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62. 

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 ПОСТО-
ЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за постојаните средства 
ва федерацијата за финансирање на научните деј-
ности, што го усвои Сојузната'скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 го-
дина и на седницата на Проев етно-културни от со-
бор од 14 февруари 1968 година. 

П.Р. бр. 641 
15 февруари 1&68 година 

Белград 

Претседател 
ш Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

ција на научноистражувачката програми и задачи 
што ги утврдува Сојузниот совет за координација 
на научните дејности и под условите предвидени 
со овие програми. 

Со програмите од ставот 1 на овој член се оп-
фаќаат и нуклеарните и други научни истражува-
ња што се поврзани со користењето на нуклеарна 
енергија, а што ги координира Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на членот 2 од овој 

закон средствата на федерацијата за финансира-
ње на научните дејности во 1968 година изнесуваат 
180 милиони динари, и се обезбедуваат во сојузниот 
буџет за 1968 година. . 

Член 5 
За спроведувањето на овој закон ќе се грижат 

Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот со-
вет за координација на научните д е ј н о с т и и Секре-
таријатот за сојузен буџет и опих ги работи на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1968 година. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ 

Член 1 
Заради своето учество во финансирањето раз-

војот на научните дејности, федерацијата обезбе-
дува постојани извори на средства за оваа намена 
во согласност со односите утврдени со сојузниот оп-
штествен план. 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој закон се издво-

јуваат секоја година, од приходите на федерација-
та, во височина од најмалку 0,2% од општествениот 
производ што ќе се оствари во годината во која се 
издвојуваат овие средства. 

Општествениот производ од ставот 1 на овој 
член се утврдува врз основа на податоците од Со-
јузниот завод за стопанско планирање за предви-
дениот општествен производ, со тоа што конечниот 
износ на средствата што се издвојуваат врз основа 
на овој закон ќе се утврдува врз основа на служ-
бените податоци што ги објавува Сојузниот завод 
за статистика за остварениот општествен производ. 

Средствата од ставот 1 на овој член се уплату-
ваат во Сојузниот фонд за финансирање на науч-
ните дејности како негов постојан приход. 

Член 3 
Средствата на федерацијата, што се издвојуваат 

врз основа на овој закон, се користат за реализам 

63. 
Врз основа на членот 13 сталз 1, членот 24 став 

2 и членот 35 од Законот за формирањето и опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛО-

ВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

Член 1 
Во Уредбата за формирањето на продавлитз 

цени според условите на пазарот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/67 и 31/67) во членот 1 став 1 на 
крајот на точката 56 точката се заменува со точка 
и запирка и по тоа се додаваат шеснаесет нови, 
точки, кои гласат: 

„57) метални садови: емајлирани, починку в ани, 
а лу мини у меки, други; 

58) арматури (вентили, шибери, резиња и ел.), 
за висок и низок притисок, од сив лив, че-
лик, бронза; леани цевки, фазонски де-
лови, фитинзи и прирабници и одливки за 
канализација (шахтови, капаци, решетки 
и др.) и ел; 

59) натриум хидроксид произведен со електро« 
лиза (електролитска натриумова база); 
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60) хлор; натриум хлорат; 
61) ф тал на киселина; анхидрид на фтална ки-

селине ; 
62) трупци од широк о литици и иглолисницл 

за: фурнир, лупење, кибрит, режење, дел-
кани прагови; 

63) целулоз-но дрво од широколиеници и игло-
лисници: нечукано и чукаш; како и за тро-
шоци на чукањето; 

64) рудничко — јамско дрво од широк оли скици 
и иглолисници; 

65) други производи на шумарството (обло и 
ситно техничко дрво); 

66) режана граѓа од широколисници и игло-
лисеици: 

67) дрвени железнички прагови; делкани и ре-
жани; 

68) фурнири (слепи, благородни); дрвни плочи 
(шпер, панел, вештачки); 

69) бродски под; паркет; 
70) дрвен јаглен (шумски, реторте«); 
71) технички маснотии и масла од растително 

потекло: масло од репка сурово, масло од 
синап, масло ленено (сурово, пречистено), 
масло сусамово (сурово, пречистено), масло 
сурово од пченкови нижулци, масло ленено 
сулфурирано (постојано), масла сулфури-
рани и оксидирани останати и др.; 

72) сточна храна од индустриско потекло (в-
клучувајќи ја мешавината од оваа сточна 
храна и за трошоците на мешањето), освен 
за суви резанки на шеќерна репа, за пче-
нични трици и за уродица." 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат: Наредбата за опреде-
лување на условите под кои може да се врши про-
метот на режан градежен материјал на големо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/60, 27/61 и 40/62) 
и Наредбата за забрана на прометот на производи 
од експлоатација на шуми меѓу трговските прет-
пријатија на големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/60) во деловите кои се во сила, како и Наредбата 
за определување маржа во прометот на сточна хра-
на („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/61 и 51/62). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 9 
16 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

64. 
Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО БОН 

1. Се отвора амбасада на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сојузна Репуб-
лика Германија, со седиште во Бон, 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 3 
14 февруари 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

65. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ МАСЛО ДАЈКИ 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

со преработка на маслодајки (фабриките за масло) 
ќе ги купуваат од стопанските организации или у-
ст анови што произведуваат или откупу веат опре-
делени мас л одај ки од индивидуални земјоделски 
производители следните маслодајки по цени кои 
не можат да бидат пониски од: 

Динари 
1) за сончоглед — — — — — — 1,30 
2) за маслодајна репка — — — — 1,20 
3) за рицинус — — — — — — — 1,50 
4) за а фи оково семе — — — — — 1,50 
5) за ленено семе — — — — — — 1,45 
6) за соја —- — — — — — — — 1,20 
Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-

раат за 1 килограм, франко магацин, вагон, шлеп 
или друго превозно средство во местото ва прода-
вачот, а по избор на купувачот. 

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 на оваа 
одлука важат за сончоглед кој содржи 38% масло, 
11% влага и 3% нечистота. 

За секој цел процент содржина на масло над 
или под 38% минималната цена се зголемува од-
носно намалува за 0,034 динари за 1 килограм сон-
чоглед, со тоа што дропките се земаат предвид. 

За секој цел процент влага над или под 11% 
и за секој цел процент нечистота над или под 3%, 
цената се зголемува односно намалува за 0,01 ди-
нар по 1 килограм сончоглед, со тоа што дропките 
се земаат предвид. 

Организациите што откупуваат сончоглед од 
индивидуални земјоделски производители, за тро-
шоците на договарањето на откупот можат да за-
сметаат најмногу ОДО динари по 1 килограм сон-
чоглед. 

3. Цените од точката 1 став 1 под 2 до 5 на 
оваа одлука важат за просечниот квалитет на тие 
маслодајки вообичаен во прометот. 

4. Цената од точката 1 став 1 под 6 на оваа 
одлука важи за соја што содржи 15% масло, 13% 
влага и 2% нечистота. 

5. Оваа одлука ќе се применува врз маслодајки-
те од точката 1 на оваа одлука почнувајќи од родот 
на 1968 година. 

