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375. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ и член 12 став 13 од Законот за вложување 
средства на странски лица во домашни организации 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
22/73), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ 
СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Со договорот за вложување средства на стран-

ски лица во домашни организации на здружен труд 
(во натамошниот текст: договорот за вложување) мо-
ра да се предвиди извоз на производи што потекну-
ваат .од вложувањата во количината, вредноста и со-
одветната валута, со кои се обезбедува плаќањето на 
добивката на странското лице и враќањето на вло-
жените средства. 

Член 2 
Со договорот за вложување може да се предви-

ди странското лице да вложува во домашна органи-
зација на здружен труд и опрема, ако вредноста на 
таа опрема не преминува една третина од вредноста 
на вкупните вложувања на странското лице во таа 
домашна организација на здружен труд и ако таа 
опрема не се произведува во Југославија или не се 
произведува во соодветниот квалитет, односно стан-
дард. 

Член 2 
Со договорот за вложување може да се предви-

ди дека странското лице може во домашна организа-
ција на здружен труд да вложи право на индустрис-
ка сопственост или знаење и искуство, ако со тој до-
говор се обврзе дека на домашната организација на 
здружен труд ќе и ги отстапи на користење и усо-
вршување на индустриската сопственост и знаењата 
и искуствата, што ќе ги постигне за времетраењето 
на договорот. 

Со договорот за вложување не може да се пред-
види странското лице во домашна организација на 
здружен труд да го вложи правото на индустриска 
сопственост, односно знаењето и искуството: 

1) ако користењето на тоа право, односно знае-
ње и искуство, ги отстапило на друга домашна орга-
низација на здружен труд, и тоа за времето додека 
таа организација според важечките прописи се сме-
та како корисник на тоа право, односно знаење и 
искуство; и 

2) ако вредноста на правото на индустриската 
сопственост, односно знаењето и искуството со дого-
ворот е определена во износ што за времетраењето 
на договорот не може да се надомести од една десет-
тина од вредноста на вкупната реализација на про-
изводите произведени во заедничкото работење со 
•користење на правото на индустриската сопственост, 
односно знаењето и искуството. 

Член 4 
Домашната организација на здружен труд не мо-

ж е со странско лице да склучи договор за вложува-
ње, ако со тој договор го оневозможува извозот на 
производите произведени во заедничкото работење 
во определени земји и ако таквото ограничување не 
е вообичаено при вложување средства на странско 
лице што се врши во развиени земји или е штетно 
за стопанството на Југославија. 

Член 5 
Со договорот за вложување не може да се пред-

види деловниот одбор да одлучува за прашања на 
домашната организација на здружен труд, што осо-
бено се однесуваат на: 

1) донесувањето на планот и на самоуправните 
општи акти; 

2) управувањето со средствата на општествената 
репродукција; 

3) утврдувањето и распоредувањето на доходот; 
4) распределбата на личните доходи; 
5) склучувањето на договори за кредити и зае-

ми; 
6) правата, должностите и другите меѓусебни 

односи на работниците во здружениот труд; 
7) спојувањето, припојувањето и издвојувањето . 

и другите статусни прашања. 
Деловниот одбор може на органите на домашна-

та организација на здружен труд да им дава предло-
зи за прашањата од став 1 на овој член. 

Член в 
Пред потпишувањето на договорот за вложува-

ње домашната организација на здружен труд е дол-
жна на Сојузниот комитет за енергетика и ин Аус-
трија и на Стопанската комора на Југославија да идо 
ја пријави намерата да склучи договор за вложува-
ње. како и да прибави мислење од Стопанската ко-
мора на Југославија и мислење од органот во репуб-
ликата, односно автономната покраина надлежен 
според седиштето на домашната организација на 
здружен труд за тоа дали вложувањето на средс-
твата на странското лице е во согласност со мож-
ностите и потребите на Југославија 

Член 7 
Пред донесувањето на решението за запишува-

њето во регистарот на договорот за вложување, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија ќ е при-
бави за тој договор мислење од комисијата која се 
состои од претставници на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, на Сојузниот секретаријат 
за финансии, на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, на Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени, на Стопанската комора на Југославија, на 
Сојузниот завод за општествено планирање, и на 
други заинтересирани сојузни органи на управата. 

