиро- ' 
-сметка на граѓани и за начинот на користење на 
средствата од таа сметка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/65) по точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. По исклучок од одредбите на точката 1 од 
оваа наредба, на граѓаните нема да им се исплату-
ваат преку жиро-сметката оние приходи што тие ќе 
Ќ ги подарат на општествено-политичката заедница, 
или на работна односно друга организација за ху-
мани, социјални или други општополезни цели, ако 
на исплатителот писмено му наложат да ја изврши 
уплатата на жиро-сметката на примателот на пода-
рокот." 

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

Бр. 2439/1 ' 
9 март 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
, , к I Киро Глигоров, с. р. 

187. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување премија за суров памук во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67), во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ ПРЕМИИ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1967 

ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на суров памук или вршат откуп на 
суров памук од индивидуални производители (во 
понатамошниот текст: корисниците на премиите), ги 
остваруваат премиите од точката 2 на Одлуката за 
определување премија за суров памук во 1967 го-
дина (во понатамошниот текст: Одлуката) врз ос-
нова на барање за премија поднесено до Службата 
на општественото книговодство кај која имаат жи-
ро-сметка. 

Корисникот на премијата има право на премија-
та од точката 2 на Одлуката за сите количини суров 
памук од сопствено производство и за сите откупе-
ни количини памук од производство договорено со 
индивидуални производители, продадени и испора-
чани1 во 1967 година на работните организации што 
се зан-имаваат со преработка на памук, како и за 
сите количини преработени во овој погон. 

2, Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на суров памук; 

2) доказ за испораката на суров памук (това-
рен лист, отпратница и сл.); 

3) своја потврда, потшишана од директорот одно-
сно управникот, дека испорачаниот суров памук 
произлегува од сопствено производство односно де-
ка е откупен од производство договорено со инди-
видуални производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за количините на продадениот и испора-
чан суров памук по класи, изразени во килограми, 
како и износ на премијата за 1 килограм и за вкуп-
ната количина 

Ако корисникот на премијата суровиот памук од 
сопствено производство или од откуп на договоре-
но производство го употребил за преработка во овој 
погон, а пресметувањето не го врши по пат на 
фактура, тој кон барањето за премија, наместо 
фактура прилага потврда, потпишана од директо-
рот односно управникот, дека суровиот памук го 
употребил за преработка во свој погон. Во оваа 
потврда треба да се внесат податоци за количини-
те на суров памук по класи, употребен за прера-
ботка во свој погон. 

3. Како работни организации што се занима-
ваат со преработка на памук од точката Д на Од-
луката се сметаат стопанските организации што се 
занимаваат со егренирање на памук. 

4. Кога службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во пог-
лед на пресметувањето на премијата и приложе-
ната документација е исправно, го одобрува изно-
сот на премијата во корист на жиро-сметката на 
корисникот на премијата, а на товар на сметката 
бр. 603-638/89 (09) - Премија за суров памук. 

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (товарен лист, от-
пратница), тие мораат да бидат потпишани од ов-
ластените^ лица и на нив мора да биде втиснат 
печат од корисникот на премијата, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 
1 на оваа точка што се поднесува на увид, да наз-
начи дека е исплатена премијата. 

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

Бр. 03-892/1 
4 март 1967 година 

Белград 
Заменик 

^ сојузен секретар 
, Н̂ Г за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиеви^, с. р. 

188. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опреде-

лување премии з а . кравјо млеко во 1967 година 
(„Службен лист СФРЈ", бр. 7/67), во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1967 

ГОДИНА 

1. Работните организации што произведуваат 
кравјо млеко сами или во кооперација со индиви-
дуални производители (во понатамошниот текст: 
корисниците на премиите), ги остваруваат премиите од 
точката 1 на Одлуката за определување премии за 
кравјо млеко во 1967 година (во понатамошниот тек-
ст: Одлуката) врз основа на барање за премија под-
несено до Службата па општественото книговодство 
кај која имаат жиро-сметка. 

Како кравјо млеко од сопствено производство 
'(точка I став % под 1 на Одлуката) се подразбира 
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кравјото млеко што корисникот на премијата ќе го 
произведе во сопствена режија. 

Како кравјо млеко произведено во кооперација 
со индивидуални производители (точка 1 став 1 под 
2 на Одлуката) се подразбира кравјо млеко произ-
ведено врз основа на договор за кооперација. 

3. Премиите од точката 1 на Одлуката се испла-
туваат за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% 
млечна маст 

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% 
млечна маст "не можат да се остваруваат премии, 
ниту количините на такво млеко можат да се прес-
метуваат на количини млеко со 3,2% млечна маст 
заради остварување премии. 

За кравјо млеко од сопствено производство на 
корисникот на премијата што содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст се врши пресметување од количините 
на такво млеко на количини со 3,2% млечна маст. 
Кравјо млеко од сопствено производство на корис-
никот на премијата што содржи над 4% млечна 
маст се пресметува како да содржи 4% млечна маст. 

4. Матичното книговодство и селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на кравите молзници 
(точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги 
БОДИ според стручното упаство од Југословенскиот 
земјоделско"шумарски центар во Белград. 

5. Кон барањето за премии корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура за извршената продажба на кравјо 
млеко или потврда за преработката односно про-
дажбата на млеко во сопствен погон односно преку 
своја продавница. Во оваа фактура односно потврда 
мора да биде назначен и процентот на млечна маст; 

2) доказ за испораката на продаденото млеко 
(товарен лист, отпратница и сл.) со датум на испо-
раката; 

3) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, во 
која е назначено кои количини кравјо млеко за кои 
се бара премии произлегуваат од сопствено произ-
водство, а кои од производство во кооперација со 
индивидуални производители; 

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачани фактички и 
пресметани количини кравјо млеко, изразени во 
литри: 

5) препис од потврдата на републичката однос,-
но покраинската установа за селекција на добиток 
за воведувањето и уредното водење на матичното 
книговодство и селекцијата и контролата на про-
дуктивноста на кравите молзкици. Потврдата важи 
6 месеци од денот на издавањето: 

6) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството -
за млеко произведено во кооперација, дека е со ин-
дивидуалните производители склучен договор за 
производство на млеко, во која потврда мораат да 
бидат наведени броевите под кои се заведени дого-
ворите кај корисникот на премијата; 

7) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството де-
ка испорачаната млеко содржело најмалку 3,2% 
млечна маст. 

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, ко-
рисникот на премијата е должен во рок од 3 месе-
ци од денот кога ја наплатил премијата од сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе 
доказ дека е премијата во износ од ОДО динари за 
1 литар кравјо млеко од сопствено производство и 
од производство во кооперација, што се обезбедува 
согласно со републичкиот пропис (точка 1 на Од-
луката), наплатена од страна на купувачот односно 
погонот или продавницата на корисникот на преми-
јата Како доказ дека е таа премија наплатена слу-
жи преписот на делот од вирманскиот налог врз ос-
нова на кој е наплатена премијата, со назначување 
на производителот на млеко, количината на млеко 
и наплатената премија и со заверка на купувачот 
односно погонот или продавиицата на корисникот 
на премијата. Ако корисникот на премијата не го 

поднесе овој доказ во определениот рок, тој е дол-
жен во натамошен рок од 8 дена да ги врати изно-
сите на премиите наплатени од сојузниот буџет. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за премија во пог-
лед на пресметката и документацијата исправно, го 
одобрува износот на премијата во корист на жиро-
сметката на корисникот на премијата, на товар 
на сметката бр. 603-638/89 (03) — Сојузна премија за 
млеко од сопствено производство, или на товар на 
сметката бр. 603-638/89 (02) - Сојузна премија за 
млеко од кооперација. 

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи од оригинални исправи (фактура, товареа 
лЈхст и др.), тие мораат да бидат потпишани од ов-
ластените лица и на нив мора да биде втиснат пе-
чатот на корисникот на премијата, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека е премијата исплатена 

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

Бр. 03-893/1 
4 март 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

189. v 

Врз основа на членот 13 ст. 1 и 4 од Правилник 
кот за методот и постапката за признавање ново-
создадена сорта семе од земјоделски растенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/66), сојузниот сец 
кретар за земјоделство и шумарство објавува 

Л И С Т А 
Н А Д О М А Ш Н И И О Д О М А Ш Е Н И С Т Р А Н С К И C O P I 

Т И С Е М Е О Д З Е М Ј О Д Е Л С К И Р А С Т Е Н И Ј А 

Како домашни и одомашени странски сорти семе 
се признаени сортите на семе од следните земјо-ч ^ 
де л ски растенија: 

1. О з и м н а п ч е н и ц а 
Triticum aestivum L. ѕѕр. vulgare (Vill.) Host.1 

1) San Pastore, 
2) Leonardo, 
3) Etuile de Choisy, 
4) Безостаја 1, 
5) Abbondanza, 1 

6) Libellula, 
7) Leone. 

.8) Autonomia. 
9) Triumph, 

10) Funone 
11) Hellkorn. 
12) Mara. 
13) Fortunato, 
14) Torrenova, 
15) Est Mottin 72, 
16) Marimp 3, 
17) San Marino, 
18) Produttore, 
19) Tudest. 
20) Argelato, 
21) Мироновска ја 808: 

Triticum'durum Dest; 
22) Patrizio 6, 
23) Capeiti 8. 
24) Senatore CappellL 
25) Garigliano; 



Страна 298 - Bpoi 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда. 15 март 1967 

2. О з и м е н ј а ч м е н (Hordeum vulgare L.): 
1) Manon, 
2) Ager. 
3) Atlas, 
4) Dea, 
5) Hauters, \ 
6) Jumbo. 
7) Platen (St 57402), 
8) Trias. 
9) Perga. 

10) Peragis 12 melior. 
8. П р о л е т е н ј а ч м е н (Hordeum vulgare L.): 

1) Union, 
2) Pallas. 

. - 3) Ceres, 
4) Emir, 
5) Delta, 
6) Volla. 
7) Foma, 
8) Una. 
9) Wisa, 

10) AmseL 
11) Minerva, 
12) Herta, 
13) Proctor. 
14) Новосадски 5274; 

ј ' Р ж (Secale cereale L.): 
1) Тетраплоаден пектус, 
2) Новосадска 'рж, 

5. О в е с (Аvena sativa L.): 
1) Condor, 
2) М а т е 
3) Flaminegstreue, 
4) Flamingskrone, 
5) Astor; 

J 6. П ч е н к а (Zea mays L.): 
' 1) Wisconsin 240, 

2) Wisconsin 270, 
3) Wisconsin 355 A. 
4) Wisconsin 464 A, 
5) Iowa 4417, 
6) Minnesota 414, 
7) Wisconsin 641 AA, 
8) Nebraska 301, 
9) Kansas 1859, 

10) US 13, 
11) Wisconsin 692,. 
12) Iowa 4316, 
13) Austria 266. . 
14) Austria Ш , 
15) Austria 290, 
16) ZP 348, 
17) ZP SK lf 
18) ZP SK 3, 
19) ZP SK 4, 
20) ZP SK 6, 
21) NS SK 70, 
22) OPHSK 203, 
23) OPH 98, 
24) Arizona. 
25) WFe x N 6 (синоним Be SK 6A). 
26) WF. x 3811. 
27) Ws2 x W 187, 
28) A 73 x A 375, 
29) A295 x A286. 
30) К 148 x К 150, 
31) WFb x С 103 (синоним Be SK 7А, OPHSK 

220), 
32) N6 x С 103 (синоним Ве SK 7 В, ZP SK 

7В, OPHSK 180), 
33) W 64A x Oh 43 (синоним Be SK 5A), ' 
34) W 153 R x С 103 (синоним ОРНЅЈЅ 212), 
35) W 64 A x С 103 (синоним OPHSK 215), 
36) W 153 R x W 64Д (синоним OPHSK 218); 

7. Ш е ќ е р н а р е п а (Beta vulgaris var. saccharifera 
Lange): 

1) KW Cercopolyt 
2) Polyrave, 
3) Hillesh5g - polyploid, 
4) Tetra Tri - Polanowice, 
5) Beta poli 3, 
6) HC poli 1, 
7) HC poli 2, 
8) HC poli 3; 

8 С о н ч о г л е д (Helianthus annuus L.): 
1) ВНИИМК 8931, 
2) Передовик, 
3) Смена; 

9. К о н о п (Cannabis sativa L.): 
1) Флајншанов, 
2) Новосадски, 
3) Фибрадмон, 
4) Фиданов, 
5) ВА - 12, 
6) РУК 21; 

10. Л е н (Linum usitatissimum): 
Wiera; 

11. П а м у к (Gossypium ѕрр.): 
1) бр. 2362, 
2) бр. 3742; 

12. М а к (Papaver somniferum L.); 
1) Белосемен афиоиски мак, 
2) Синосемен афионски мак, 
3) Жолтосемен афиокски мак; 

13. Т у т у н (Nicotiana tabacum L.): 
1) Прилеп, 
2) Јака, ! '"tv 
3) Отља, 
4) Џебел, pi 
5) Равњак, 
6) Танче, 
7) Вирџинија, 
8) Burley, 
9) Сегединска ружа, 

10) Зрењакин; 

14. С о ј а (Glycine hispida (Max): 
1) Iregi sziirkebarat, 
2) Manchu Wisconsin, 
3) Hawkeye, 
4) Lincoln, 
5) Manchu Hudson, 
6) Dieckmanns griingelbe, 
7) Blackhawk, 
8) Goldsoy, 
9) Monroe. 