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

P. п. бр. 6 
14 февруари 1968 година 

Белград 
.Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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бб. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И РЖ 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пче-
ница и 'рж („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) 
точката 1 под 3 се менува и гласи: 

„3) за 'рж — — 0,90 динари за 1 kg". 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1968 

година. 

Р. п. бр. 5 
14 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р, 

67. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК 
1. Во Одлуката за гарантираните цени за доби-

ток („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 24/66) во 
точката 1 одделот Г. Живина, се менува и гласи: 

„Г. Живина: 
за згоеии шшиња „бројлери": 
а) I класа — — — — — — — — 5,00 
б) II класа — — — — — — — 4,80". 

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

P. п. бр. в 
14 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиља*, е. р, 

68. 
Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК 

И ОВОШЈЕ 
1. Во Одлуката за гарантираните цени на опре-

делени видови зеленчук и овошје („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/66) во точката 2 став I одредбата 
под 1 се менува и гласи: 

и1) компир ургента 
бинтје 
дезире 
цветниќ и 
игор I 0,50 

ела, варан 
волтман 
вирџинија 
мажестик 
добрин* и 
меркур I 0,35" 

2. Во точката 5 ставот 2 се менува и гласи: 
„Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи е должна да го преземе од произ-
водителот компирот, кромидот и гравот во рок од 
45 дена од денот кога го примила барањето на про-
изводителот з'а преземање, со тоа што овој рок не 
може да почне да тече пред 1 октомври текуштата 
година." 

3. Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Ако Сојузната дирекција за резерви на пре-

хранбени производи не го преземе компирот, кро-
мидот и гравот во рокот од точката 5 став 2 на оваа 
одлука, таа е должна на производителот покрај це-
ната од точката 2 на оваа одлука да му ги надоме-
сти и сите трошоци за складирање за непреземените 
количини, сметајќи од денот на истекот на рокот 
од точката 5 став 2 на оваа одлука.1' 

4. Точката 7 се брише. 
5. Во сите одредби на одлуката зборовите: „Ди-

рекција за исхрана" во различно членување се за-
менуваат со зборовите: „Сојузна дирекција за резер-
ви на прехранбени производи" во соодветно члену-
вање. 

6. Цените за компир изменети со точката 1 на 
оваа одлука ќе се применуваат на компирот почну-
вајќи од родот на 1968 година. 

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

P. п. бр. 7 
14 февруари 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

69. 
Врз основа на членот 1 од Законот за претпри-

јатијата што произведуваат за определени воени 
потреби („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), на 
предлог од државниот секретар за народна одбрана, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНО-ПЕЧ АТ АРСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ — БЕЛГРАД ОД СПИСОКОТ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ 

1. Воено-печатарското претпријатие. Белград 
што од 14 септември 1967 година работи под нази-
вот Графичко предузеќе „Србија", Београд, опреде-
лено со Решението на Сојузниот извршен совет Р. 
п. бр. 76 од 6 февруари 1954 година како претпри-
јатие за кое важат одредбите од Законот за прет-
пријатијата што произведуваат за определени во-
ени потреби, се брише од списокот на претпријати-
јата на кои се применуваат одредбите на тој закон. 

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

P. п. бр. 4 
14 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Ш н и м к , е. Pi 
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70. 

Брз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на опттествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67 и 54/67), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и општествени-
те фондови („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67) во 
точката 2 под а) по одредбата под 2 се додав*аат три 
нови одредби, кои гласат: 

,,2а) на сметката 6ip. 840-11106 — Придонес од 
личниот доход од работен однос што се плаќа по 
посебна стопа и придонес за образование од лич-
ниот доход од работен однос. 

На сметката бр. 840-11106 се уплатуваат и ре-
публичкиот и општинскиот придонес од личниот 
доход од работен однос што се плаќа по посебна 
стопа според членот 42 став 2 точ. 1 и 2 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, 
како и придонесот за образование од личниот доход 
од работен однос ако републиката односно општина-
та пропише тој придонес да се плаќа и на прима-
њата од работен однос на уживателите на пензија 
кои по основот на таквата работа немаат својство 
на осигуреник односно на примањата за работа по-
долга од полното работно време. 

Ако република односно општина пропише при-
донесот од личниот доход од работен однос да се 
плаќа по посебна стопа на примањата од работен 
однос на уживателите на пензија кои врз основа 
на таквата работа немаат својство на осигуреник, 
а по посебна стопа на примањата за работа подолга 
од полното работно време уплатата на тие придоне-
си се врши во корист на сметките, и тоа: 

26) на сметката бр. 840-11107 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос што се плаќа по по-
себна стопа на примањата од работен однос на ужи-
вателите на пензија и придонес за образование од 
личниот доход од работен однос; 

2в) на сметката бр. 840-11108 — Придонес од 
личниот доход од работен однос што се плаќа по 
посебна стопа на примањата за работа подолга од 
полното работно време и придонес за образование 
од личниот доход од работен однос;". 

Во одредбата под 3 став 3 зборовите: „под 1, 2 
и 3" се заменуваат со зборовите: „под 1, 2, 2а, 26, 2в 
и 3". 

По одредбата под 5 се додава нова одредба под 
5а, која гласи: 

„5а) на сметката бр. 840-1002 — Проодна сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос што 
се плаќа по посебна стопа и на придонесот за об-
разование од личниот доход од работен однос. 

Исплатителите на личниот доход што вршат уп-
лата на придонеси на сметката наведена во одред-
бата под 5а на оваа точка на грбот на налогот за 
уплата посебно ќе го назначат износот на придо-
несот што е остварен по основот на членот 42 став 
2 точка 1 односно точка 2 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, за да може 
да им' се изврши пренос на придонесот врз соод-
ветните уплатни сметки еа корисниците што про-
пишале посебна стопа на примањата од работен 
однос на уживателите на пензија а посебна стопа 

на примањата за работа подолга од полното работ-
но време, како и износот на придонесот за образова-
ние од личниот доход од работен однос;". 

Во одредбата под 6 став 2 зборовите: „под 4, 5 
и 6" се заменуваат со зборовите: „под 4, 5, 5а и 6", 

Во одредбата под 8 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка и по тоа се додава нова од-
редба под 8а, која гласи: 

„8а) на сметката бр. 840-11109 — Заедничка смет-
ка на придонесот од личниот доход од работен од-
нос што се плаќа по посебна, стопа и на придоне-
сот за образование од личниот доход од работен 
однос на територијата на град/* 

Во досегашниот став 2 на одредбата под 8 кој 
станува став 2 на одредбата под 8а зборовите: „под 
7 и 8" се заменуваат со зборовите: „под 7, 8 и 8а". 

2. Во точката 27 во одредбата под 122 по ставот 
2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Распределбата на придонесот за непосредна 
детска заштита и додаток на деца наведен во одред-
бата под 122 на оваа точка им се врши на корисни-
ците — фондовите по отопите на придонесот и на на-
чинот што се определени со закон на република од-
носно со одлука на општинско собрание." 