10) Praemata; 

15. Л у ц е р к а (Medicago sativa L.): 
1) Пановска, 
2) Медитеранска, 
3) Du Puits; 

16. Ц р в е н а д е т е л и н а (Trifollum pratense L.): 
1) Reichersberger, 
2) Крањска; 

17. О з и м н а г р а о р и ц а (Vicia villosa Roth.): 
Poppelsdorf; 
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18. П р о л е т н а г р а о р и ц а (Vicia sativa L.); 
Supra; 

19. С у д а н с к а т р е в а (Sorghum sudanense). 
Piper sweet sudan grass; 

20. С т о ч н а р е п а (Beta vulgaris L. ssp. crassa 
ALEF.): 

1) Мамут црвена, 
2) Екендорфска жолта, 
3) Екендорфска црвена, 
4) Осиечка полушеќерна; 

21. П о с т р н а р е п а (Brassica тара var. rapifera 
Metz.): 

1) Краљева, 
2) Вараждинска; 

22. О л а ј н а р е п к а (Brassica тара var/ oleifera 
D. С.): 

Steinacher; 

-23. М а с л о д а ј н а р е п к а (Brassica napus var. 
oleifera D. С.): 

Rappol; 

24. С т о ч н а к о р а в а (Brassica napus L. var. na-
pobrassica/L. HCHB.): 

1) Хофманова жолта, 
2) Bangholm wilby otofte; 

25. С т о ч е н м о р к о в (Daucus carota L.): 
1) Љуб,гБански, 
2) Осиечки; 

26. Л и с т е н к е љ (Brassica napus L., f. biennis 
(Schublet Mart THELL.): 

Старшки; 

27. К о м п и р (Solanum tuberosum L.): 
1) Бинтје, 
2) Ургента, 
3) Kennebec, 
4) DGsir^e, 
5) Боран, 
в) Maritta. 
7) Capella, 
8) Меркур, 
9) Majestic, 

10) Себаго. 
11) Ella, 
12) Толминец, 
13) Early Rose, 
14) Кардинал, 
15) Красава, 
16) Сиртема, 
17) Беа, 
18) Friihmolle, 
19) Saskia, 
20) Игор. 
21) Весна, 
22) Extase, 
23) Matja2; 

28. Д о м а т (Lycopersicum esculentum Mill.): 
1) Nc 10 X Bizon, 
2) Precoce de Chartreux, 
3) Новосадски јаболка^ 
4) Sain Pierre^ 
5) Marglobe, 
6) Валиант, 

7) Rutgers, 
8) Зарја X Комет. 
9) Ne 10 X Rutgers, 

10) Supersioux, 
11) Кечкемет 363, 
12) Кокомо. 
13) Белгиски оришај. 
14) Lukullus. 
15) Краснодарец 87/23-9, 
16) 1402 VFR, 
17) San Marzano, 
18) Пловдивска конзерва. 
19) Потентате, 
20) Moneymaker, 
21) Eurocross BB, 
22) Ронита; 

29. П а т л и џ а н (Solanum melongena L.)t 
1) Домашен средно долг, 
2) Виолетов долг, 
3) Одески; 

30. П и п е р к а (Capsicum annuum L.): 
1) Новосадска бела бабушку 
2) Калинкова зелена, 
3) Калинкова жолта, 
4) Тетовска бабушка, 
5) Калифорниско чудо, 
6) Куртовска капија, 
7) Пазарџиска капија, 
8) Бела капија, 
9) Сомборска, 

10) Сиври ја, N 
11) Лоќичка туриш јара, 
12) Калвил бел, 
13) Ротунд зелен, 
14) Ротунд жолт, 
15) Моминска. 
16) Шипка нишка. 
17) Шипка џуљунска, 
18) Гороглед бр. 6, 
19) Феферови жолти, 
20) Фефероии црвени, 
21) Бела крупна бабушка, 
22) Р-26; 

31. З е л к а (Brassica o^eracea L. var. capitate L.)S 
1) Friiheste Wunder 
2) Дитмар, 
3) Јунска, 
4) Прва жетва, 
5) Golden Acre, 
6) Express, 
7) Nomer pervi (JSfe 1), 
8) Копенхашиа, 
9) Футошка, 

10) Српски мелез, 
11) Вараждниска, 
12) Ликоришка бела, 
13) Слава, 
1^) Љубљан-ска' 
15) Брауншвајска. 
16) Аматер, 
17) Langedijker dauer, 
18) Ерфуртска црвена, 
1Ѕ)) Холандска црвена доциеЈ 
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32. К е љ (Brassica oleracea L. var. sabauda L.): 
1) Allerfriihester, 
2) Капуцински. \ 
3) Vorbote, ' V 
4) Advent Bonner, ' 
5) Железна глава, r 
6) Вертус, 
7) Hammer. 
8) Winterfurst, 
9) Langedijker gelbe griine; 

33. К е љ п у п ч а р (Brassica oleracea L. var. gem-
mifera DC.). 

Herkules; 

34. К е л е р а б а (Brassica oleracea L. var. gonglylo-
des L.): 

1) Вечка бела, 
2) Вечка сина, 
3) Деликатес, 
4) Голијат бела, 
5) Голијат сина, 
6) Dvorsky bela, 
7) Новосадска бела, 
8) Роглиева рана; 

35. К а р ф и о л (Brassica oleracea L. var. botrytis L) : 
1) Ерфуртски, 
2) Снежна грутка, 
3) Идол, 
4) Мастер, 
5) Копенхашки, 
6) Дански експорт, 
7) Трогирски ран 
8) Трогирски средно ран, 
9) Трогирски доцен, 

10) Сплитски средно доцен, 
11) Сплитски доцен, 
12) Ф ранк фур тски; 

36. Г р а ш о к (Pisum sativum L.): 
1) Мал провансалец, 
2) Mignon, 
3) Express Alaska, 
4) Zeiners griine Bestard, 
5) Чудо од Америка 
6) Келведон (чудо од Келведон) 
7) Juwel 
8) Lancet, 
9) Sprinter, 

10) Zenit, 
11) Stern, 
12) Brillant, 
13) Lincoln, 
14) Onward, 
15) Англиски љубимец, 
16) Телефон, 
17) Сенатор, 
18) Fruhe Heinrich; 

87. Б о р а н и ј а - г р а в м е ш у н к а р (Phaseolus 
vulgar is L.). 

1) Староза горски черн, 
2) Фаворит, 
3) Fullcrop, 
4) Tenderlong, 
5) Tendergreen, 
6) Top Grop, 
7) Processor, 

8) Wallo, 
9) Perlagreen, 

10) Saxa, 
11) Prelude, 
12) Widusa. 
13) Кривчек зелен. 
14) Консерва, 
15) Аурора, 
16) Aurea, 
17) Златна олоека, 
18) Крти восковац, 
19) Черокејски восковац, 
20) Јеруоалимска, 
21) Шпаргла (масленка), 
22) Fruhgold, 
23) Долењски масленец, 
24) Cipro, 
25) Blue Lake; 

38. Г р а в — г р а в з р н а ш (Phaseolus vulgarisL.^: 
1) Тетовец, 
2) Градиштанец, 
3) Пасулица, 
4) Трешн^евац, 
5) Пешак бел, 
6) Пасулица ниска, 
7) Michigan, 
8) Пасулица Р-1, 
9) Пасулица Р-3, 

10) Пешак бел Ре-15; 
39. К р о м и д и а р ш л а м а (Allium сера L.): 

1) Домашен погачар, 
2) Мако. 
3) Птујски црвени, 
4) Гостиварски, 
5) Турсхполски, 
6) Херцеговски, 

'7) Бучински, . ; 
8) Цитауерски (Zittauer) (жолти и црвени), 
9) Холандски жолти, 

10) Мелнишки, 
11) Сребреник аирилски, 
12) Сребреник мајски; 

40. Л у к (Allium sativum L.): 
1) Есенски, 
2) Пролетен; 

41. П р а з (Allium porrum L.): 
1) Домашен долг, 
2) Елефант, 
3) Carentan: 

42. К р а с т а в и ц а (Cucumis sativus L.): 
1) Spotresisting, 
2) Староз а горска долга, 
3) Продукта, 
4) Деликатес, 
5) Сончев поток, 
6) Сензација, 
7) Супермаркет, 
8) Ева, 
9) Долга зелена, 

10) Париски корнишон, 
11) Рај неки корнишон; 

43. Л у б е н и ц а (Citrulus aedulls Pang.): 
1) Мраморна. 
2) Вуковарска, 
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3) Сомборска, 
4) Стоко; 

44. Д и њ а (Cucumis melo L.). 
1) Ананас, 
2) Медна роса, 
3) Церова не, 
4) Перевска, 
5) Пловдивски банан; 

45. Т и к в и ч к а (Cucurbita реро L.): 
1) Белградска, 
2) Coccocela, 
3/ Јантра, 
4) Напуљска бела, 
5) Vegetable Marrow; 

46. М о р к о в (Daucus carota L.): 
1) Париоки ран, 
2) Дувишки, 
3) Нантес, 
4) Шантенеј, 
5) Амстердамски. 
6) BKR 4, 
7) Брауншвајежи, 
8) Lange rote Stumpfe ohne Herz, 
9) Marktgartner; 

47. М а г д о н о с (Petroselinum hortense Hoffm.); 
1) Деликатес, 
2) Берлински сродно долг, 
3) Бардовишки, 
4) Mooskrause, 
5) Non plus ultra, 
6) Домашен лисјар; 

48. Ц е л е р (Apium graveolens L.): 
1) Прешќи. 
2) Алабастер, 
3) Ерфуртски, 
4) Балдвр; 

49. Ц в е к л о (Beta vulgaris L. var. esculenta): 
1) Египетско, 
2) Детроит; 

50. 'Р д о к в a (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.): 
1) Saxa Treib, 
2) Коп plus ultra, 
3) Белградска, 
4) National, 
5) Ледена свеќа, 

51. Т р у п к а (Raphanus sativus L. var. major A. 
Voss.): 

1) Црна зимска, 
2) Бела зимска; 

52. С а л а т а (Lactuca sativa L.): 
1) Bottners Treib, 
2) Blackpool, 
3) Мајска кралица, 
4) Новосадска мајска маслена, 
5) Кристал летна жолта, 
6) Љубљанска неделка, 
7) Attraktioo, 
В) Cazard, 

9) Unicum, 
10) Great Lakfes, 
11) Далматинец леден^а, 
12) Наневи, 
13) Зимска р!авка. 
14) Кристал делена земска, 
15) Батавија жолта, 
16) Гумурџибска вдг^ (марула), 
17) Гумурџинека жолта (марула); 

53. Е н д и в и ј а (Cichorium endivia L.): 
1) Есксриол жолта, 
2) Ескариол зелева, 
3) Копица, 
4) Детска глава (Bilbikopf); 

54. Г о л и ц а (Cichorium intybus L. var. ioliosum 
Hegi). 

1) Горданка, 
2) Тржашки свлатник, 
3) Тревишка црвена, 
4) Pan di zucchero, 
5) Верона, 
6) Castelfranco, 
7) Bianco di Milano, 
8) Witloof; 

55. С п а н а ќ (Spinacia oleracea L.): 
1) Матадор, 
2) Viroflay, 
3) Викинг, j 
4) Goliath, 
5) Ескимо, 
6) Gaudry, 
7) Јулиана, 
8) Прогрес; 

56. М о т о в и л е ц (Valerianella locusta olitoria 
POLL.): 

1) Љубљански, 
2) Холандски; 

57. Б д и т в а (Beta vulgaris v. cicla L.): 
1) Сребренолисна, 
2) Темнозелена, 
3) Lukullus; 

58. П а ш т р н а к (Pastinaca sativa L.): 
Долг бел гладон; 

59. Ш п а р г л а (Asparagus officinalis L.): 
1) d'Argenteuil, 
2) Есбјершка; 

60. Ц р н к о р е н (Scorzonera hispanica L.): 
Едногодишен оријашки; 

61. Б а к л а г р а д и н а р с к а (Vicia faba L. var, 
major). 

Aquadulce. 

Bp. 08-527/2 
8 февруари 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство^ 

Душан Маневиќ, е. р. 
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' 190. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за начинот 
на формирање на цените и за пресметување на раз-
ликата во цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот 
директор на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВА 

НАФТА И НАФТИНИ ДЕРИВАТИ 

1. Во Наредбата за формирање на продажните 
цени за сурова нафта' и нафтини деривати („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65) во точката 3 став 2 по 
зборовите: „според важечките прописи" се додаваат 
запирка и зборовите: „а за моторен бензин и плин-
ско масло се додава и износот за патишта, во смисла 
на одредбите од Одлуката, за определување на ви-
сочината на износот од малопродавната цена на бен-
зинот и плинското масло наменет за одржување и 
реконструкција на патишта („Службен лист на 
СРФЈ", бр. 12/67)". 

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

Бр. 7-7/1 
2 март 1967 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Ѓорѓе Пеклиќ, с. р. 

191. 
Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 

статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување на Планот на 
статистичките истражувања за 1967 година („Служг 
бен лист на СФРЈ", бр. 2/67), генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ТРГОВИЈАТА НА 

МАЛО 

1. Месечен извештај на трговијата на мало (во 
понатамошниот текст: извештајот) составуваат од-
браните трговски и други организации на целата 
територија на Југославија што вршат промет на 
стоки на мало. 

Извештајот опфаќа податоци за купувањето, 
продажбата и залихата на основни ортикли суште-
ствени за стандардот на населението. " 4 

2. Извештајот се доставува до републичките за-
води за статистика. 

3. Образецот на извештајот ќе го утврди Сојуз-
ниот завод за статистика. 

4. Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на собирањето на податоци во 
врска со извештајот ќе раководи Сојузниот завод за 
статистика. 

5. Рокот за доставување на извештајот ќе го ут^ 
врди Сојузниот завод за статистика со свое методо-
лошко упатство. 

6. Податоците собрани со овој извештај ќе слу-
жат исклучиво За статистички цели. 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 95-1310/1 
1 март 1967 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

Ибрахим Латифи^, с. р. 

192. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ 

1. Во издание на Југословенскиот заводи за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Производи од експлоатацијата На шуми: 
Трупци за фурнир од широко-

лисници. Општи услови — — — JUS D.B4.020 
Трупци за фурнир од ши!роко-

лисници. Посебни услови за даб — JUS D.B4.031 
Трупци з-а фурнир од широко " 

ливници. Посебни услови за сите ви-
дови, освен за даб — - - - - JUS D.B4.040 

Трупци за фурнир од итлолисни-
ци - - - - - - . - - - JUS D.B4.021 

Трупци за лупење од широколис-
вици. Општи услови — — — — JUS D.B4.022 

Трупци за лупење од широколис-
ници. Посебни услови — - - - JUS D.B4.032 

Трупци за лупење од иглолионици JUS D.B4.023 
Трупци за кибрит од ншроколис-

ници - - - - - JUS D.B4.024 
Трупци за кибрит од иглолисници JUS D.B4.025 
Трупци за прагови - - - - JUS D.B4.026 
Комбинирани трупци — — — JUS D.B4.027 
Трупци за режење од широко-

лисници. Општи услови — — — JUS D.B4.028 
Трупци за режење од широколис-

ници. Посебни услови — — — — JUS D.B4.038 
Трупци за режење од иглолисгаи-

ци. Општи Услови - - - - - JUS D.B4.029 
Трупци за режење од иглолиони-

ци. Посебни услови — — — — — JUS D.B4.039 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 октомври 1967 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Трупови - Трупови за фурнир F 
(л ист ари) - - - - - - - - JUS D.B4.020 

Трупови — Трупови за фурнир F 
(игл о л ис ти) - - - - - - . - JUS D.B4.021 

Трупови - Трупови за лупење L 
(листаЈри) - - - - - - - JUS D.B4.022 

Трупови — Трупови за лупење L 
(иглолисти) - - - - - - - JUS Ц.В4.023 

Трупови — Трупови за кибрит Ѕ , ' 
(лиегари) - - - - т - - - JUS D.B4.024 
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Трупови — Трупови за кибрит Ѕ 
(иглолисти) - - - - - - - JUS D.B4.025 

Трупови — Трупови за прагови Р 
(листари) --- - - - - - - ЈХЈЅ- D,B4.026 

Трупови - Комбишфани трупо-ви JUS D.B4.027 
Трупови — Трупови за режење 

(листари) - - - - - - - JUS D.B4.028 
Трупови — Трупови за режење 

(иглолисти) - - - - - - - JUS D.B4.029 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за необработено и обработено дрво („Службен 
лист на ФНРЈ44, бр. 23/55). 

5. Југословенските стандарди од точката Л на 
ова решение престануваат да важат на 1 октомври 
1967 година % ^ 

Бр. 06-1602/1 
7 парт 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовиЈс, с. р. 

193. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

Југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА ЛОВЕЧКА МУНИЦИЈА 

1. Во југословенскиот стандард Ловечка муни-
ција — Ловечки фишек за пушка сачмарка — JUS 
H.D.4.101, што е донесен со Решението за југосло-
венскиот стандард за ловечка муниција^ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/65) во точката 3.2 во табелата 
но колона 4 називот на колоната се менува и гласи: 
„Спољашњи пречник чауре D mm". 

Во колоната 5 називот на колоната се менува и 
гласи: „Споллшњи пречник капе при врху D mm". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувале во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 25-1641/1 
в март 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

194. 
Врз основа на членот НО од Законот за банките 

и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66 и 1/67) и чл. 6 и 11 од Уред-
бата за општите услови за давање потрошувачки 
кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66 и 42/66), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува V 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАСМА-
НИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУ-
ВАЧКИ КРЕДИТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ 

НА СРЕДСТВА 

' 1. За давање потрошувачки кредити и кредити 
fta стопанските и други работи организации за да-

вање потрошувачки кредити (во понатамошниот 
текст: потрошувачки кредити) според одредбите од 
Уредбата за општите услови за давање потрошу-
вачки кредити, како и за давање, според одредбите 
од Уредбата за општите услови за давање потрошу-
вачки кредити за унапредување на туризмот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/66), на потрошувачки кре-
дити на домаќинствата за унапредување на туриз-
мот и кредити на угостителските, туристичките и 
други работни организации за давале потрошувачки 
кредити на домаќинствата за унапредување на ту-
ризмот (во понатамошниот текст: потрошувачки кре-
дити за унапредувале на туризмот), деловните банки 
можат да ги користа!1 средствата од членот 107 ст. 1 
и 2 на Законот за банките и кредитните работи, и 
тоа: 

1) средствата од штедните влогови по видување 
и од Штедните влогови орочени со рок за отказ до една 

„ година (во понатамошниот текст: штедни влогови) — 
до височина од 90% од состојбата на тие средства, 
со тоа што овие средства ДО височина од 70% да 
можат да га користат за давање потрошувачки кре-
дити и за давање потрошувачки кредити за унапре-
дувале на туризмот, а разликата до височината од 
90% од овие средства — само за давање потрошу-
вачки кредити за унапредување на туризмот; 

2) средствата од ,членот 107 став 2 на Законот 
за банките и кредитните работи — до височината 
што самите ќе ја определат до границите на распо-
ложивите износи на тие средства. 

2. Деловните банки кај кои пласманот во кре-
дитите од точката 1 на оваа одлука не е усогласен 
со 70% односно 90% од средствата на штедните вло-
гови и со средствата од членот 107 став 2 на Зако-
нот за банките и кредитните работи до височината 
што самите ја определиле, можат, додека не го сторат 
тоа, да даваат потрошувачки кредити и потрошу-
вачки кредити за унапредување на туризмот до 
височина од 90% од наплатените отплати по тие 
кредити, со тоа што износот на потрошувачките кре-
дити да не може да го надмине износот од 70% 
од тие отплати. 

3. Износот на делот од 70% од наплатените от-
плати по потрошувачките кредити и отплати по по-
трошувачките кредити за унапредување на туризмот 
што ед денот на влегувањето во сила на Уредбата 
за општите услови за давање потрошувачки кредити 
не ги пласирале, банките можат да то користат за 
давање потрошувачки кредити и потрошувачки кре-
дити за унапредување на туризмот и по влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

4. Како даден кредит, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира износот на одобрениот кредит по од-
бивање на уплатата во готово, со додаток на одна-
пред пресметаниот интерес. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 
усогласување на пласманите на деловните банки во 
потрошувачки кредити со соодветните извори на 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66). 

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

О. бр. 25 
2 март 1967 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Школа Мидовиќ, с. Р, 



С-тана 2^78 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда. 15 март 1967 

195. 

Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), 
Управата за фармацеутска служба и медицинско снабдување објавува 

С П И С О К 
НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО 1966 ГОДИНА 

Управата за фармацеутска служба и медицинско снабдување издаде во 1966 година одобренија за 
пуштање во промет на следните лекови: 

Реден Назив на 
број лекот 

1 Acetysal 

Начин на из-
в а ш а н а л Х Ѕ Г ^ м Ж Производител на Број и датум на р е ш е н и е 

на лекот 

3 4 5 в 

таблети Може да се „Серво Михаљ" Инду- 15-414/1 
500 x 0,5 g издава и без стријско-пољопривред-

лекарски ни комбинат — Фа-
рецепт брика лекова - Зре-

њанин 

од 28. IV 1966. 
год. 

2 Adrenalin 1:1000 вмпули 10x1 ml Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

15-515-509/1-65 од 12. И 1966. 
год. 

3 Adrenalin 1:1000 

4 Akineton (Bipe-
rideni lactas) 

8 Akineton (Bipe-
rideni lactas) 

в Akineton (Bipe-
rideni hydro-
chloridum) 

7 Akineton (Bipe-
rideni hydro-
chloridum) 

8 Akineton (Bipe-
rideni hydro-
chloridimi) 

9 Aldomet 
(Methyidopa) 

10 Aldomet 
(Methyidopa) 

11 Ambramycin В 

12 Ambramycin В 

13 Aqua redestil-
lata 

14 Aqua redestil-
lata 

15 Arbid 

16 Arbid 

17 Asamid (Etho-
suximidum) 

18 Assugrin 

ампули 50 x 1 ml 

ампули 5 x 1 ml 

ампули 50 x 1 ml 

таблети 
20 x 2 mg 

таблети 
50 x 2 mg 

таблети 250 x 2 mg 

таблети 25 x 0,25 g 

таблети 
100 x 0,25 g 
капсули, 16 капе. 

^Lekft Tovarna farma-
cevtskih in kemttnih 
izdelkov - Ljubljana 

капсули, 100 капа 

ампули 10 x 10 ml 

ампули 50 x 10 ml 

дражеи 20 драж. 

дражеи, 500 драж. 

сируп 200 ml 

коцшици, 50 код. 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија — Београд—Зе-
мун 

Може да се „Хемофарм" Фабрика 
издава и без лекова - Вршац 
лекарски 
рецепт 

Може да се ^Krkat Tovarna zdravil 
издава само Novo Mesto 
со лекарски 
рецепт 

н „Плива" Творница фа-
рмацеутских и хемија 
ских производа - За-
греб 

Може да се - tt 
издава и без 
лекарски -- ' 
рецепт 

15-515-509/2-65 

15-515-469/1-65 

15-515-469/2-65 

15-515-488/1-65 

15-515-468/2-65 

15-515-468/3-65 

15-515-331/1-65 

15-515-331/2-65 

1.-663/1 

15-308/1 

15-217/1 

15-217/2 

15-450/1 

15-450/2 

15-402/1 

15-818/1 

од 12. II 1966. 
год. 

од 27 IV 1968. 
год. 

од 27. IV 1968. 
год. 

од 27 Л V 1968. 
год. 

од 27. IV 1968. 
год. 

од 27. IV 1968. 
год. 

од 24.11 1968. 
год. 

од 24 П 1968. 
год. 

од 25. X 1968. 
год. 

од 30. III 1968. 
год 

од 18 IV 1966. 
год. 

од 18 IV 1968. 
год. 

од -0. Ј А 1966 
год. 

од 20. IX 1968 
год. 

од 23 XII 1968. 
год. 

од 7. XI 1968. 
год. 
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19 Assugrin 

20 Ateroid 

21 Ateroid 

22 Avicol SL 

23 Avil 

24 Baralgin 

25 Becyclin 

26 Bellafen 

27 Bellafen 

28 Bemarsal (Di-
phetarsonum) 

29 Bemarsal (Di-
phetarsonum) 

30 Bemycin 

31 Bephenicol 

32 Bephenicol 

33 Boroderm 

34 Borvaselin 

85 Brevicid 
(Xantocillin) 

( 

36 Brinaldix 
(Clopamidum) 

37 Brinaldix 
(Clopamidum) 

38 Brinaldix 
(Clopamidum) 

39 Calcium Lek 

40 Calcium Lek 

41 Capramol 

42 Capramol 

кочници, 100 коц. 

таблети, 46 табл. 

таблети, 500 табл. 

дражеи, 20 драж. 

сируп 100 ml 

капки 10 ml 

капсули, 100 капе. 

супозитории, 8 
супоз. 

таблети, 20 табл. 

таблети 
28 х 500 mg 

таблети 
500 х 500 mg 
сува смеса за 
подготовка на 
капки 10 ml 

сируп 50 ml 

сируп 200 ml 

маст 25 g 

25 g 

капки за уши 10 
ml 

таблети 
15x20 mg 
таблети 
100 x 20 mg 
таблети 
1000x20 mg 

ампули 5 х 5 ml 

ампула 50x5 ml 

Може да се 
издава и без 
лекарски 
рецепт 
Може да се 
издава само 
сз лекарски 
рецепт 

„Плива" Творница фвр- 15-616/2 
мацеутских и кемиј-
ских произвела - За-
греб 
sLeke Tovarna farma-
cevtskih in kemifcnih 
izdelkov - Ljubljana 

од 7. XI 1966. 
год. 

15 315-454/1-65 од 22.1 1966. 
год. 

tKrka^r Tovarna zdra-
vil - NovO Mesto 
„Серво Миха Инду-
стријско-пољоприв ред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова — Зрењанин 

^Krkat Tovarna zdravil 
- Novo Mesto 
„Здравље" Фабрика за 
производњу лекова — 
Лесковац 

15-515-454/2-=65 од 22.1 1966. 
год. 

15-451/1 од 20 IX 1966. 
год 

15-515-511/1-65 од 26 VII 1966. 
год. 

15-г281/1 

1Ј-592/1 

15-420/1 

15-311/1 

од 26 VII 1966. 
. ГОД. 

од 29, XII 1966. 
год. 

од 20. IX 1966. 
год. 

^Speciat - Париз, 
Француска. Заступник 
^Chemcolore Иностра-
но заступство — Бео-
град 

и 

it 

од 20. IX 1966. 
год. 

15-515-71/1-65 од 10.1 1966. 
год. 

15-515-71/2-65 од 10.I 1968. 
год. 

„Плива" Творница фар- 15-328/1 
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 
„Галенине" Фармаце- 15-484/1 
утско-хемијска инду-
стрија — Београд—Зе-
мун 

Може да се „Загреб" Љекарна -
издава и без Загреб 
лекарски 
рецепт 

Може да се „Босналијек" Творница 
издава само лијекова и кемијских 
со лекарски производа — Сарај ево 
рецепт 

к м 

ампули за интра-
везнозна употре-
ба 10x10 ml по 
3,5 g 
ампули — рас-
твор за перор ал-
иа употреба 
10x20 ml до 5 g 

ĵ Lek̂ t Tovarna farma-
cevtskih in- kemiCnih 
izdelkov - Ljubljana 

aLaboratoire Choayt — 
Париз. Заступник 
aChemcolort Инострано 
заступство — Београд 

15-484/2 

15-212/1 

15-729/1 

15-388/1 

15-515-282/1-

15-515-282/2-

15-515-282/3-

15-515-347/1-

15-515-347/2" 

15-244/1 

i:-243/1 

ОД 6. VI 1966. 
год. 

од 22. XI 1966. 
год. 

од 22. XI 1968. 
год. 

од 19. VII 1968. 
год. 

од 15. XII 1968. 
год. 

од 26. VII 1968. 
год. 

-65 од 12. VII 1968. 
год. 

-65 од 12. VII 1968. 
год. 

-65 од 12. VII 1968. 
год 

-65 од 21.1 1968. 
год. 

-65 од 21.1 1968. 
год. 

од 22. IX 1966. 
год. 

од 22. IX 1968. 
год. 
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43 Carbo-
-Intestazin 

44 Carbo-
-Intestazin 

45 Celanat 
(Поран, назив: 
Cedelanat) 

46 Celanat 
(Поран, назив: 
Cedelanat) 

47 Celanat 
(Поран, назив: 
Cedelanat) 

48 Cevicalcit 

49 Chloramphe-
nicol 

50 Chloramphe-
nicol 

51 Chloroxyn 

52 Chloroxyn 

53 Choriogonadin 

54 Choriogonadin 

55 C-Vitamin 

56 Dexarnethason-
-Neomycin 

57 Dexamethason-
-Neomycin 

гранулат 40 Z Може да се „Алкалоид" Фабрика 15-515-405/1-65 од 22. IX 1966, 
издава и без за алкалоиди и хеми- год. 
лекарски ско-фармацеутски про-
рецепт изводи — Скопје 

таблети, 20 табл. п н 15-515-404/1-65 од 25.3tl 1966. 
год. 

ампули 5 х 2 ml Може да се „Биљана" Предузеће за 15-688/1 од 18. XI 1966, 
издава самз производњу, прерадуи год. 
со лекарски промет л^ековитог биља 
рецепт и лијекова биљног по-

ријекла — Загреб 
ампули 50x2 ml lt ^ 15-688/2 

раствор 10 ml 15-665/1 

од 18. XI 1966. 
год. 

од 18. XI 1966. 
ГО" 

таблети, 20 табл. Може да се „Босналијек" Творница 15-533/1 од 26. VII 1966. 
издава и без лијекова и кемијских год. 
лекарски производа — Сарајево 
рецепт 

за парентералн-а Може да се Лекв Tovarna farma- 15-660/1 
употреба 1 g издава само cevtskih in kemifinih 

со лекарски izdelkov — Ljubljana 
рецепт 

за шарентералка „ џ 15-ЅГ0/2 
употреба 50 х l g 
таблети Може да се „Хемофарм" Фабрика 15-699/1 
20 х 0,25 g издава и без лекова - Вршац 

лекарски 
рецепт 

таблети „ 0 15-699/2 
500 х 0,25 g 
ампули 3 х 500 и. Може да се „Алкалоид" Фабрика за 15-253/1 
ј. и 3 амп. раст- издава само алкалоиди и хемиско-
ворач со лекарски -фармацеутски произ-

рецепт води — Скопје 
ампули 3 х 1.500 и „ 15-254/1 
и. ј. и 3 ами. ра-
створен 
таблети Може да се aLeke Tovarna farma- 15-515-330/1-65 од 15. IV 1966. 
250x0,06 g издава и без cevtskih in kemi^nih год. 

лекарски izdelkov - Ljubljana 
рецепт 

капки за очи и Може да се ц 15-515-348/1-65 од 7. И 1986. 
уши 2,5 ml издава само год. 

со лекарски 
рецепт 

маст 5 g н 0 15-515-339/1-65 од 7. II 1966. 
год. 

од 25. XI 1966. 
год. 

од 25. XI 1966. 
год. 

од 5. XII 1966. 
год. 

од 5. ХП 1966. 
год. 

од 7. IV 1966. 
год. 

од 8. IV 1966. 
год, 

58 Dexamethason 
-Neomycin 

59 Dextran 
frZdravljee 

60 Dextran 
aZdravljec 

61 Diamox (Aceta-
zolamidum) 

62 Diamox (Aceta-
zolamidum) 

63 Dicynone 
(Cyclonaminum) 

64 Dicynone 
(Cyclonaminum) 

65 Dicynone 
(Cyclonaminum) 

маст 20 g 

раствор 250 ml 

раствор 500 ml 

таблети ' 
25x0,25 g 
таблети 
250x0,25 g 
ампули 5 x 2 ml 

ампули 10x2 ml 

ампули 50x2 ml 

„ 15-515-339/2-65 од? . I t 1966. 
год. 

„Здравче" Фабрика за 15-515-190/1-65 од 26 IV 1966. 
производњу лекова — год. 
Лесковац 

„ 15-515-190/2-65 од 26 IV 1966. 
год. 

„Хемофарм" Фабрика 15-469/1 од 26 XII 1966, 
лекова — Вршац год. 

и 15-469/2 од 26 XII 1966. 
год. 

aLeke Tovarna farma- 15-515-461/1-64 од 15. IX 1966. 
cevtskih in kemifcnib год. 
izdelkov — Ljubljana 

„ 15-515-461/2-64 од 15. IX 1966. 
год. 

tv 15-515-461/3-64 од 15. IX 1966. 
год. 
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66 Oilatol 
(Buphenini hy-
drochloridum) 

67 Dilatol 
(Buphenini hy-
drochloridum) 

68 Dilatol 
(Buphenini hy-
drochloridum) 

69 Dilatol 
(Buphenini hy-
drochloridum) 

70 Diligan 

71 Diligan 

72 Diligan 

73 Ecoval N 

74 Ecoval N 

75 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Лорен, назив: 
(Oxytetracyclin) 

76 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

77 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

78 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

79 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

80 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

81 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

82 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
Шаран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

83 Egocin 
(Oxytetracyclin) 
(Поран, назив: 
(Oxytetracyclin) 

' 84 Emko 

85 Ergotan (Ergo-
tamini tartras) 

ампули 6 x 1 ml 

раствор 15 ml 

таблета, 20 табл. 

таблети, 250 табл. 

таблети, 20 табл. 

таблети, 100 табл. 

таблети, 500 таба. 

крем 15 g 

маст 15 g 

Може да се aKrkat Tovarna zdravil 
издава само — Novo Mesto 
со лекарски 
рецепт 

15-515-486/1-65 од 4.1 1966. 
год. 

капсули 
6 x 250 mg 

капсули 
8x250 mg 

капсули 
16x250 mg 

капсули 
50.x 250 mg 

капсули 
100 x 250 mg 

капсули 
500x250 mg 

маст 3% 14 g 

маст 28 g 

маст за очи 
3,5 g 

)Lekc Tovarna farma-
cevtskih in kemifcnih 
izdelkov - Ljubljana 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија — Београд-Зе-
мун 

15-515-485/1-65 

15-515-484/1-65 

15-515-484/2-65 

15-515-340/1-65 

15-515-340/2-65 

15-515-340/3-65 

15-515-362/1-65 

од 15.1 1966. 
год. 

д 10.1 1966. 
год. 

ОД 10.1 1966. 
ГОД. 

од 7. П 1966. 
год. 

од 7. И 1966. 
г^ 

ОД 7. II 1966. 
год. 

OA 19.1 1966. 
год. 

15-515-353/1-65 с 19.1 1966. 
год. 

aKrkat Tovarna zdravil 15-257/1 
- Novo Mesto 

15-257/2 

15-257/3 

15-257/4 

15-257/5 

15-257/6 

15-257/8 

15-257/9 

15-257/7 

пена за вагигал- Може да се „Галеника" Фармаце- 15-679/1 
на употреба 120 издава и без утско-хемијска инду-
g лекарски стрија - Београд-Зе-

рецепт мун 
лингвалети t Може да се „Здравче" Фабрика за 15-487/1 
20 х 2 mg , iii. издава само производњу лекова 

^ со лекарски Лесковац 
рецепт 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

о.; 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

од 17. V 1966. 
год. 

о"26.ХП 1968. 
год. 

од 20. IX 1966. 
год. 
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86 Ergotan (Ergo-
tamini tartras) 

супозитории 
6 x 2 mg 

ампули 50 x 1 ml 

87 Ergotyl (Methy-
lergometrini tar-
tras) 
(Поран, назив: 
Secotyl) 

88 Ergotyl (Methy-
lergometrini tar-
tras) 
(Поран, назив: 
Secotyl) 

89 Ergotyl (Methy- раствор 15 ml 
lergometrini tar-
tras) 
(Поран, назив: 
Secotyl) 

Може да се „Здравље" Фабрика за 15-657/1 
издава само производна лекова — 
со лекарски Лесковац 
рецепт 

аалпули 5 х 1 ml " , ^Leke Tovarna farma- 15-537/1 
cevtskih in kemifinih 
izdelkov - Ljubljana 

90 Erythrocin (Eryt-
hromycin) 

91 Erythrocin (Eryt-
hromycin) 

92 Erythrocin (Eryt-
hromycin) 

93 Esalid 

94 Esalid 

95 Ferrocid 

96 Ferrocid 

97 Ferrocid 

ампули за интра-
мускулaipHа упо-
треба 6 x 2 ml по 
100 mg 

амггули за интра-
мускуларета упо-
треба 25 х 2 ml по 
100 mg 
аматули за интра-
мускуларна упо-
треба 300 mg 
таблети, 20 табл. 

таблети, 250 табл. 

ампули 5 х 5 ml 

ампули 50x5 ml 

дражеи, 30 драж. 

(Те-98 Fidemycin 
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

99 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetraqyclin) 

100 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

101 Fidejnycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, ш ш в : 
Tetracyclin) 

102 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

103 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

за интрамуску-
ларна употреба 
1 х 100 mg 

капсули 
8x250 mg 

капсули 
16 х 250 mg 

капсули 
100x250 mg 

капсули 
500 x 250 mg 

маст Z% 10 g 

15-537/2 

15-537/3 

од 20. X 1966. 
год. 

од 21. XI 198ft 
год. 

од 21. XI Ј Ш . 
год. 

од 21. XI 1968. 
год. 

^Abbotts - Chicago. 15-515-663/1-65 од 21. X 1966. 
САД. Заступник „СрбО- год. 
лек" Предузеће за ме-
дицинско снабдевање 
— Београд 

л 15-515-663/2-65 од 21. X 1966. 
год. 

„Плива" Творница фар-
мацеутских и хемиј-
ских производа — За-
греб 

15-515-664/1-65 од 21. X 1966. 
год. 

15-515-308/1-64 од 3. II 1966. 
год. 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија - Београд—Зе-
мун 

15-515-308/2-64 од 3.II 1966. 
год. 

15-515-540/1-65 од 8. VIII 1966. 
год. 

15-515-540/2-65 од 8. VIII 1966. 
год. 

15-515-539/1-65 од 8. VIII 1966. 
год. 

frKrkat Tovarna zdravil 15-256/6 
— Novo Mesto 

15-256/1 

15-736/1 

15-256/2 

15-256/3 

15-256/5 

ед 6. V 1966. 
год. 

од 6. V 1966. 
год. 

од 28. XII 1966. 
год. 

одб-V 1966. 
год. 

од 6. V 1966. 
год. 

од 6. V 1966. 
РОДГ 
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104 Fidemycin (Те-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

маст за очи 1% Може да се tKrkae Tovarna zdravil 15-256/4 
5 g издава само - Novo Mesto 

со лекарски 
рецепт 

105 Fidemycin (Те- суспензија 50 ml 
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

106 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

107 Fidemycin (Te-
tracyclin) 
(Поран, назив: 
Tetracyclin) 

108 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidinome-
thyltetracyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

109 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidi no-
methyl tetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin), 

110 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidino-
methyl tetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

111 Fidemycin РМ 
; (Ругго11сЦцо-
methyltetra-

' cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

112 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidino-
methyltetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

113 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidino-
methyltetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

114 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidino-
methyl tetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

115 Fidemycin РМ 
(Pyrrolidino-
methyl tetra-
cyclin) 
(Поран, назив: 
Fidemycin) 

116 Fongitex 

117 Fungitin 
(Поран, назив: 
Fongitex) 

сува смеса 
подготовка 
капки 10 ml 

за 
на 

сува смеса за 
подготовка на су-
спензија 50 ml 

за интрамуску-
ларна употреба 
1х 0,150 g + 1 х 2 
ml ред ести лира-
на вода 
за интрамуску-
ларна употреба 
50 х 0,150 g 

за интрамуску-
ларна употреба 
1 x0,350 g + 1 jx 2 
ml редестилире-
на вода 

за интрамуску-
ларна употреба 
50 x0,350 g 

за интреивенозна 
употреба 1x0,110 
g + 1 x 5 ml ре-
д ести лирана вода 

за интравенозна 
употреба 
ОхО,ИО g 

за интравенозна 
употреба 1 х 0,275 
g + 1 х 10 ml ре-
дестилована вода 

за интравенозна 
употреба 
50 х 0,275 g 

раствор 20 ml 

раствор 20 ml 

15-386/1 

15-445/1 

15-444/1 

15-258/2 

15-258/5 

15-258/1 

15-258/8 

15-258/4 

15-258/7 

15-258/3 

15-25 8 

ОД 6. V 1966. 
год, 

од 6. V 1966. 
год. 

од 25 V 1966. 
год, 

од 25 V 1968. 
год. 

од 26 Л V 1966. 
гол 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

од 26. IV 1966. 
год. 

„Алкалоид" Фабрика 15-515-173/1-65 од 19.1 1966. 
за алкалоиди и хеми- год. 
ско-фармацеутски про-
изводи — Скопје 

„ 15-441/1 од 6. V 1966. 
год. 
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118 Glucosum 5% раствор 500 ml Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

Републички завод за 
здравствену заштиту 
- Титоград 

15-675/1 о 25 XI 1966. 
год. 

119 Glucosum 250/t ампули 50 x 10 ml и „Серво Михаљ" Инду-
с т р и ј а о-пољопривоед-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова - Зрењанин 

15-461/1 од 15. X 1966. 
год. 

120 Glucosum 50% ампули 50 x 10 ml ft м 15-390 /1 од 15. X 1966. 
год 

121 Glucosum 50% ампули 10 x 20 ml ft „Здравље" Фабрика за 15-536/1 од 20 IX 1966. 
производна лекова — год 
Лесковац 

122 Guardocin капсули If ^ К ткае Tovarna zdravil 15-255/1 од 7. V 1966. 
(Chlortetracyclin) 16x250 mg — Kovo Mesto год. 
(Поран. Нл,зив: 
Chlortetracyclin) -

123 Guardocin капсули If и 15-255/2 о д 7 У 1966. 
(Chlortetracyclin) 100 x 250 mg год. 
(Поран, назив: 
Chlortetracyclin) 

124 Guardocin капсули т m 15-255/3 од 7 V 1966. 
(Chlortetracyclin) 500 x 250 mg год. 
(Поран, назив: 

500 x 250 mg 

Chlortetracyclin) 
125 Guardocin маст 3% 14 g 1i ff 15-255/5 од 7. V 1966. 

(Chlortetracyclin) 
маст 3% 14 g 

год. 
(Поран, назив: 
Chlortetracyclin) 

126 Guardocin маст 3% 28 g т it 15-255/6 од 7. V 1956. 
(Chlortetracyclin) 

маст 3% 28 g 
год. 

(П0"Оан. назив: 
Chlortetracyclin) л 

127 Guardocin маст за очи 1% ц 15-255/4 од 7 V 1966. 
(Chlortetracyclin) 3,5 g год. 
(Поран, назив: 

3,5 g 
-

Chlortetracyclin) 
128 Gupsan таблети, 40 табл. т ff 15-387/1 . од 8 VII 1966. 

год 
129 Gupsan таблети, 200 табл. ai tf 15-387/2 од 8. VII 1966. 

год. 
130 Hiramicin 3% маст 5 g tt ,,Плива" Творница фар- 15-399/1 од 6 VI 1966. 

(Chlortetracyclini 
маст 5 g 

мацевтски x и кемчј- год 
hydrochloridum) ских производа — За-

греб 
131 Hiramicin 3Ve маст 20 g ta tf 15-399/2 од 6 VI 1966. 