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

Бр. 4-10494/67 
21 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

71. 
Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот 

закон за семето („Службен лист на СФРЈ", бр, 
13/65), сојузниот секретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ЦА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЦЕРТИФИКАТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА 

1. Во Решението за определување на установите 
за издавање цертификат за семе што се извезува 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/66 и 30/67) во точ-
ката 1 по уводната реченица се додаваат зборовите: 

„а) за земјоделско семе:" 
На крајот на одредбата под 7 точката се заме-

нува со точка и запирка и по тоа се додава тек-
стот: 

„6) за шумско семе: 
1) Завод за контролу шумског семена, Риека; 
2) Институт за гоздно ин лесно гоеподаретво 

Словеније, Љубљана." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 9-1571/1 
7 февруари 1968 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричић, е. р. 
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72. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ 
НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА 

ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Договарањето и извршувањето на работите на 
увозот на производи на црната металургија од зем-
јите во кои се остваруваат девизи што се од значе-
ње за одржувањето на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања на Југославија и од земјите-членки 
на Советот за заемна економска помош, се врши под 
условите предвидени со оваа наредба. 

2. Стопанските организации за чија сметка се 
врши увоз на производи на црната металургија се 
должни договарањето и извршувањето на работите 
на увозот на производи на црната металургија од 
пазарите од точката 1 на оваа наредба да им го до-
верат на следните претпријатија: 

1) „Металка", Љубљана, 
2) „Ковинотехна", Цеље, 
3) „Жељпох", Загреб, 
4) „Феримпорт", Загреб, 
5) „Технопромет", Белград, 
6) „Металекспорт", Сараево, 
7) „Технометал-Македонија", Скопје, 
8) „Металотехна", Белград, 
9) „Металсервис", Белград, 

10) „Фероелектро", Сараево, 
11) Брод ома тери ј ал, Риека, 
12) „Технобродомеркур", Сплит, 
13) Деловно здружение МТВ, Белград, 
14) Деловно здружение ИЛБ, Белград, 
15) Деловно здружение „Стандард", Белград, 
16) „Лимпродукт", Нови Сад, 
17) „Раде Кончар", Загреб, 
18) „ЕМО", Цеље, 
19) „ Е нор г OHtHiB ест ", Сараево, 
20) „Црвена застава", Крагуевац, 
21) „Крушик", Балево, 
22) „Змај", Земун, 
23) „Електросрбија", Белград, 
24) „Копродукт", Нови Сад, 
25) Претпријатие „Тито", Сараево — Вогошќе 
26) Жељезара, Зеница, 
27) Жељезара, Јесенице, 
28) Жељезара, Сисак, 
29) Железара, Смедерево, 
30) Рудници и железарница, Скопје, 
31) Жељезара, Равне, 
32) Жељезара, Шторе, 
33) Жељезара, Никшиќ, 
34) Жељезара, Илијаш, 
35) Деловао здружение на југословенските же-

лезарници, Белград. 

3. Договарањето и извршувањето на работите 
на увозот на производи на црната металургија ќе се 
врши под условите предвидени во Спогодбата склу-
чена на 22 декември 1967 година помеѓу Здружение-
то на' југословенските железарници и Советот на 
металната и електроиндустријата на Сојузната сто-

панска комора, која е депонирана во Сојузната сто-
панска комора. 

4. Оваа наредба ќе се применува на договорите 
за работите на увозот на производи на црната ме-
талургија што ќе се склучат од денот на влегување-
то во сила на оваа наредба. 

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

П. бр. 8003 
6 февруари 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Борис Шнудерл, е. р. 

73. 
Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), ди-
ректорот на Сојузниот завод за дени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ 

СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Наредбата за обврска за доставување це-
новници за производите чии цени се формираат спо-
ред условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/67 и 31/67) во точката 1 став 1 во уводната 
реченица зборовите: „бр. 30/67 и 31/67" се замену-
ваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67 и 7/68", а на кра-
јот на одредбата под 13 точката се заменува со точ-
ка и запирка и по тоа се додаваат дванаесет нови 
одредби, кои гласат: 

„14) метални садови: емајлирани, поцинкувани, 
ал ум истиу меки, други; 

15) арматури (вентили, шибери, резиња и ел.), 
за висок и низок притисок, од сив лив, челик, брон-
за; леани цевки, фазонски делови, фитинзи и при-
рачници и одливки за канализација (шахтови, ка-
паци, решетки и др.) и ел.; 

16) натриум хидроксид произведен со електро-
лиза (електролитска натриумова база); 

17) хлор; натриум хлорат; 
18) фтална киселина; анхидрид на фталвда ки-

селина; 
19) трупци од широко дионици и иглолисници 

за: фурнир, лупење, кибрит, режење, делка-ни пра-
гови ; 

20) целулозно дрво од широко ли станци и игло-
лисници: нечукаео и чукано; 

21) рудничко — јамско дрво од широколисиици 
и иглолионици; 

22) режана граѓа од широколисници и иглолис-
ници; 

23) дрвени железнички прагови: делкани и ре-
жани ; 

24) фурнири (слепи, благородни); дрвни плочи 
(питер, панел, вештачки); 

25) бродски под; паркет." 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 04-2/1 
21 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на С о ј у з н и о т завод за цени, 
Никола Филиповић, е. р* , 
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74. 

Врз сенека на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ОД 15 МАЈ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1967 ГОДИНА 
Во периодот од 15 мај до 31 декември 1967 година издадено е одобрение за пуштање во про-

мет на следните лекови: 

Форма Начин за изда-
ж НАЗИВ „ вање односно Производител ~ 
Е НА ЛЕКОТ и пакување у п 0 Т р е б а на лекот Б р 0 Ј 0 д а т у м н а Р е ш е 1 ш е т о 
г> 2 на лекот i* Р* на лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 Acetysal 
(Acidum acetyl-
salicylicum) 

2 Acetysal 
(Acidum acetyl-
salicvlicum) 

3 Acetysal 
(Acidum acetyl-
salicylicum) 

4 Acisal 
(Acidum acetyl-
salicylicum) 

5 Acisal 
(Acidum acetyl-
salic.ylicum) 

6 Acisal 
(Acidum acetyl-
salicylicum) 

7 Alupent 

8 Alupent 

таблети 
10 x 0,5 g 

таблети 
20 x 0,5 g 

таблети 
500 x 0,5 g 

таблети 
10 x 0,5 g 

Може да се »Кгка« Tovarna 
издава и без zdravil — Novo Ме-
лекарски sto 
рецепт 

„Плива" Творница 
фармацеутских и 
кемијских произво-
да — Загреб 

таблети „ и 
20 х 0,5 g 

таблети и „ 
500 х 0,5g 

аеросол за до- Може да се „Здравље" Фабрика 
зирање 10 ml (со издава само за производњу фар-
цевка за уста) со лекарски мацеутских и хе-

рецепт мијских производа 
— Лесковац 

аеросол за до- „ „ 
зирање 10 ml 
(без цевка за 
уста) 

15-515-1023/1-65 

15-515-1023/2-65 

15-515-1023/3-65 

15-515-525/1-65 

15-515-525/2-65 

15-515-525/3-65 

15/1-222/1 

15/1-222/2 

9 Aqua redestillata 

10 Aqua redestillata 

11 Aqua redestillata 

12 Aqua redestillata 

13 Aqua redestillata 

14 Aqua redestillata 

15 Aqua redestillata 

16 Bebiron 1 

ампули 
50 x 2 ml 

ампули 
100 x 2 ml 
ампули 
50 x 5 ml 
ампули 
50 x 10 ml 
ампули 
50 x 2 ml 

ампули 
50 x 5 ml 
ампули 
50 x 10 ml 

полуобрано 

Може да се »Lek« Tovarna far- 15-94/1-66 
издава и без macevtskih in ke-
лека1рски micnih izdelkov — 
рецепт Ljubljana 

15-94/2-66 

15/1-36/1 

. 15/1-36/2 

„Серво Михаљ" Ин- 15/II-1278/1 
ду етри j ско-пољо-
привредни комби-
нат — фабрика ле-
кова — Зрењанин 

15/II-1279/1 

15/II-1277/1 

15/И-522/1 Може да се „Југодијететика" 
млеко во прав издава и без Творница фарма-
450 g лекарски цеутско-дијететских 

рецепт производа — Загреб 

од 23. X 1967. 
год. 

од 23. X 1967. 
год. 

од 23. X 1967. 
год. 

од 1. XI 1967. 
год. 

од 1. XI 1967. 
год. 

од 1. XI 1967. 
год. 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 26. IX 1967. 
год. 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 21. X 1967. 
год. 

од 21. X 1967. 
год. 

од 18. X 1967. 
год. 

од 18. X 1967. 
год. 

од 18. X 1967. 
год. 

од 25. VII 1967. 
год. 



Среда, 21 февруари 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Еро' 7 -— Страна 151 

1 2 3 4 5 6 

17 Bebiron 2 полномасно Може да се „Југодиететика" 15/II-523/1 од 25. VII 1967. 
млеко во прав издава и без Творница фармаце- год. 
450 g лекарски уте^-диј ететских 

рецепт производа — За« 
треб 

18 Borvazelin маст 25 g »1 „Серво Михаљ" Ин- 15/II-2018/1 од 12. ХИ 1967. 
дустрии ско-пољо- год. 
привредни комби-
нат — фабрика ле-
кова — Зрењанин 

19 Butazolidin маст 30 g и „Здравље" Фабрика 15-735/1 ОД 18. X 1967, 
(Phenylbuta- за производњу фар- год. 
zonum) мацеутских и хе-

мијских производа 
— Лесковац 

20 Cardioquin таблети, Може да се- »Lek« Tovarna far- 15/II-209/1 од 22. VII 1967« 
(Chinidini poly- 20 табл. употребува, macevtskih in ke- год. 
galacturonase во количина micnih izdelkov -ч 

не поголема Ljubljana 
од 20 табле-
ти, и без ле-
карски ре-
цепт 

21 Cedilanid <ампули Може да се »Krka« Tovarna 15/II-990/1 од 27. IX 1967. 
(Deslanosidum) 6 X 0,4 mg издава само zdravil — Novo Me-

од 
год. 

со лекарски sto 
рецепт 

22 Cedilanid ампули •• 15/II-990/2 од 27. IX 1967. 
(Deslanosidum) 50 х 0,4 mg год. 

23 Cedilanid дражен »» M 15/II-993/1 од 27. IX 1967. 
(Lanatosidum C) 40 х 0,25 mg год. 

24 Cedilanid капки 10 ml •• •> 15/II-992/1 од 27. IX 1967. 
(Lanatosidum C) год. 

25 Cedilanid капки 100 ml •1 15/II-992/2 од 30. IX 1967. 
(Lanatosidum C) год. 

26 Cedilanid супозотории Може да се »Krka« Tovarna 15/II-991/1 од 27. IX 1967. 
(Lanatosidum C) 6 x 1 mg издава само zdravil — Novo Me- год. 

со лекарски sto 
рецепт 

27 Chloramphenicol за парентерал- I« „Плива" Творница 15/II-412/1 од 22. VII 1967. 
на употреба фармацеутских и год. 
50 х 0,5 g кемијских произво-

да — Загреб 
28 Chloramphenicol за парентерал- 15-411/1 од 22. VII 1967. 

на употреба год. 
20 х 1 g 

29 Coffargen мите дражен, •• „Здравље" Фабрика 15/II-1058/1 од 1. XII 1967. 
24 драж. за производњу фар- год. 

мацеутских и хе-
мијских производа 
— Лесковац 

30 Coffargen форте дражен, «* 15/II-1059/1 од 1. XII 1967. 
12 драж. - ГОД. 

31 Cycloserin капсули Може да се „Галеника" Фарма- 15/II-1558/1 од 13. ХИ 1967. 
(Cycloserinum) 20 х 250 mg употребува цеутско-хемијска ГОД. 

само во спе- индустрија — Бео-
цијализира- град—Земун 
ни болници 
за ТВС и 
да се издава 
само на ре-
цепт од ле-
кар специ-
јалист од со-
одветната 
гранка на 
медицината 

32 Cycloserin капсули •• и 15/II-1558/2 од 13. ХИ 1967. 
(Cycloserinum) 250 х 250 mg ГОД. 

33 Cycloserin гсапсули н » 15/II-1558/S од 13. ХИ 1967« 
(Cycloserinum) 500 х 250 mg год. 
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34 Dextran 
(Dextranum) 

35 Difarsan 
(Aeth.ylis 
biscoumacetas) 

36 Difarsan (Aethy-
lis biscoumace-
tas) 

37 Dimidril 
(Diphenhydra-
mini hydrochlo-
ridum) 

38 Dipam 
(Diazepam um) 

39 Efosin 

40 Egocin 
(Oxytetracyclini 
dihydras) 

41 Egocin 
(Oxytetracyclini 
dihydras) 

42 Egocin 
(Oxytetracyclini 
dihydras) 

43 Egocin 
(Oxytetracyclini 
dihydras) 

44 Egocin Vit 

45 Egocin Vit 

46 Egocin Vit 

47 Egocin Vit 

48 Egocin Vit 

49 Egocin Vit 

50 Ergobellin 

51 Eritromicin 

52 Eritromicin 

53 Eritromicin 

раствор 500 ml Може да се Завод за трансфу- 15/II-515-377/1-65 
издава само зију крви — Сара-
со лекарски јево 
рецепт 

таблети „ „Босналијек" Твор- 15/II-493/1-66 
10 х 0,15 g ница лијекова и 

кемијсхих произво-
да — Сарајево 

15/II-493/2-66 

од 12. ХИ 1967. 
год. 

од 24. XI 1967. 
год. 

таблети 
100 х 0,15 g 

таблети 
30 х 25 mg 

дражен 
30 х 5 mg 

ампули 
50 х 1 ml 

дражен 
16 х 250 mg 

дражен 
100 х 250 mg 

сува смеса за 
подготовка на 
капки 10 ml 
сува смеса за 
подготовка кпз 
сируп 50 ml 
дражен, 
16 драж. 
дражен, 
100 драж. 
капсули, 
16 капе. 
капсули, 
100 хапс. 