(Chlortetracyclini 
маст 20 g 

год 
hydrochloridum) 

132 Hiramicin 1% маст за очи 3 g м м 15-400/1 од 6 VI 1966 
(ChJorMracvptini 

маст за очи 3 g 
год 

hydrochloridum) 
133 Hiramicin В капсули, 16 капе. ff ff 15-656/1 од 21 XI 1966. 

год 
134 Hiramicin В капсули, 100 

капе. 
м w 15-656/2 од 21 XI 1966. 

год 
135 Uvdrex (Hvdro- таблети ft „Хемсфарм" Фабрика 15-515-902/1-65 од 19 П 1966. 

chlorothiazid) 20x0,025 g лекова - Вршач год. 
(Пооан назив: 
Hvdrochloro-
thiazid) 

138 Hvdrex (Hvdro- таблети п и 15-515-902/2-65 од 19 II 1966. 
chiorothfazid) 500x0,025 g год. 
(По^ан назив: 
(Hvdrnch!oro-
thiazid) 

137.Tndociri (Indome- капсули м ^Leke Tovarna farma- 15-479/1 од 15 IX 1966. 
thacinum) 30x25 mg cevtskih in kemifcnih год. 

izdelkov - Ljubljana 
138 Indocid (Indome- капсули т ta 15-479/2 ОД 15. IX 1966. 

thacinum) 100 х 25 mg год. 
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139 Indocid (Indome-
thacinum) 

140 Indunox 

141 INHA 17 

142 Insidon 

143 Isoniazid 

144. Isoniazid 

145 Isoxyl 

146 Isoxyl 

147 Jadit 

148 Jodpepton 

149 Ketazon 

150 Ketazon 

151 Ketazon 

152 Ketazon 

153 Ladricol 

154 Ladricol 

155 Lasix 

156 Lasix 

157 Lasix 

158 Lasix 

159 Lekobar 

160 Lekozid (Dezace-
tillanatozid С) 

161 Lekozid (Dezace-
tillanatozid С) 

162 Longidoxin 

капсули 
500x25 mg 

таблети 
10x50 mg 
таблети 
sa x о,з g 

дражеи 
30 x 50 mg 

таблети 
100 x 50 mg 

таблети 
1000 x 50 mg 
таблети 50 ̂  0,5 g 

таблети 
500x0,5 g 
прашок 20 g 

Може да се aLeka Tovarna farma- 15-479/3 -
издава cavio ccvtskih in kemicnib 
co лекарски delkoV - Ljubljana 
рецепт 

" 15-515 368/1-65 

„ „Алкалоид41 Фабрика 15-25/1 
зв алкалоиди и хеми-
ско-фармаиеутски про-
изводи - Скопје 

од 15 IX 1966. 
год. 

од 15 IX 1966. 
год. 

од 5 VIII 1966. 
год. 

,.Здравље" Фабрика за 15 -674/1 од 25 XI 1966. 
производна лекова - род. 
Лесковац 
„Новофарм" ЛаборатО- 15-515-643/1-65 од 26 IV 1966. 
рија за производњу год. 
фармацеутских, хемиј-
ских и дезиифекцио-
них производа - Нова 
Варош 

15-515-643/2-65 

aKrkae Tovarna zdravil 
— Novo Mesto 

460/1 

дражеи 
30x30 mg 

емпули 5 x 5 ml 

ампули 50 х 5 ml 

дражеи 
20x0,25 g 
дражеи 
250 х 0,25 g 
таблети, 10 табл. 

таблети, 100 табл. 

ампула 5 х 2 ml 

ампули 25 х 2 ml 

таблети 
12 х 40 mg 
таблети 
50 х 40 mg 
1 kg 

ампули 5 х 2 ml 

ампули 50 х 2 ml 

таблети, 10 табл. 

Може да сз 
издава и без 
лекарски 
рецепт 
Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

15-460/2 

„Серво Михаљ" Инду- 15-599/1 
стријско-пољ6привред-
ни комбинат — Фа-
брика лекова — Зре-
њанин 
„Галеника" Фармаце- 15-309/1 
утско-хемијсха инду-
стрија — Београд—Зе-
мун 

Од 26 IV 19С . 
' ГОД 

од 15 IX 1966. 
" год 

од 15. IX 1966. 
год 

од 22. IX 1966. 
год 

од 19 VII 1966. 
год, 

^Chemapol-Spofae, 
ЧССР. Заступник „Мер-
кантиле" Иноземио за-
ступство — Загреб 

iLekc Tovarna farma-
cevtskih in kemifcnih 
izdelkov — Ljubljana 

„Серво Михаљ" Инду-
стри j ско-пољопр^ вред-
ни комбинат — Фа-
брика лекова - Зрења-
нин 

aLeke Tovarna farma-
cevtskih in kemicnih 
izdelkov — Ljubljana 

15-515-346/1-65 

15-515-346/2-65 

15-172/1 

15-172/2 

15-515-358/1-65 

15-515-358/2-65 

15-486/3 

15-486/4 

15-486/1 

15-486/2 

15-515-338/2-65 

15-515-467/1-65 

15-515-467/2-65 

15-515-329/1-65 

ОД1.Н 1966. 
год. 

од 1.II 1966 
год. 

од 2 II 1966. 
год. 

од 2. II 1966. 
год 

од 18 XI 1966. 
год 

од 18. XI 1966. 
год. 

одб. VII 1966. 
год. 

од 8, VII 1966. 
год 

од 8. VII 1966. 
год. 

од 8. VII 1966. 
год 

од 4. II 1966. 
год. 

од 22.11 1966. 
год. 

од 22. II 19G6. 
год 

од 1. III 1966. 
год. 
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163 Longidoxin таблети, 100 табл. Може да се )Leke Tovarna farma-

164 Longidoxin 

165 Longisept 

166 Lyndlol 

167 Lyndiol 

168 Metozin 

Ш Metozin 

170 Mexaform 

171 Mir apron t 

172 Multifungia 

173 Mycosal 

174 Mycosal 

175 Nafazol 
(Поран, назив: 
Naphazolin) 

176 Nafazol 
(Поран, назив: 
NaphazolinJ 

177 Natrii lactas 

супозитории, 5 
супоз. 
маст 20 g 

издава само cevtskih in kemifcnih 
со лекарски izdelkov — Ljubljana 
рецепт 

Може да се 
издава и без 
лекарски 
рецепт 

15-515-329/2-65 од1 .Ш 1966, 
год. 

15-515-325/1-65 одб .и 1966. 
год. 

15-515-415/1-65 од 26. VII 1966. 
год. 

таблети 20x5 mg Може да се 
пропишува 
само во ги-
неколошко-
акушерски 
клиники и 
бол ни ци 1 со-
одветни 
здравствени 
установи и 
советували-
шта за же-
ни. со при-
држување 
кон упат-
ство за на-
чинот на у-
погребата 

15-515-457/1-65 од 21Л 1966. 
год. 

таблета 
22 х 2,5 mg 
таблети 
10x0,3 g 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

таблети 
100x0,3 g 
дражеи, 20 драж. 

капсули 
20 х 15 mg 

прашок 5С g 

раствор 20 g 

прав 20 g 

„Новофарм" Лаборато-
рија за производњу 
фар.мацеутских, хемија 
ских и дезинфекцио-
них произвела — Но-
ва Барош 

,,Плива^ Творница фар-
ма цеутск и х и кемиј-
ских произвела - За-
греб 
itLeke Tovarna farma-
cevtskih in kemtfnlh 
izdelkov - Ljubljana 

15-515-475/1-65 од 19.1 1966. 
год. 

15-515-541/1-65 од 28 XTI 1966. 
год. 

15-515-541/2-65 од 28. XII 1966. 
год. 

15-423/1 од 24 V 1966. 
год. 

15-515-364/1-65 од 5 II 1966. 
год. 

„Алкалоид4 Фабрика 
за алкалоиди и хеми-
ско-фармацеутски про-
изводи — Скопје 

15-611/1 

15-32/1 

15-34/1 

од 20 IX 1966. 
год. 

од 5. VTII 1966. 
год. 

капки за нос и Може да се „Хемофарм" Фабрика 
очи 0,5%о 10 ml издава и без лекова - Вршац 

лекарски 
рецепт 

капки за нос 
и очи 1%о 10 ml 

раствор 350 ml Може да се Завод за трансфузију 
употребува хрви — Сарајево 
само во ста-
ционарни 
здравствени 
установи 

од 5. VIII 1966. 
год. 

15-515-104/1-65 од 5. XII 1966. 
год. 

15-515-105/1-65 од 5. XII 1966. 
год. 

15-515-723/1-65 од 25 XI 19G6. 
год. 

178 Niamid (Nialami-
dum) 

таблети 
3 0 x l i mg 

Може да се aKrkaec Tovarna zdravil 15-689/1 од 29. ХП 1966. 
издава само - Novo Mesto год. 
со лекарски 
рецепт 
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179 Niamid (Nialami-
dum) 

180 Niamid (Nialami-
dum) 

181 Niamid (Nialami-
dum) 

182 Niamid (Nialami-
dum) 

183 Nifurantin (Ni-
trofurantoinum) 

184 Nifurantin ( Ni-
trofurantoinum) 

185 Nitroglicerin 
(GMcerfL 
-trinltrat) 

186 N-Oblivon 
(Methylpentynol 
carbamate) 

187 Novocetin 

188 Novocetin 

189 Novocetin 

190 Novelet! 

191 Novofungin 

192 Novofungin 

193 Novopirin 

194 Novopirin 

195 Novopirin 

196 Olendocyn 
(Gieandomycin) 

197 Orasthin 

таблети Може да се ^Кгкж Tovarna zdravil 15-689/2 
100 х 25 mg издава само — Novo Mesto 

со лек доиш 
рецепт 

29 XII 1968. 
год. 

таблети 
30 х 100 mg 
таблети 
100 х 100 mg 
за парен тера л на 
употреба 500 mg 

Може да се "Pfizer Corporations -
употребува New York, САД. За-
само во ста- ступник „Фабег" За-
ционарни ступство иностраних 
здравствени фирми — Београд 
установи 

дражеи 20 х ОД g Може да се ^Leks Tovarna farma-
издава само cevtskih in kemifcnih 
со лекарски izdelkov — Ljubljana 
рецепт 

15-690/1 од 26. XII 1968. 
год. 

15-690/2 ед 26. XII 1968. 
год. 

15-515-370/1-65 од 23 IX 1966. 
год. 

дражеи 58 х ОД g „ „ 

таблети за суб- Може де се „Плива" Творница фар-
лингва таа при- издава, во мацеутскжх и кемиј-
мена 40 х 0,5 mg количина не ских производа - За-

ггоголема од греб 
10 таблети, 
и без лекар-
ски рецепт 

дражеи 20 х ОД g Може да се „Алкалоид" Фабрика 
издава само -за алкалоиди и хеми-
со лекарски ско-фармацеутски про-
рецепт изводи - Скопје 

таблети, 6 табл. Може да се „Новофарм" Лаборато-
издава и без риј а за производна 
лекарски . фармацеутских, хемиЈ-
рецепт ских и дезинфекцио-

них производа — Но-
ва Барот 

15-515-349/1-65 г 29.1 1966. 
год. 

15-515-349/2-85 од 29.1 1966. 
год. 

15-730/1 од 28. XII 1866. 
год. 

15-515-363/1-64 од 4. IV i m 
год. 

15-515-844/1-65 од 28 XII 1968. 
год. 

таблети, 10 табл, 

таблети, 250 табл. 

дражеи, 30 драж. 

раствор 40 ml 

раствор 250 ml 

15-515-844/2-65 од 28 XII 1966. 
ro-f 

15-515-844/3-65 од 28 XII 1966. 

Може да се 
излива само 
со лекарски 
рецепт 

15-154/1 
том 

од 7 XI 1966. 
год 

^Krkat Tovarna zdravil 
— Novo Mesto 

дражеи, 20 драж. „ „Цовофарм" Лаборато-
рија за производна 
фармацеутских, хемиј-
ских и дезинфекцио-
них производа — Нова 
Варош 

дражеи, 50 драж. „ u 

дражеи, и „ 
250 драж. 
за парентерална Може да се mPfizer Corporation^ 
употреба 500 mg употребува New York^ САД. Заступ-

само во ста- ник „Фабег" Заступ-
ционарии ство иностранних фир-
здравствени ми — Београд 
установи 

ампула 3 х 1 ml Може да се „Серво Михаљ4' Инду-
по 9 1 л из,дава само стријско-пољопривред-

со лекарски ни комбинат — Фаб-
рецеот ' рика лекова — Зрења-

15-242/1 од 20 ГС 1966. 
РОД 

15-242/2 од 20. IX 1966. 
год 

I5-5I5-5I3/1-65 од 261X 1968 
год 

15-515-513/2-65 од 28 X 1963. 
год. 

15-515-513/3-65 од 26 X 1966 
год. 

15-23/1 од 29 IX 1966. 
год. 

15-515-510/1-65 од 7. IV 1966. 
гол 
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198 Orasthin аМпули 10 х 1 ml 
по 3 i. ј. 

Може да се „Серво Михаљ" Инду- 15-515-510/2-65 од7.1\г 1966. 
издава само стријско-пољогтривред- год. 
со лекарски ни комбинат - Фабрт!-
рецепт ка лекова - 1 Зрењанин 

199 Orbenin (С1оха-
cillinnatrium) 

200 Orbenin (С1оха-
cillinnatrium) 

201 Orbenin (С1оха-
cillinnatrium) 

202 Osbil 

сува супстанција 
за парентерална 
1.лимена 50 х 250 
mg 
кат сули 
16 х 250 mg 
капсули 
250 х 250 mg 
таблети 

„Плива" Творница фар- 15-528/1 
мацеутсхих и кемиј-
ских производа — За-
греб 

15-526/1 

ОД 17 VIII 1966. 
год. 

од 17 VIII 1966. 
год. 

15-526/2 од 17. VIII 1966. 
год. 

„Хемофарм" Фабрика 15-515-106/1-65 од 2. VIII 1966. 
4 x 0,75 g лекова - Вршац год. 

203 Osbil таблети к и 15-515-106/2-65 од 2 VIII 1966. 
100 x 0,75 g год. 

204 Ospen .(Phenoxy- сируп 50 ml и ^Krkat Tovarna zdravil 15-208/1 О" 20. VII 1966. 
methylpenicilli-

сируп 50 ml 
— Novo mesto год. 

num) 
205 Palerol ампули 5 x 5 ml и и 15-446/1 од 15 IX 1966. 

год, . 
206 Palerol ампули 100 x 5 ml и П 15-446/2 од 15 IX 1966. 

год. 
207 Palerol дражеи, 20 драж. т 90 15-447/1 од 15 IX 1966. 

год. 
208 Palerol дражеи, т И 15-447/2 од 15 IX 1966. 

100 драж. год. 
209 Palerol дражеи, и И 15-447/3 од 15 IX 1966. 

500 драж. год. 
210 Palerol супозитории. м и 15-448/1 од 15. IX 1966. 

6 супоз. год, 
211 Palerol супозитории, и П 15-448/2 од 15 IX 1966. 

30 супоз. год 
212 Palerol супозитории, н it 15-448/3 од 15 IX 1966. 

100 супоз. год. 
213 Panthenol таблети и „Хемофарм" Фабрика 15-725/1 од 26 XII 1968. 

20 х 120 mg лекова — Вршац год. 
214 Paremin таблети. 10 табл. о „Плива" Творница фар- 15-530/1 од 19 VII 1966. 

мацеутских и кемиј- год. 

215 Paremin 

216 Paremin 

ских производа — За-
греб 

таблети, 20 табл. 

таблети, 250 табл. 

15-515-144/1-64 од 7 IV 1966. 
год 

217 Parkooan (Tri- таблети 
hexyphenydyli 100 х 2 mg 
hydrochloric! um) 

218 Parkopan (Tri- таблети 
hexyphenydyli 100 x.5 mg 
hydrochloridum) 

219 PAS-Natrium дражеи 
250 x 0,41 g 

220 PAS-Natrium . дражеи 
500 x 0,41 ff 

221 Pasta Zinci oxydi 25 g 
(Ph Jug II) 

222 Pasta Zinci sMi- 2П g 
cylMa (Ph Jug ID 

223 Pasta Zinci oxydi 30 Џ 
(Ph Jug II) 

15-530/2 

„Гапеника" Фармаце- 15-196/1 
утско-хеми1ска инду-
стрија - БеоградаЗе-
мун 

15-195/1 

од 19 VII 1966. 
год 

о д 1 ^ 1 1966. 
год. 

од 6 VI те. 
год 

„Новофарм" Лаборато- 15-515-512/1-65 од 28 ИТ 1966. 
риј а за производна год 
фармацеутских, хемиј-
ских и дезинфекцио-
них производа — Нова 
Варош 

„ „ , 15-515-542/2-65 од 28 III 1966. 
год 

Може да се „Трешњевка" Љекарна 15-35/1 од 2. VIII 1966. 
издава и без — Загреб год. 
лекарски 
рецепт 

„ м " 15-36/1 

„Загреб4 Љекарна - 15-211/1 
Загреб 

од 28. VII 1966. 
год. 

од 28 VII 1966. 
год. 
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224 Penbritin (Ampi-
cillinnatrium) 

225 Penbritin (Ampi-
cillinnatrium) 

226 Penbritin (Ampi-
cillinum) 

227 Penbritin (Ampi-
cillinum) 

228 Penthrane 
(Methoxyflu-
ran) 

229 Perabol 

230 Phenobarbiton 

231 Plivit Pe 

232 Plivit Be 

233 Pyrazinamid 

сува супстанци)a 
за парентералка 
примена 
50 х 250 mg 
сува супстанција 
за парентерална 
примена 
50 х 500 mg 
капсули 
16 х 250 mg 
капсули 
100 х 250 mg 
125 ml 

Може да се „Плива" Творница фар- 15-567/1 
издава само мацеутских и ке.лиј-
со лекаррки ских производа -
рецепт Загреб 

15-566/1 

15-568/1 

од 17. VIII 1963. 
год. 

од 17 "ЛП 1966. 
год. 

од 17. VIII 1966. 
год. 

15-568/2 од 17. VIII 1966. 
год 

Може да се lAbbotU - Chicago. 15-515-662/1-65 од 22 IX 1966. 
употребува САД Заступник „Ср- год. 
само во ста- болеа" Предузеће за, 
ционарни медицинско снабдева-
здраветвени ње - Београд 
установи 

маст 20 g 

таблети 
100 х 0,1 g 

ампули 5 х 
по 250 mg 

5 ml 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 
Може де се 
издава, во 
количина не 
поголема од 
2 таблети по 
ОД g, и без 
лекарски 
рецепт 
Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

^Lek^ Tovarna farma- 15-515^507/1-65 
cevtskih in kemiCnih 
izdelkov — Ljubljana 

„Фармаков Предузеће 15-169/1 
за откуп и прераду 
биља и производиу 
лекова - Призрен 

ампула 50 х 5 ml „ 
по 250 mg 
таблети 50 х 0,5 g Може да се 

употребува 
само во спе-
цијализира-
ни болници 
за ТВС 

„Плива" Творница фар- 15-206/1 
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 

„ 15т206/2 

„Хемофарм" Фабрика 15-42/1 
лекова — Вршац 

од 15 IX 1966. 
год. 

од 4 II 1966. 
год. 

од 12 VII 1966. 
год. 

од 12. VII 1966. 
год. 

од 12. IV 1966. 
год. 

234 Pyrazinamid 

235 Pyrazinamid 

236 Redergot 

таблети 
500 х 0,5 g 
таблети. 
500 х 0,5 g 

15-42/2 од 12 IV 1966. 
год. 

ОД 30 III 1966. 
год 

237 Remeflin (Dime-
flini hydrochlori-
dum) 

238 Remeflin (Dime-
flini hydrochlori-
dum) 

239 remeflin арго 
infantibus^ 
(Dimeflini 
hydrochloridum) 

240 Pemeflin (Dime-
flini hydrochlori-
dum) 

241 Ridol 

242 Ridol 

243 Ridol 

w 'Krkac Tovarna zdravil 15-50/1 
— Novo Mesto 

ампули 50 x 4 ml Може да се ^Lekc Tovarna farma- 15-515-416/1-65 од 15 IX 1966. 
издава само cevtskih in kemiCnih год. 
со лекарски izdelkov - Ljubljana 
рецепт 

ампули 5 x 2 ml M H 15-515-114/1-64 од 5 X 1966. 
год. 

вмпули 50 x 2 ml 

ампули 50 х 2 ml 

раствор 15 ml 

ампули 5 х 2 ml 

ампули 50 х 2 ml 

таблети, 10 табл. 

15-515-114/2-64 од 5 X 1966. 
год. 

15-238/1 од 15 IX 1966. 
год. 

15-515-115/1-64 OF 5. X 1966. 
год. 

15-515-426/1-65 од 26. VII 1966. 
год. 

15-515-426/2-65 од 26. VII 1966. 
год. 

15-515-427/1-65 од 26. VII 1966. 
год. 



Страна 316 - Bpoi 12 СЛУЖБЕН ШСЛ НА СФРЈ Среда, 15 март 1967 

1 2 . 3 4 5 6 

244 Ridol таблети, 100 табл Може да се aLeke Tovarna farma- 15-515-427/2-65 од 26 VII 1966. 
издава и без cevtskih in kemicnih 
лекарски izdelkov - Ljubljana 
рецепт 

245 Rifocin (Rifami- амгтули за интра-
cinum SV) Е:нозна примена 

50С mg 

ампули 10 х 2 ml 
по 0,052 g 
ампули 50 х 2 ml 
по 0,052 g 
ампули 10 х 2 ml 
по 0,08 g 
ампули 50 х 2 ml 
по 0.08 g 
капсули 
100 х 150 mg 

246 Ripason 

247 Ripason 

248 Ripason 

249 Ripason 

250 Rondomycin 
(Methacycline 
hydrochloride) 

„Галенине" Фармаце- 15-307/1 
утсќо-хемијска инду-
стрија - Београд—Зе-
мун 
„Хемофарм" Фабрика 15-723/1 
лекова - Вршач 

15-723/2 

Г"-41/1 

15-41/2 

год. 

од:. IV 1966. 
год. 

251 Rondomycin 
(Methacycline 
hydrochloride) 

252 Serogonadin 

253 Serogonadin 

254 Sirepar 

255 Sirepar 

капсули 
100 x 300 mg 

од 28 XII 1966. 
год. 

од 28. XII 1966. 
год. 

од 5 VIII 1966. 
год. 

од 5. VIII 1968. 
год. 

Може да се ^Pfizer Corporation^ 15-515-371/2-65 од 29 IX 1936. 
употребува New York, САД. За- год. 
само во ста- ступник „Фабег" За-
ционарни ступство иностраних 
здравствени фирми — Београд 
установи 

15-515-371/1-65 од 29 IX 1956. 
год 

ампули 3 х 1.000 Може да се „Алкалоид" Фабрика 1?-515-639'1-6о oa7.IV 1966. 
i. ј. и 3 вмп. ра- издава сало за алкалоиди и хеми- год. 
створач со лекарски ско-фармацеутски про-

рецопт изводи - Скопје 
„ 15-515-690/1-65 од 7.IV 1966. 

год. ампули Зх 3 ООО и. 
ј, и 3 амп. рас-
творач 
ампули 5 х 2 ml 

ампули 50 х 2 ml 

aLeks Tovarna farma- 15-157/1 
cevtskih in kemiSnih 
izdelkov - Ljubljana 

15-157/2 

256 Solutio A CD шише од 250 ml Може да се Завод СР Словеније за 15-321/1 
(стерилни. апи- с о 37 5 т \ Стаби- употребува трансфузију крви -
рогени стабиЈЛ1- л и з а тор само во Љубљана 
затор за крв) з д л локвени 

установи 

од 1. III 1966. 
год. 

од 1 III 1966. 
год 

од 7. XT 1966. 
год. 

257 Solutio Natrii 500 ml 
chloridi isotonica 

258 Soventol (Bami- ампули 5 x 1 ml 
pini lactas) 

259 Soventol (Bami- амгтули 50 x 1 ml 
pini lactas) 

260 Soventol (Bami- таблети 
pini hydrochlori- 20 x 50 mg 
dum) 

261 Soventol (Bami- таблети 
pini hydrochlori- 250 x 50 mg 
dum) 

262 Soventol (Bami- желе, 20 g 
pini lactas) 

263 Soventoletten дражеи, 20 драж. 

. од 25 XI 1966. 
год, 

264 Soventoletten 

265 Sulfarlem-Cholin 

Може да се Републички завод за 15-676/1 
издава само здравствену заштиту-
со лекарски Титоград 
рецепт 

жТ,екк Tovarna farma- 15 515-472/1-65 0д 17 I 1966. 
cevtskih in kemidnih год. 
izdelkov - Ljubljana 

„ 15-515-472/2-65 од 17 I 1966. 
год. 

15-515-471/1-65 од 17.I 1966. 
год. 

15-515-471/2-65 од 17 I 1966. 
год 

„ „ 15-515-473/1-65 од 17.1 1966 
год 

15-515-470/1-65 од 15.I 1966. 
год 

15 515-470/2-65 од 15.I 1966. 
I год. 

дражеи, „ „ 
250 драж. ' 1 

дражеи, 30 драж. Може да се ,,Алкалоид1' Фабрика 15-302/1 
издава и без за алкалоиди и хемп-
лекарски ско-фармацеутоки про-
рецепт изводи — Скопје 

од 22 IX 1966. 
год. 
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266 Sulfotalk 

267 Sustac 

268 Sustac 

269 Suva humana 
plazma 

270 Synalar (Fluoci-
noloni acetoni-
dum) 

Ф 
271 Synalar (Fluoci-

noloni acetoni-
dum) 

272 Talusin (Proscil-
laridinum A) 

273 Talusin (Proscil-
laridinum A) 

274 Talusin (Proscil-
laridinum A) 

275 Talusin (Proscil-
laridinum A) 

276 TAO 
(Triacetylo-
leandomycin) 

пудра 30 g , 

mite таблети 
25 x 2,6 mg 

forte таблети 
25 x 6,4 mg 
350 ml 

крем 15 g 

маст 15 g 

дражеи 
20x0,25 mg 

дражеи 
50 x 0,25 mg 
дражеи 
20 x 0,5 mg 
дражеи 
50 x 0,5 mg 
капсули 
100 x 250 mg 

Може да се „Загреб44 ЈБекарна - 15-474/1 
издава и без Загреб 
лекарски 
рецепт 
Може да се ^Krkae Tovarna zdravil 15-601/1 
издава само — Novo Mesto 
со лекарски 
рецепт 

15-600/1 

Може да се Завод за трансфузија 15-666/1 
употребува на крв - Скопје 
само во 
здравствени 
установи 

Може да се „Галеника" Фармацеут- 15-695/1 
издава само ско-хемијска индустрии 
со лекарски ја - Београд—Земун 
рецепт 

„ 15-696/1 

^Lekc Tovarna farma-
cevtskih in kemiCnih 
izdelkov — Ljubljana 

Може да се ^Pfizer Corporations 
употребува New York, САД. 3a-
само во ста- ступник „Фабег" За-
ционарни ступство иностраних 
здравствени фирми — Београд 
установи 

15-515-396/1-65 

15-515-396/2-65 

15-442/1 

1ЅГ-442/2 

15-515-373/2-65 

од 19, VII 1966. 
год. 

од 25. XI 1966. 
год. 

од 25. XII 1966. 
год. 

од 27. XII 1966. 
год. 

од 23 XII 1966. 
год. 

од 23. XII 1966. 
год. 

од 19. VII 1966. 
год, 

од 19. VII 1966. 
год. 

од 19. VII 1966. 
год. 

од 19. VII 1966. 
год. 

од 20. X 1966. 
год. 