сува смеса за 
подготовка на 
капки 10 ml 
сува смеса за 
подготовка на 
сируп 50 ml 
дражен, 
25 драж. 

капсули 
8 х 250 mg 

капсули 
16 х 250 mg 
капсули 
100 х 250 mg 

м „Плива" Творница 15/II-1313/1 
фармацеутских и 
кемијских произво-
да — Загреб 

„ „Алкалоид-Билка" 15/II-1767/1 
Индустрија з-а фар-
мацеуте^ и хеми-
ски производи и 
промет со лековити 
билки — Скопје 

Може да се „Серво Михаљ" Ин- 15/II-1983/1 
издава само дустријско-пољо-
со лекарски привредни комби-
.рецепт нат — фабрика ле-

кова — Зрењанин 

и »Кгка« Tovarna 15/1-238/1-67 
zdravil — Novo Ме-
sto 

15/1-238/2-67 

15/1-234/1 

и 15/1-235/1 

15/1-239/1 

15/1-239/2 

и 15/1-237/1 

15/1-237/2 

15/1-240/1 

15/1-236/1 

и „Здравље" Фабрика 15/II-1057/1 
за производњу фар-
мацеутских и хе-
мијских производа 
— Лесковац 
»Кгка« Tovarna 15/11-1686/1 
zdravil — Novo Me-
sto 

15/II-1686/2 

» * 15/11-1686/3 

од 24. XI 1967. 
год. 

од 24. XI 1967. 
год. 

од 12. XII 1967. 
год. 

од 12. XII 1967* 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 1. XII 1967. 
ГОД. 

од 12. XII 1967. 
ГОД. 

од 12. ХИ 1967. 
год. 

од 12. XII 1967« 
год. 
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54 Farmadon 

55 Farmadon 

56 Farmadon 

57 Fidemycin 
(Tetracyclini 
hydrochlori-
dum) 

58 Fidemycin 
(Tetracyclini 
hydrochlori-
dum) 

59 Fidemycin Vit 

60 Fidemycin Vit 

61 Fidemycin Vit 

62 Fidemycin Vit 

63 Fidemycin Vit 

64 Fidemycin Vit 

65 Fluothane 
(Halothanum) 

таблети, 
6 та бл. 

таблети, 
10 табл. 
таблети, 
500 табл. 

дражен 
16 х 250 mg 

дражен 
100 х 250 mg 

Може да се „Фармаков Фабри- 15-818/1 
издава и без ха лекова — При-
лекарски зрен 
рецепт 

15-818/2 

Може да се „Фармаков Фабри- 15-818/3 
издава и без ка лекова — При-
лека;рски зрен 
рецепт 
Може да се »Кгка« Tovarna 
издава само zdravil — Novo Ме-
со лекарски sto 
рецепт 

дражен, 
16 драж. 
дражен, 
100 драж. 
капсули, 
16 капе. 
згапсули, 
100 капе. 
сува смеса за 
подготовка на 
капки 10 ml 
сува смеса 
подготовка 
сируп 50 ml 
250 ml 

за 
на 

Може да се »Lek« Tovarna far-
уп отрешува macevtskih in ke-
само во ста- micnih izdelkov —• 
ци он арни Ljubljana 
здравстве-
ни установи 

15/1-241/1 

15/1-241/2 

15/1-242/1 

15/1-242/2 

15/1-243/1 

15/1-243/2 

15/1-244/1 

15/1-245/1 

15-650/1 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 24. УН 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967, 
год. 

^ од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 24. VII 1967. 
год. 

од 3. X 1967. 
год. 

66 Inactin 

67 Inactin 

68 Isofetil 
(Thiocarlidum) 

69 Isofetil 
(Thiocarlidum) 

70 Isoptin 
(Iproveratril) 

71 Jadit 

П Jadit 

ампули 
250 x 0,5 g и 
12 x 10 ml реде-
стшшрана вода 
а,мпули 25 х 1 g 
и 25 х 20 ml ре-
дестилирана во-
да 

таблети 
250 х 0,5 g 

15/II-1378/1 

15/II-1377/1 

таблети 
500 х 0,5 g 
дражен 
20 х 40 mg 

маст 20 g 

раствор 30 ml 

Може да се „Алкалоид-Билка" 15/II-1539/1 
издава само Индустрија за фар-
со лекарски мацеутски и хемис-
рецепт ки производи и про-

мет со лековити 
билки — Скопје 

f l „ 15/II-1539/2 

»Lek« Tovarna far- 15/II-267/1-67 
macevtskih in kemifc-
nih izdelkov — Lju-
bljana 
„Серво Михаљ" Ин- 15/II-977/1 
ду етри ј ско-пољо-
привредни комби-
нат — фабрика ле-
кова т— Зрењанин 

л 15-971/1 

од 21. X 1967. 
год. 

од 21. X 1967. 
год. 

од 12. ХИ 1967. 
год. 

од 12. ХИ 1967. 
год. 

од 22. VII 1967. 
год. 

од 9. X 1967. 
год. 

од 9. X 1967. 
год. 
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73 Lekozid 
(Deslanosidum) 

74 Locacorten 
(Flumethasoni 
pivalas) 

75 Locacorten-
-Vioform 

76 Medazol 
(Metronidazo-
lum) 

77 Methylergo-
brevin (MethyT-
ergometrini 
bimaleas) 

78 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

79 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

80 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

81 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

82 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

85 Methylergo-
brevin (Methyl-
ergometrini 
bimaleas) 

84 Mexaform 

85 Muthesa 

ампули 
100 x 2 ml 

лосион 15 ml 

крем 15 g 

таолети 
20 x 0,25 g 

ампули 5 x 1 ml 
по ОД mg 

ампули 
20 x 1 ml no 
ОД mg 

ампули 
50 x 1 ml no 
ОД mg 

ампули 5 x 1 ml 
no 0,2 mg 

ампули 
20 x 1 ml no 
0,2 mg 

ампули 
50 x 1 ml no 
0,2 mg 

капки 10 ml 

капки 30 ml 

суспензија 
170 ml 

„Алкалоид-Билха" 
Индустрија за фар-
мацеуте^ и хемис-
ки производи и про-
мет со лековити 
билки — Скопје 
„Хемофарм" 
рика лекова 
шац 

Фаб-
- Вр-

86 Negram (Acidum 
nalidixicum) 

87 Negram (Acidum 
nalidixicum) 

таблети 
56 x 0,5 g 

таблети 
500 x 0,5 g 

Може да се »Lek« Tovarna far- 15/II-516/1 
издава само macevtskih in ке-
со лекарски micnih izdelkov — 
рецепт Ljubljana 

„ „Плива" Творница 15/II-104/1 
фармацеутских и 
кемијских произво-
да — Загреб 

15/II-413/1 

15/II-1768/1 

15/II-231/1 

15/И-231/2 

15/II-231/3 

15/II-349/1 

15/II-349/2 

15/II-349/3 

15/II-230/1 

„Плива" Творница 15/II-344/1 
фармацеутских и 
кемијских произво-
да — Загреб 
,.Југодијететика" 15/II-491/1 
Творница фармаце-
утско-дијететеких 
производа — Загреб 
»Кгка« Tovarna 15/II-1266/1 
zdravil — Novo Ме-
sto 
»Кгка« Tovarna 15/II-1266/2 
zdravil — Novo Me-
sto 

од 27. IX 1967. 
год. 

од 22. VII 1967. 
год. 

од 22. VII 1967. 
ГОД. 

ОД 5. XII 1967. 
год. 

од 20 X 1967. 
год. 

од 20. X 1967. 
год. 

од 20. X 1967. 
год. 

од 20. X 1967. 
год. 

од 20. X 1967. 
год. 

од 20. X 1967, 
год. 

од 20. X 1967. 
год. 

од 22. VII 1967. 
год. 

од 25. VII 1967. 
год. 

од 23. X 1967. 
год. 

од 23. X 1967. 
год. 

88 Nicopas 

89 Nicopas 

форте дражен, 
250 драж. 

форте дражен, 
500 драж. 

„Галеника" Фарма- 15/II-1731/1 
цеутско-хемијска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

15/II-1731/2 

од 12. ХИ 1967. 
год. 

од 12. ХИ 1967. 
год. 
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90 Nifurantin дражен 
(Nitrofurantoi- 250 х ОД g 
пит) 

91 Рагкорап таблети 
• (Trihexypheni- 100 х 2 mg 

dyli hydrochlo-
ridum) 

92 Parkopan таблети 
(Trihexypheni- 100 x 5 mg 
dyli hydrochlo-
ridum) 

93 Pentagit (Pentа- а-мпули 25 x 1 ml 
acetylgitoxi-
num) 

Може да се »Lek« Tovarna far- 15/II-355/1 
издава само macevtskih in kemic-
со лекарски nih izdelkov — Lju-
рецепт 

94 Pentagit (Penta-
acetylgitoxi-
num) 

95 Pentagit (Penta-
acetylgitoxi-
num) 

96 Pentrexyl 
(Ampicillin-
natrium) 

97 Pentrexyl (Ampi-
cillinnatrium) 

98 Perabol 

Procaini hydro-
chloridum 

100 Procaini hydro-
chloridum 

таблети 
20 x 0,4 mg 

таблети 
250 x 0,4 mg 

сува супстанци-
ја за паренте-
рална примена 
10 х 250 mg 
сува супстан-
ција за ггарен-
терална приме-
на 10 х 500 mg 
маст 100 g 

ампули 
10 х 5 ml 

ампули 
50 х 5 ml 

101 Pyrazinamid таблети 
(Pyrazinamidum) 50 х 0,5 g 

bljana 
„Фармаков Фабри- 15-27/1 
ка лехова — При-
зрен 

„ 15/II-28/1 

„Алкалоид-Билка" 15/II-175/1 
Индустрија за фар-
мацеуте^ и хемис-
ки производи и про-
мет со лековити 
билки — Скопје 

15/II-174/1 

15/И-174/2 

„Галеника" Фарма- 15/И-1559/1 
цеутско-хемијска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

15/И-1559/2 

»Lek« Tovarna far- 15/И-103/1 
macevtskih in ke-
mifcnih izdelkov — 
Ljubljana 
„Серво Михаљ" Ин- 15/II-989/1 
ду етри j ско-пољо-
привредни комбинат 
— фабрика лекова 
— Зрењанин 

15/II-989/2 

102 Pyrazinamid таблети 
(Pyrazinamidum) 100 х 0,5 g 

Може да се-
употребува 
само во спе-
цијализира-
ни болници 
за ТВС и да 
се издава са-
мо на ре-
цепт од ле-
кар специ-

јалист од со-
одветната 
гранка на 
медицината 

Може да се 
употребува 
само во спе-
цијализира-
ни болници 
за ТВС и да 
се издава са-
мо на ре-
цепт од ле-
кар специ-
јалист од со-
одветната 
гранка на 
медицината 

„Галеника" Фарма-
цеутско-хеми ј ска 
индустрија — Бео-
град—Земун 

15/II-1557/1 

Галеника" Фарма- IJ/II-1557/2 
цеутско-хеми ј ска 
индустрија — Бе<Ј-
град—Земун 

од 22. VII 1967. 
год. 

од 28. VII 1967, 
год. 

од 28. VII 1967, 
год. 

од*2. X 1967. 
год. 

од 3. X 1967. 
год. 

од 3. X 1967. 
год. 

од 15. ХИ 1967, 
год. 

од 15. ХИ 1987«, 
год. 

од 22. VII 1967, 
год. 

од 2. X 1967. 
год. 

од 2. X 1967. 
год. 

од 15. ХИ 1967. 
год. 

од 15. ХИ 1967. 
год. 
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103 Pyrazinamid таблети 
(Pyrazinamidum) 250 x 0,5 g 

Може да се „Галеника" Фарма- 15/11—1557/3 
употребува цеутско-хемијска 
само во спе- индустрија Београд 
цијализира- — Земун 
ни болници 
за ТВС и да 
се издава 
само на ре-
цепт од ле-
кар специ-
јалист од 
соодветната 
гранка на 
медицината 

од 15. ХИ 1967. 
год. 

104 Pyrvinium дражен Може да се „Алкалоид-Билка" 
pamoat 8 х 50 mg издава само Индустрија за фар-

, со лекарски мацеутски и хеми-
рецепт ски производи и 

промет со лековити 
билки — Скопје 

15/II-1541/1 од 12. ХИ 1967. 
год. 

105 Pyrvinium 
pamoat 

суспензија 
30 ml 

15/И-1540/1 од 12. XII 1967. 
год. 

106 Randolectil 
(Butvrilperazi-
num) 

ампули Може да се „Плива" Творница 15/II-486/1 
50 х 2 ml по употребува фармацеутских и 
10 mg само во спе- кемијских произво-

цијализира- да — Загреб 
ни клиники 
и болници 
за дутеви.-
болести 

од 9. VIII 1967. 
год. 

107 Randolectil 
(Butyrilperazi-
пит) 

таолети 
25 х 2,5 mg 

Може да се 
издава само 
со лекарски 
рецепт 

15/II-484/1 од 9. VIII 1967. 
год. 

108 Randolectil (Ви- таблети 
tyrilperazinum) 250 х 2,5 mg 

15/И-484/2 од 9. VIII 1967. 
год. 

109 Randolectil 
(Biitvrilperazi-
num) 

таблети 
250 х 10 mg 

Може да се 
употребува 
само во спе-
цијализира-
ни клиники 
и болници 
за душевни 
болести 

15/II-485/1 од 9. VIII 1967. 
год. 

НО Reverin 
(Pyrrolidino-
-methyl-tetra-
cyclin) 

за интрамусху- Може да се „Серво Михаљ" Ин- 15-718/1 
ларма примена издава само дустријско-пољо-
25 х 150 mg и со лекарски привредни комбинат 
25 х 2 ml редес- рецепт — фабрика лекова 

од 5. X 1967 
год. 

тилирагга вода — Зрењанин 

111 Reverin 
(Pyrrolidino-
-methyl-tetra-
cyclin) 

за интрамуску-
ларна примена 
25 х 350 mg и 
25 х 2 ml реде-
стилирана вода 

15-716/1 од 3. X 1967. 
год. 