277 'raxilan 

278 Taxilan 

279 Taxilan 

280 Taxilan 

281 Taxilan 

282 Taxilan 

283 Taxilan 

284 Tekorton 

285 Tekorton 

286 Tekorton 

287 Terfluzine 
(Trifluoperazini 
hydrochloridum) 

ампули 10x2 ml 

аодпули 100 x 2 ml 

xByk-Guldene — Lom-
berg-Konstanz. 
Заступник „Југомонта-
на" Заступство ино-
страних фирми — Бео-
град 

15-515-66/1-64 

дражеи 
50 х 25 mg 

дражеи 
100 х 25 mg 
таблети 
25 х 100 mg 
таблети 
50 х 100 mg 
таблети 
250 х 100 mg 
маст 5 g 

маст 20 g 

маст за очи 3 g 

катон 30 ml 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

„Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа - За-
греб 

„Алкалоид" Фабрика 
за алкалоиди и хеми-
ско" фармацеутски про-
изводи - Скопје 

15-515-60/2-64 

15-515-62/1-64 

15-515-62/2-64 

15-515-61/1-64 

15-515-61/2-64 

15-515-61/3-64 

15-398/1 

15-398/2 

11-418/1 

15-301/1 

од 2. IX 1966. 
год. 

од 2. IX 1966. 
год, 

од 2. IX 1966. 
год. 

од 2. IX 1966. 
год, 

од 2. IX 1966. 
год. 

од 2. IX 1966. 
год 

од 2. IX 1966. 
год 

од 16. VI 1966. 
год. 

од 16. VI 1966. 
год. 

од 16. VI 1966. 
год. 

одЗ. VI 1966. 
год. 
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288 Tetraciklin 

289 Tetraciklin 

капсули 
16 - 250 mg 

капсули 
100 х 250 mg 

Може да ф „Плива" Творница фар- 15-324/1 
издава само мацеутских и кемгтј-
со лекарски ских произвела — За-
рецепт греб 

15-324/3 

од 29. IV 1968b 
год. 

од 29 IV 1988. 
год. 

290 Tetraciklin 3e/t 

291 Tetraciklin З0^ 

292 Tetraciklin l9/i 

293 Tifenso 

294 Tomanol 

295 Tomanol 

298 Tomanol 

297 Tomanol 

298 Tomanol 

299 Tomanol 

300 Torecan 

301 Torecan 

302 Torecan 

303 Torecan 

304 Torecan 

305 Trimanyl 

306 Trimanyl 

307 Trimanyl 

308 Trimanyl 

309 Trimanyl 

310 Trimeks 
(Metrimida-
zolum) 

311 Trimeks 
(Metronida-
zolum) 

маст 5^2 

маст 20 g 

маст за очи 3 g 

маст 20 g 

15-325/1 

15-325/2 

15-323/1 

Може да се „Алкалоид" Фабрика 15-33/1 
излева и без за алкзлоиди и хеми-
лекарски ско-фармацеутски про-
редете изводи — Скопје 

ампуди 5 х 5 ml Може да се ^Krkas Tovarna zdravU 15-459/1 
издава само — Novo Mesto 
со лекарски 
рецепт 

ампули 50 х 5 ml 

дражеи, 20 драж. 

дражеи, т 
250 драж. 
супозитории, „ 
5 супоз. 
супозитории^ " „ 
100 супоз. 
ампули 50 х 1 ml Може да се 

употребува 
само во ста-
ционарни 
здравствени 
установи 

дражеи 
10 х 6,5 mg 

Може да се 
издава саид 
со лекарски 
рецепт 

дражеи 
50 х 8.5 mg 
дражеи 
250 х 6,5 mg 
супозитории, 
6 супоз. 

ампуле 5 х 2 ml 

аштуле JO х 2 ml 

дражеи, 20 драж 

ѓажеи. 
250 драж. 
капки 15 ml 

15-459/2 

15-457/1 

15-457Д 

15-458/1 

15-458/2 

15-305Д 

таблети 
20 х 250 mg 

ве гина л ни табле-
ти 10 х 500 mg 

15-304/1 

15-304/2 

15-304/3 

15-308/1 

15-458/1 

15-458/2 

15-454/1 

15-454/2 

15-455/1 

„Плива" Творница фар- 15-401/1 
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 

15-403/1 

од 29 IV 1988. 
год 

ОД 29 IV 1988. 
год. 

од 12 IV 1966. 
год. 

OA 15 X 1966. 
год. 

од 12. VIII1988. 
год. 

од 12. V m 1966 
год. 

ОД 12. VTII1988. 
год. 

од 12. VIII1968 
год. 

ар 12. VTI 1966 
год. 

од 12 VIII1966 
год. 

од 7. Г 7 1966. 
год. 

ОД 7 IV 1968. 
год. 

од 7 IV 1968. 
РОД 

од 7 IV 1966. 
ѓон 

ОД 7 IV 1968. 
год 

О 12 VIII1968. 
год. 

од 12 VIII1968 
год. 

ОД 12. VIII1968. 
год. 

од 12 VIII1968 
год. 

од 12 VIII1966 
год. 

од 21. VI 1988. 
год. 

ед 23. VI 1968 
год. 
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312 Tryptizol 
(Amitriptylini 
hydrochloridum) 

313 Tryptizol 
(Amitriptylini 
hy drochl oridum) 

314 Tryptizol 
(Amitriptylini 
hydrochloridum) 

315 Tryptizol 
(Amitriptylini 
hydrochloridum) 

316 Tryptizol 
(Amitriptylini 
hy drochl oridum) 

317 Unguentum Aci-
di borici 
(Ph Jug II) 

ампуле 5 x 2 ml Може да се ^Lekt Tovarna farma-
издава само cevtskih in kemicnih 
со лекарски izdelkov - Ljubljana 
рецепт 

амнуле 50 x 2 ml „ „ 

таблети 
100 x 10 mg 

таблети 
30 x 25 mg 

таблети 
100 x 25 mg 

25 g 

318 Unguentum 
Ammonii 
sulfogyrodalas 

319 Unguentum 
contra rheuma 

320 Urea 
(Karbamid) 

25 g 

15-515-456/1-65 од 29.1 1966. 
год. 

15-515-456/2-65 од 29 I 1966. 
год, 

15-515-453/1-65 од 28 IL 1966. 
год. 

15-515-455/1-65 од 28. I l l 1966. 
год, 

15-515-455/2-65 од 28 III 1966. 
год. 

Може да се „Трешњевка" Љекарна 15-37/1 
издава и без - Загреб 
лекарски 
рецетгг 

w 15-38/1 

25 g и it 

1 х 75 g 4- 1 х 250 Може да се Завод за трансфузију 
ml 10% раствор употребува крви - Сарајево 
на гликоза само во ста-

ционарни 
здравствени 
установи 

15-39/1 

од 2. VIII 1966. 
год, 

од 7. XI 1966. 
год. 

од 7. XI 1966. 
год. 

15-515-722/1-65 од 25. XI 1966. 
' год. 

321JUrosept 
(Nitrofuran-
toinum) 

322 Urosept 
(Nitrofuran-
toinum) 

323 Ustimon 

324 Ustimon 

325 Ustimon 

326 Vandid 
(Etamivanum) 

327 Vandid 
(Etamivanum) 

328 Vandid 
(Etamivanum) 

329 Vandid 
(Etamivanum) 

330 Vandid 
(Etamivanum) 

331 Vandid 
(Etamivanum) 

таблети 
20 xv 190 mg 

таблети 
50 x 100 mg 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

ампула 25 х 2 ml 

таблети 
30 х 30 mg 
таблети 
250 х 30 mg 
ампули 5 х 2 ml 

аатули 25 х 2 ml 

ампули 5 х 5 ml 

ампули 50 х 5 ml 

капки 10 ml 

капки 200 ml 

„Новофарм" Лаборато- 15-223/1 
рија за производна 
фармацеутских, хемиј-
ских и дезинфекцио-
них произвела - Нова 
Варош 

w 15-223/2 

„Алкалоид-Билка" Хе- 15-439/1 
миско - фармацеутска 
фабрика — Скопје 

15-384/1 

.15-384/2 

Може да се 
употребува 
само во 
здравствени 
установи 

„Галениха" Фармаце- 15-515-91/1-65 
утско-хемијска инду-
стрија - Београд—Зе-
мун 

од 24. X 1966. 
год. 

од 24. X 1966. 
. год. 

од 12, VII 1966. 
год, 

од 12 V r 1966. 
год, 

од 12. VII 1966. 
год; 

од 12. VII 1966. 
год. 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

15-515-91/2-65 

15-515-92/1-65 

15-515-92/2-65 

15-515-121/1-65 

15-515-121/2-65 

ОД 12. VII 1966. 
год. 

од 12 VII 1966. 
год. 

с^ 12, VII 1966. 
год, 

од 12. VII 1966. 
год. 

од 12. VII 1966. 
год. 
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332 Vasokastan 

333 Vasokastan 

ампули 10 х 2 ml Може да се ^1,екк Tovarna farma-
холава само cevtskih in kemicnih 
ш и т с ,да v-c iwvoiua хииди" 
издава само cevtskih in kemicnih 
со леарски izdelkov — Ljubljana 
рецепт 

15-515-356/1-65 од 25.1 1966. 
год. 

емпули 50 х 2 ml 15-515-356/2-65 од 25. I 1966. 
год. 

334 Vasokastan маст 50 g 15-515-359/1-65 од 25. II I960. 
год. 

335 Vasokastan раствор 10 ml 15-515-357/1-65 од 25. I 1966. 
год. 

336 Venocuran дражеи, 20 драж. 15-515-365/1-65 од 24.II 1966. 
год. 

337 Venocuran дражеи, 50 драж. 15-515-365/2-65 од 24 И 1966. 
год. 

338 Vermitin 

339 Viadril G 
(Hydroxydion 
natrium) 

таблети 4 x 0,5 g 

0,5 g 

0 „Фармаков4 Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и производна ле-
кова — Призрен 

Може де се ^Pfizer Corporation 
употребува — New York, САД. 
само во ста- Заступник „Фабег" За-
ционарни ступство иностраних 
здравствени фирми — Београд 
установи 

15-170/1 од 4. II 1966. 
год. 

15-515-372/1-65 од 23. IX 1966. 
год. 

340 Visucicatrizzante маст за очи 10 g Може да се altalsebert - Milano. 
издава само Италија. Заступник 
со лекарски „Велебит" Заступство 
рецепт иностраних фирми -

Београд 

15-515-719/1-65 од 29.IX 1966. 
год. 

341 Visumidriatic 
0,5Vi 

капки за очи 
10 ml 

Може да се 
употребува 
tajuio во со-
одветни 
здравствени 
установи 

15-515-718/1-65 од 29. IX 1966 
год. 

342 Visumidriatic l9/i капки за очи 
15 ml 

344 Vitamin С 

345 Vitamin С 

346 Vitamin С 

347 Vitamin С 

15-515-717/1-65 од 29. IX 1966. 
год. 

343 Vitamin Bi ампули 50 х 1 ml Може да се „Серво Михаљ" Инду- 15-650/1 
по 100 mg 

таблети 
30 х 0,5 g 

рецепт 

таблети 
250 х 0,05 g 

таблети 20 х 0,5 g 

таблети 
250 х 0,5 g 

издава само стријско-пољопривред-
со лекарски ни комбинат— Фабри-
рецепт ка лекова - Зрењанин 
Може да се „Новофарм" Лаборато- 15-165/1 
издава и без риј а за производна 
лекарски фармацеутских, хемиј-

ских и дезинфекцио-
них производа - Нова 
Варош 

15-165/2 

15-166/1 

15-166/2 

от21.Х 1966. 
год. 

од 23 IV 1966. 
год. 

од 23 IV 1966. 
год. 

од 23. IV 1966. 
год. 

од 23 IV 1966. 
год. 

Началник 
на Управата за фармацеутска служба 

и медицинско снабдување, 
Мр пх Венцеслав Павлов, с. р. 
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Ч 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НЕСОГЛАСНОСТА СО ЗАКОНОТ НА 
ЧЛЕНОТ 1 СТАВ 3 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРА-
НИЕТО НА КОМУНАЛНАТА' ЗАЕДНИЦА НА СО-
ЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ПОСАВЈЕ ЗА НОВИТЕ СТОПИ НА ДОДАТНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ОД 1 ОКТОМВРИ 1965 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-
конитоста на одредбата од членот 1 став 3 на Од-
луката на собранието на Комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците Посавје 
да новите стопи на додатниот придонес за здрав-
ствено осигурување од 1 октомври 1965 година („У-
радни вестник Цеље", бр. 36/65), врз основа на јав-
ната расправа одржана на 30 јануари 1967 година 
донесе 

\ О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека одредбата од членот 1 став 
3 на Одлуката на собранието на Комуналната заед-

; ница на социјалното осигурување на работниците 
ј Посавје за новите стопи на додатниот придонес за 
I здравствено осигурување од 1 октомври 1965 годи-
1 на, не била во согласност со членот 77 став 2 на 
( Основниот закон за организацијата и финансирање-
то на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29̂ 66 и 52/66). 

2. Оваа одлука на Судот, која го има правното 
Дејство од членот 32 на Законот за Уставеиот суд 
на Југославија, ќе се објави во „Службен лист ма 
СФРЈ" и во „Урадни вестник Целе". 

3. Постапката за оценување на законитоста на 
одредбата од членот 1 став 3 на Одлуката за новите 
стопи на додатниот придонес за здравствено осигу-
рување од 1 октомври 1965 година, ја поведе Проек-

; тивкото биро „Регион" од Брежице. Предлогот за 
; поведување на постапката е поднесен на 28 октом-
ј ери 1965 година до Уставниот суд на СР Словенија, 
I кој му го отстапи на овој Суд откога на седницата 
: одржана на 10 мај 1966 година ја установи својата 
ненадлежност. 

Одлуката за новите стопи на додатниот придо-
нес за здравствено осигурување од 1 октомври 1965 
година ја донесе Собранието на Комуналната заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 

; Посавје на седницата одржана на 22 септември 1965 
; година. Одлуката влезе во сила на 1 октомври 1965 
I година, а престана да важи на 1 јануари 1966 годи-
на со донесувањето на Одлуката за измена и до-
полнение на Одлуката за новите стопи на додатниот 
придонес , за здравствено осигурување („Уредни вес-
елник Цеље, бр. 45/65). Во членот 1 став 3 на Одлу-

, ката беше определено додатен придонес за здрава 
I стоено осигурување да плаќаат и работните органи^ 
; зации што дотогаш не го плаќале тој придонес, и 
I тоа во општината Брежице по стопа од 2,37%, во 
општината Кршко по стопа од 1,650/о, а во општина-
та Севница по стопа од 3,23%. 