112 Reverin 
(Pyrrol id ino-
-methyl-tetra-
cyclin) 

за интравеноз-
на примена 
25 х ИО mg и 
25 х 5 ml редес-
тилирана вода 

15-719/1 од 5. X 1967. 
год. 

ИЗ Reverin 
(Pyrrol idin o-
-methyl-tetra-
cyclin) 

за интравенозна 
примена 
25 x 275 mg и 
25 x 10 ml реде-
стилирана вода 

15/II-717/1 од 5. X 1967. 
год. 
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114 Rondomycin капсули 
(Methacyclini 16 х 150 mg 
hydrochloridum) 

115 Rondomycin капсули 
(Methacyclini 100 х 150 mg 
hydrochloridum) 

116 Rondomycin капсули 
(Methacyclini 8 x ЗОО mg 
hydrochloridum) 

117 Rondomycin капсули 
(Methacyclini 100 x ЗОО mg 
hydrochloridum) 

*118 Sigmamycin капсула, 
16 капе. 

Може да се „Алкалоид-Билка" 15/II-803/1 
издава само Индустрија за фар-
со лекарски мацеутски и хемис-
рецепт ки производи и про-

мет со лековити 
билки — Скопје 

15/II-803/2 

15/II-802/1 

15/II-802/2 

»Кгка« Tovarna 15/II-1500/1 
zdravil — Novo Ме-
sto 

од 6. X 1967. 
год. 

од 6. X 1967. 
год. 

од 6. X 1967. 
год. 

од 6. X 1967. 
год. 

од 1. ХИ 1967. 
год. 

119 Sigmamycin капсули, 
100 капе. 

120 Solutio A CD шише од 130 ml Може да се Zavod za transfuzijo 
(Стерилни апи- са 19,5 ml ста- употребува krvi SR Slovenije — 
рогени ставили- билизатор само во Ljubljana 
затор за крв) здравствени 

установи 
121 Solutio ACD шише од 280 ml „ „ 

(Стерилни апи- са 42 ml стаби-
рогени стабили- лизатор 
затор за крв) 

122 Solutio ACD шише од 375 ml „ м 
(Стерилни апи- са 56,25 ml ста-
росни стабили- билизатор 
затор за крв) 

123 Solutio Natrii ампули 
chloridi isotonica 10 х 5 ml 

15/II-1500/2 

15/II-458/3 

15/II-458/1 

15/II-458/2 

124 Solutio Natrii ампули 
chloridi isotonica 50 x 5 ml 

125 Solutio Natrii ампули 
chloridi isotonica 10 x 10 ml 

126 Solutio Natrii ампули 
chloridi isotonica 50 x 10 ml 

127 Solutio Natrii ампули 
chloridi isotonica 10 x 20 ml 

128 Solvosterol 

129 Solvosterol 

130 Tanderil 
(Oxyphenbuta-
zonum) 

ампули 
50 x 5 ml 

лингвалети, 
ЗОО лингв. 
дражен 
30 х 100 mg 

Може да се „Плива" Творница 15-515-584/1-65 
издава и без фармацеутских и 
лекарски кемијских произво-
рецепт да — Загреб 

15-515-584/2-65 

15-515-584/3-65 

„ 15-515-584/4-65 

15-515-584/5-65 

Може да се „Фармаков Фаб- 15/II-405/1 
издава само рика лекова — При-
со лекарски зрен 
рецепт 

Може да се „Здравље" Фабрика 
издава само за производњу фар-
се лекарски мацеутеких и хемиј-
рецепт ских производа — 

Лесковац 
131 Tofranil дражен 

(Imipramini ћу- 60 х 10 mg 
drochloridum) 

132 Tofranil дражен 
(Imipramini ћу- 50 x 25 mg 
drochloridum) 

15/II-406/1 

15/11-721/1 

15/И-1371/1 

15-1372/1 

од 1. ХИ 1967. 
год. 

од 4. X 1967. 
год. 

од 3. X 1967. 
год. 

од 4. X 1967. 
год. 

од 6. ХИ 1967. 
год. 

од 6. XII 1967. 
год. 

од 6. XII 19." 
год. 

од 6. ХИ 1967. 
год. 

од 6. XII 1967. 
год. 

од 28. VII 1967. 
год. 

од 28. VII 1967. 
год. 

од 28. XI 1967. 
год. 

од 13. ХИ 1067. 
год. 

од 13. XII 1967. 
год. 
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133 Vaccinum Мог- 1 ампула со 1 Може да се Имунолошки завод 15/11-606/1 од 26. VII 1967. 
billorum vivum доза лиофили- употребува — Загреб год. 
lyophilisatum зирана вакцина само во 
Edmonsion B-Z и 1 амп. редес- здравствени 
(Жива лиофи- тилирана вода установи 
лизоваиа вак- (растворувач) што се оѕ-
цина против ластени за 
Морбила) Е-ршење и -

типизација 

134 Vaccinum тог - 1 ампула со 2 
billorum vivum дози лиофили-
lyophilisatlTm зарана вакцина 
Edmonston B-Z и 1 ами. редес-
(Жива лиофи- тил ирана вода 
лизована вак- (растворувач) 
цина против 
Морбила) 

135 Vaccinum тог - 5 ампули со I 
billorum vivum доза лиофили-
lyophilisatum зирана вакцина 
Edmonston B-Z и 5 амп. редес-
(Жива лиофи- тилирана вода 
лизована вак- (растворувач) 
цина против 
Морбила) 

136 Vaccinum тог- 5 ампули со 2 
billorum vivum дози лиофили-
lyophilisatum зирана вакцина 
Edmonston B-Z и 5 ами. редес-
(Жива лиофи- тилирана вода 
лизоваиа . вак- (растворувач) 
цина против 
Морбила) 

137 Vaccinum тог - 1 ампула со 1 
billorum vivum доза лиофили-
lyophilisatum зирана вакцина 
Л вишеград 16 и 1 амп. редес-
(Жива лиофили- тилирана вода 
»зована вакцина (растворувач) 
против Морбила) 

138 Vaccinum т о г - 1 ампула со 2 
billorum vivum дози лиофили-
lvophilisatum зирана вакцина 
Лешинград 16 и 1 амп. редес-
(Жива лиофили- тшшрана вода 
зовата вакцина (растворувач) 
против Морбила) 

129 Vaccinum тог - 5 ампули со 1 
billorum vivum доза лиофили-
lvophilisatum зираиа вакцина 
Лењинград 16 и 5 амп. редес-
(Жива лиофили- тилирана вода 
зонана вакцина (растворувач) 
против Морбила) 

140 Vaccinum тог - 5 ампули со 2 
billorum vivum дози лиофили-
lyophilisalum зирана вакцина 
Лењинград 16" и 5 ами. редес-
(Жива лиофили- ти лирана вода 
зова ега вакцина (растворувач) 
против Морбила) 

15/11-606/2 од 26. VII 1967. 
год. 

15/II-606/3 од 26, VII 1967. 
год. 