Сопред членот 77 став 2 на Основниот закон за 
1 организацијата и финансирањето на социјалното 
! осигурување стопите на придонесот за здравствено 
I осигурување ги определува собранието на комунал-
' ната заедница, во согласност со општинското со-
; брание. 
I Во постапката пред Уставниот суд на Јутосла-
I fen ја е утврдено дека текстот на одлуката на кој 
I дало согласност Собранието на општината Брежице 
! не го содржел ставот 3 од членот 1. Според тоа, за 
I оваа одредба не постоела согласност од општинско-
I то собрание, на поради тоа оваа одредба не била 
1 законита, што Судот и го утврди врз основа на чле-
нот 35 став 2 од Законот за Уставниот студ на Ју -
гославија. 

Оваа одлука на Судот има правно дејство на 
одлука со која се поништува одредбата од ставот 
3 на членот 1 на Одлуката на Собранието на Кому-
налната заедница на социјалното осигурување на 
работниците Посавје, што значи дека сите работни 
организации што според таа одредба платиле дода-
тен придонес за здравствено осигурување имаат 
право да бараат од фондот на здравственото осигу-
рување враќање на платените износи во рок од 
шест месеци од денот на објавувањето на одлуката 
на Уставниот суд во „Службен лист на СФРЈ". 

Уставниот суд на Југославија посебно го цене-
ше прашањето дали може да се смета дека Одлу-
ката на Собранието на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Посавје е 
усогласена со законот во текот на постапката, со 
оглед на тоа дека оваа одлука престана да важи на 
1 јануари 1966 година а предметот му е отстапен на 
овој суд на И мај 1966 година Ценејќи го ова пра-
шање, Судот зазеде став дека во овој случај треба 
да се смета дека постапката започнала со поднесу-
вањето на предлогот до Уставниот суд на СР Сло-
венија, т. е. на 28 октомври 1965 година, и дека пос-
тапката водена во тој Суд сочинува целина со пос-
тапката водена во Уставниот суд на Југославија. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 30 јануари 
1967 година. 

У-бр. 229/66 
30 јануари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот сџц на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. Р 

У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

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

МОНГОЛСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

I 
Се назначува 
Стане Колман, советник во Државниот секрета-

ријат за надворешни работи, досегашен постојан 
отправиик на работите на Социјалистичка федера-
тивна Република Југославија во Монголската На-
водна Република, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Монголската Народна Репуб-
лика. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 19 
4 март 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на чл. 30 и 34 од Законот за сојуз-
ната управа ^,Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ТРУД 

За советник на сојузниот секретар за труд се 
назначува Беќа Ќамил, советник на Амбасадата на 
СФРЈ во Париз. 

В. бр. 10 
8 март 1967 година 

Белград 

Сојузен Извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалис-
тичке Реиублипе Хрватско во бројот 24 од 25 јуни 
1966 година објавуваат: 

Решение за именување Општинска изборна ко-
мисија за спроведување на изборите за членови на 
општинското и околиското собрание Славовска 
Пожега; 

Одлука за начинот и за условите за користење 
на средствата за залепување на пензионерите во 
1966 година. 

Во бројот 25 од 2 јули 19136 година објавуваат: 
Завршна сметка за извршувањето на Буџетот 

на СР Хрватска за 1965 година; 
Одлука за потврда на завршната сметка на 

Резервниот фонд на СР Хрватска за 1965 година; 
Одлука за потврда на Статутот на Републич-

киот фонд за сигурност на сообраќајот на јавните 
патишта; 

Одлука за основање комисија за прашањата на 
здравственото осигурување на работниците; 

Одлука за дополнение на Одлуката за имену-
вање претседател и членови на Советот за народ-
на одбрана во Ср Хрватска; 

Одлука за именување заменик републички се-
кретар за стопанство; 

Исправка на Правилникот за определување ре-
гистрациони подрачја за моторни и приклучни г во-
зила; 

Исправка на Одлуката за потврда на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за станбена из-
градба за 1965 година. 

Во бројот 26 од 9 јули 1966 година објавуваат: 
Одлука за одобрување програмата за работа и 

за потврда на финансискиот план на Републичкиот 
фонд за безбедност на со,обраќајот на јавните па-
тишта за 1966 година; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. 
У-48/1-1966 од 27 iyHH 1966 година; 

Решение за утврдување на подрачјата на о'-
кружните и општинските јавни обвинителства на 
подрачјето на Окружниот суд во Загреб; 

Решение за утврдување на подрачјата на оп-
штинските јавни обвинителства на подрачјето на 
Окружниот суд во Пула; 

Одлука за пресметување и плаќање на при-
донесот за социјално осигурување за работниците-
-рибари во стопанските организации и за. члено-
вите на рибарските задруги, за куќните настојници, 
за работниците кај приватни работодавачи, за 
куќните помошнички и за работниците на непла-
тено отсуство. 

Во бројот 27 од 16 јули 1966 година објавуваат: 
Одлука за потврда на Статутот на Заедница-

та на осигурувањето на СР Хрватска; 
Наредба за ограничување сообраќајот на де-

лот од јавниот пат на прв ред број 7 од Загреб до 
Риека. 

Во бројот 28 од 23 јули 1968 година објавуваат: 
Заков за морското рибарство; 
Закон за кредитирање на студентите и учени-

ците; 
Закон за определување на гранките^ групите 

односно под групите на дејностите во кои, може да 
се определи додатен придонес за здравствено оси-
гурување и за утврдувањето на критериумите за 
определување на височината на тој придонес; 

Закон за изградбата и финансирањето на из-
градбата на електроенергетските објекти до 1978 
година; 

Закон ,за минималниот личен доход,ца рар0?" 
ниците; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот за кредитирање на студентите; 

Одлука за основање Завод за рехабилитација 
на телесно инвалидни деца и младина во Загреб; 

Одлука за доделување средства од Републич-
киот резервен фонд; 

Одлука за давање гаранција за враќање заем 
на Републичкиот фонд за развој на стопански не-
доволно развиените краишта на Стопанската бан-
ка во Загреб; 

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за 
унапредување на основното ОЈбразование аа ,СР Хр-
ватска; 

Одлука за именување генерален директор на 
стопанската банка во Загреб; 

Заклучоци за конкретните мерки што треба да 
се преземат за потрошувачката во областа на 
здравственото осигурување и во другите фондови 
на социјалното осигурување да се доведе во сог-
ласност со материјалните можности на општестве-
ната заедница; 

Решение за утврдување височината на цената 
на чинењето на личната карта; 

Одлука за посебна заштита на птиците пеачки 
и птиците полезни за земјоделството и шумарството, 

Во бројот 29 од 30 јули 1966 година објавуваат: 
, Закон за организацијата на превозот во друм-

скиот сообраќај; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
урбанистичко и регионалното просторно планира-
ње: 

Уредба за издатоците за службени патувања 
во странство што им се признаваат на републички-
те органи на управата во материјални трошоци: 

Решение за именуваше претседател и членови 
на Републичкиот совет за безбедност на сообраќа-
јот; , t 

Решение за разрешување на потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за просвета, култура и 
физичка култура: 

Решение за именување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за просвета, култура и фи-
зичка култура; 

Наредба за начинот и постапката за остварува-
ње премија за кравјо млеко во 1966 година; 

Наредба за определување стручна установа во 
која може да се врши оспособување на лица за ра-
бота со извори на јонизирачки зрачења и на ра-
боти за заштита од тие зрачења; 

Наредба за определување здравствени устано-
ви во кои можат да се вршат здравствени прег-
леди на лица што се ставени под здравствен надзор 
заради спречување на штетното дејствуваше на 
јонизирачки зрачења; 

Наредба за определување здравствени и други 
стручни организации и установи во кои можат да 
се вршат анализи на здравствена исправност на 
мостри од предмети за општа употреба; 

Наредба за определување стручна здравствена 
установа што може да дава мислење дали одделни 
организации ги исполнуваат условите за работа со 
фумиганти; 

Наредба за определување здравствени и други 
установи во кои можат да се вршат испитувања 
на здравствената исправност на прехранбени про-
дукти. 

Во бројот 30 од 6 август 1966 година објавуваат: 
Општествен шии на развојот на СР Хрватска 

за периодот од ДО6 до 1970 година. 

Во бројот 31 од 13 август 1966 година објаву-
ваат: 

Препорака за унапредување на службата за 
правна, помош во Ср Хрватска; 

Правилник за стручната т р е м а и другите ус-
лови што мора да ги исполнува инспектор на 
друмскиот сообраќај и за легитимацијата на ин-
спектор на друмскиот сообраќај; 

Наредба за подрачјата на лучките капетании 
во Дубровиик, Плоче и Сплит. 

Во броевите 32 од 20 август, 33 од 27 август и 
34 од 3 септември 1966 година не објавуваат про-
писи. 

Во бројот 35 од 10 септември 1966 година не 
објавуваат прописи. 

Во бројот 36 од 19 септември 1966 година об-
јавуваат: 

Одлука за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта; 

Правилник за стручната спрема и другите ус-
лови што мора да ги исполнува општински и ре-
публички инспектор и за легитимацијата на оп-
штински и републички рибарски инспектор; 

Правилник за измена На- Правилникот за ус-
ловите под кои занаетчиските дуќану на самостој-
ни занаетчии можат да држат ученици во стопан-
ството; 

Наредба за надлежноста на определените луч-
ки капетении за запишување на поморски бродови; 

Одлука за користење на средствата од фондот 
за станбените потреби на пензионерите и инвали-
дите на трудот; 

Одлука за височината на постојаниот износ на 
име учество на осигурените лица во трошоците за 
користење лекови; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за зголемување на пензиите во 1965 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување на пензиите и инвалиднините во 
1966 година со зголемувањето на животните тро-
шоци во 1965 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за највисокиот износ на пензискиот основ односно 
личниот доход од кој може да се определи пензија; 

Исправка на Решението за именување претсе-
дател и членови на Републичкиот совет за безбед-
ност на сообраќајот, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републико Цр-
не Горе" во бројот 14 од 18 јули 1066 година објавува: 

Закон за мерилата за распределба на приходи-
те од бензин и плинско масло наменети за јавни 
патишта; 

Закон за измени на Законот за Републичкиот 
фонд за патишта; 

Закон за измени на Законот за воведување ре-
публички придонеси и даноци; 

Одлука за распределба на средствата наменети 
за јавни патишта во 1966 година; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора ка ј Ин-
вестиционата банка — Титоград со кредит од 
1,000.000 динари за изградба на станови; 

Одлука за усогласување актот за основање на 
Комбинатот за алуминиум — претпријатие во из-
градба во Титоград со одредбите од Основниот за-
кон за претпријатие ага; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Ин-
вестиционата банка — Титоград со износот на кре-
дит од 10,000.000 динари за зголемениот обем на 
работите во 1966 година за изградба на делницата 
на Јадрансхиот пат Рибаревхна-Иванград; 

Одлука за употреба на средствата на СР Црна 
Гора за инвестиции во стопанството во 1966 го-
дина; 

Одлука за обемот и зе начинот на утвр-дување 
на надоместокот за дрво на пењ исечено во шума 
врз која постои право на сопственост, а со која 
стопанисува работна организација; 

Одлука за давање регрес за производство на 
приплодни бикови во 1966 година; 

Одлука за определување височината на по-
мошта на жртвите на фашистичкиот терор; 

Решение за одобрување употребата на учеб-
ници во основно училиште; 

Одлука за највисокиот износ на пензискиот 
основ од кој може да се определи пензија: 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени во 1961, 
1962, 1963 и 1964 тодина на нивото на личните до-
ходи од 1965 година; 

Одлука за распишување избори за една поло-
вина членови на Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работници-
те Титоград. 
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Во бројот 15 од 22 јули 1966 година објавува: 
Решение за разрешување од должност помош-

ник секретар во Републичкиот секретаријат за 
стопанство 

. Во бројот 16 од 30 јули 1966 година објавува: 
Правилник за пофалбите, наградите и дисци-

плинските мерки што се применуваат на ученици-
те на основно училиште. 

Во бројот 17 од 5 август 1966 година објавува: 
Решение за разрешување од должност помош-

ник секретар во Републичкиот секретаријат за 
Внатрешни работи: 

Решение за назначување помошник секретар 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

Наредба за измени на Наредбата за стопански-
те дејности што се сметаат занаетчиски дејности; 

Упатство за постапката и за условите за ос-
тварување регрес за производство на приплодни 
бикови во 1966 година; 

Исправка на Правилникот за пофалбите, наг-
радите и дисциплинските мерки за учениците од 
училиштата од втор степен. 

Во бројот 18 од 12 август 1966 година објавува: 
Закоц^ за завршната сметка за извршувањето 

на Буџетот на СР ЦГ за 1965 година; 
Закон за ловството; 
Закон за безбедноста на сообраќајот по патиш-

тата; 
Закон за пазарната инспекција; 
Закон за надоместокот на трошоците и награ-

дите во управната постапка; 
, Закон за инспекцијата на трудот; 

Закон за игрите на среќа; 
Закон за органите за вршење инспекција ,и дру-

ги работи во областа на железниците во СР ЦГ; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

придонесите и даноците на граѓаните во СР ЦГ; 
Одлука за ставање вон сила на актот за осно-

вање претпријатие за истражување на нафта „Цр-
на Гора" во основање — Бар; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Општинското собрание Котор за распишување за-
ем со јавен упис; 

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за 
глуви деца во Котор; 

Одлука за потврда на Статутот на Индустрис-
кото техничко училиште „Васо Алигрудиќ" во Ти-
тоград; 

Одлука за потврда на Одлуката за измена на 
Статутот на Републичкиот фонд за унапредување 
на културните и уметничките дејности. 

Во бројот 19 од 8 септември 1966 година обја-
вува : 

Одлука за потврда на Статутот на Медицинско-
то училиште „Народни херој Станко Мартиновиќ" 
- Цетиње; 

Одлука за разрешување на републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи; 

Одлука за именување, републички секретар за 
внатрешни работи; 

Упатство за постапката и условите за оства-
рување премии за кравјо млехо во 1966 година 
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173. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за преми,нување на државната гра-
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183. Одлука за определување бројот и за из-
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184. Одлука за определување на височината 
на износот од мал скоро дави ата цена на 
бензинот и плинското масло наменет за 
одржување и реконструкција на патиш-
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185. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за единствениот контен 

^ - ^ п л а н на стопанските организации — — 293 
Ј186.УНаредба за дополнение на Наредбата за 
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187. Наредба за начинот и постапката за ос-
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на средства - — — — — — — — 303 
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Одлука на Уставниот суд на Југословија 
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