15/II-606/4 од 26. VII 1967. 
год. 

15/11-393/1 од 26. VII 1967. 
год. 

15/II-393/2 од 26. VII 1967. 
год. 

15/II-393/3 од 26. VII 1967. 
ГОД. 

15/II-393/4 од 26. VII 1967. 
год. 
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141 Vandid ампули Може да се 
(Etamivanum) 25 х 2 ml по употребува 

100 mg само во 
здравствени 
установи 

142 Vandid капки 10 ml Може да се 
(Etamivanum* издава само 

со лекарски 
рецепт 

143 Vandid капки 200 ml 
(Etamivanum) 

Бр. 05-418/1 
12 февруари 1968 година 

Белград 

75. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАН-
ДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Врз основа на членот 105 став 1, во врска со 
членот 158 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), Сојуз-
ната изборна комисија ги 

О Б Ј А В У В А 
ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИНЕ 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 107 — ЛА-

ЗАРЕВАЦ 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 107 — Ла-
заревац утврди, врз основа на изборните акти, дека 
на 19 февруари 1968 година на дополнителните, из-
бори во општинските собранија на подрачјето на 
Изборната единица 107 — Лазаревац се избрани кан-
дидати за пратеници за Сојузниот собор, и тоа: 

1) кандидатот Сретеноеиќ Драгиша, од Памбу-
к ов ица; 

2) кандидатот Нинковиќ Миливое, од Мионица; 
3) кандидатот Ѓаковиќ Милан-Гура, од Ру-

довац. 
Бр. 13 

20 февруари 1968 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за експропријацијата, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/68, се 
потераднаа долу наведените грешки, та, врз основа 
на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната 
скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА 
1. Во членот 18, во изменетиот член 58 став 3 

»борот: „и" пред зборовите; „од значење" треба да 
се брише. 

„Алкалоид-Билка" 15/И-1824/1 од 12. ХИ 1967. 
Индустрија за фар- ГОд. 
мацеутски и хеми-

ски производи и 
промет со лековити 
билки — Скопје 

15/11-1823/1 од 12. XII 1967, 
год. 

^ 15/II-1823/3 од 12. ХИ 1967. 
год. 

Помошник претседател 
на Сојузш^уг савет 

за здравство и социјална 
политика, 

Венцеслав Павлов, е. р. 

2. Во членот 19, во изменетиот член 76 наместо 
зборовите: „ги прекесол правата за користење оства-
рени" треба да стојат зборовите: „го пренесол пра-
вото за користење остварено". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 15 февруари 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во Одлуката за Програмата на ста-
тистичките истражувања за 1968 до 1972 година, об-
јавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/68, се 
потпаднала долу наведената грешка, те, врз осно-
ва на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната 
скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА НА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ДО 1972 ГО-

ДИНА 

Наместо потписот на претседателот на Органи -
зационо-политичкиот собор: „Крсто Попивода, е. р." 
треба да стои потписот: „Велимир Стојниќ, е. p.". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 19 февруари 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за донесување план на 
статистичките истражувања за 1968 година, обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/68, се пот-
паднала долу наведената грешка, та, врз основа на 
членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скуп-
штина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА 
СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ГО-

ДИНА 

Наместо потписот на претседателот на Органи* 
ѕационо-политичкиот собор: „Крсто Попивода, е. р/* 
треба да стои потписот: „Велимир Стојниќ, е. р.'1« 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-* 
штина, Белград, 19 февруари 1968 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

СО КОЈА СЕ УТВРДУВА ДЕКА ОД ЧЛЕНОТ 112 
НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РА-
БОТИ НЕ ПРОИЗЛЕГУВА ОБВРСКА ЗА ИСПЛА-
ТИТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДА ГИ ПОД-
НЕСУВААТ ТРОШОЦИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВ-

НАТА ЗАБРАНА 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

уставноста на членот 112 од Законот за банките и 
кредитните работи, по јавната расправа одржана на 
4 декември 1967 година, донесе врз основа на чле-
нот 250 од Уставот 

ОДЛУКА 
1. Членот 112 од Законот за банките и кредит-

ните работи (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/67) не го регулира пра-
шањето на трошоците за спроведување на адми-
нистративната забрана, па според тоа од оваа закон-
ска одредба не произлегува обврска за исплатите-
лите на личните доходи да ги поднесуваат трошоците 
на спроведувањето на административната забрана. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните причини: 

Советот на Републичкиот завод за социјално 
осигурување во Скопје го покрена прашањето на 
уставноста на членот 112 од Законот за банките и 
кредитните работи наведувајќи дека оваа законска 
одредба не им одговара на општествените потреби, 
дека е нецелесообразна и дека доведува до поска-
пување на потрошувачите кредити. Меѓутоа, ос-
новната причина поради која е покренато праша-
њето на уставноста на оваа законска одредба се 
однесува до трошоците што настануваат при спро-
ведувањето на административната забрана. 

Во постапката пред Уставниот суд е утврдена 
дека заводите за социјално осигурување поради 
спроведувањето на административната забрана ка 
примањата на пензионерите мораат да обезбедат 
посебни работни места за работници што ги вршат 
тие работи и дека мораат да водат посебна евиден-
ција за кредитите на пензионерите и за извршени-
те уплати. Сето тоа доведува до ангажирање посеб-
ни средства од страна на заводите за социјално 
осигурување, зашто банките што даваат кредити 
сметаат дека трошоците на спроведувањето на ад-
министративната забрана паѓаат на товар на заво-
дите за социјално осигурување. Банките, имено, со 
толкувањето на членот 112 од Законот за банките 
и кредитните работи, дошле до сфаќањето дека од 
законската обврска на исплатителите на личните 
доходи уредно да ја спроведуваат административна-
ната забрана произлегува и нивната обврска да ги 
поднесуваат трошоците на спроведувањето на таа 
забрана. 

За ваквата интерпретација на наведената закон-
ска одредба нема основ зашто Законот не го решава 
прашањето на трошоците што настануваат во пос-
тапката на спроведувањето на административната 
забрана, а од обврската на исплатителите на лич-
ните доходи да спроведуваат забрани не произле-
гува и нивна обврска да ги поднесуваат трошоците 
на спроведувањето на забраната. 

Бидејќи Законот за банките и кредитните ра-
боти не решил кој ги поднесува трошоците на спро-
ведувањето на административната забрана, ова пра-
шање треба да се реши било со договор склучен 
помеѓу исплатителот на личните доходи и корис-
никот на кредитот било со договор склучен помеѓу 
давателот на кредитот и корисникот на креди-
тот. Ако таков договор не е склучен, прашањето на 

трошоците на спроведувањето на административна-
та забрана треба да се решава според општите пра-
вила на имотното право. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 11 декем-
ври 1967 година. 

У бр. 459/67 
11 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

62. Закон за постојаните средства на феде-
рацијата за финансирање на научните 
дејности — — — — — — — — 145 

63. Уредба за дополнение на Уредбата за 
формирањето на продавате цени според 
условите на пазарот — — — — — 145 

64. Одлука за отворање амбасада на Соци-
јалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Сојузна Република Герма-
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