При давањето на мислењето комисијата од став 
1 на овој член ќ е тргнува од утврдените цели на 
развојната политика, водејќи при тоа сметка за ко-
ристењето на домашните ресурси. 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

иа објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 714 
3 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

376. 

Врз основа на член 5 од Законот за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во нестопан-
ска! и ^производни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИ-
УМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ 

И ^ПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

1. Во Одлуката за критериумите и постапката 
за ослободување од обврската за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/75) во точка 1 во одредбата под 30 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под 31, која гласи: 

„31) организацијата на Дрвен крст — ако инве-
стициони вложувања врши во изградба и опремува-
ње на домови и згради на Црвен крст.". 

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

Е. п. бр. 407 
10 јуни 1976 година 

Белград 

е* Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

377. 

Врз оонова на член 36 точка 35 став 2 од За-
конот за оданочување на производи и услуги во 
прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73,- 36/75 и 58/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗЛ ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО СЕ 
ИЗДАВААТ НО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПОСЕБ-
НО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 

значење за народите и народностите на Југославија 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 23/74, 8/75, 
55/75, 12/76 и 18/76) во точка 1а, во одредбата под 12 
на крајот точката се заменува со точка и запирка и 
по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат: 

„13) на јубиларните значки, плакети и придато-
ци, што се издаваат по повод 30-годишнината од 
десѕнтот на Дрвар; 

14) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод ЗО-годишнината на Обединетите Нации „Мир 
75-ЗО-ООН"; 

15) на јубиларните плакети, значки и медали, 
што се издаваат по повод 30-годишнината на Народ-
на техника на Југославија; 

16) јубиларните значки, медали и придатоци, 
што се издаваат по повод 35-тите Балкански атлет-
ски игри.". 

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

Е. п. бр. 409 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

378. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1 и 
член 376 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и, 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА-
ТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ 

НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/63, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 
28/72, 18/73, 45/73, 53/73, 20/74, 25/74 и 18/75) во точ-
ка 1 став 1 по редниот број 106 се додаваат нови 
четири редшг броја, кои гласат: 

„Реден Тарифен 
број број на i 

Царинската Наименување 
тарифа 

1 2 3 

107 45.01 Природна плута, необработена, кр -
шена, грану лирана или мелена; от-
падоци од плута 

103 45.02 Плута природна во блокови, плочи, 
листови или ленти {вклучувајќи 
ги и кодните или Сличните право-
аголен форми од плута, исечени за 
затки или затиначи) 

309 45.03 Изработки од природна плута 
НО 45.04 Плута агломерирана (со или без 

врзувачки материи) и изработки од 
агломерирана плута". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од де-
нот на нејзиното влегување во сила. 



Петок, 18 јуни 1.976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 — Страна 631 

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

Е. п. бр. 410 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Со ју зен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

37 \9. 

Врз ошова на член 31 став 1, во врска со член 
1G став 1 и член 27 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 
и 35/72), Сојузниот извршен Совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ ВО ВНА-

ТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд што вршат 
превоз на патници и стоки во воздушниот сообра-
ќа ј можат важечките цени на линиите во внатреш-
ниот воздушен сообраќај да ги зголемат за превоз 
на патници и стоки — до 9°/о. 

Под важечки цени од став 1 на оваа точка се 
подразбираат цените што важеле на 31 декември 
1975 година. 

2, Организациите на здружен труд од точка 1 
на оваа одлука, се должни, пред применувањето на 
зголемените цени, да достават до Сојузниот завод 
за цени ценовник на споите услуги. 

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

Е, п. бр, 412 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

380. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИ-
ЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕ-
СОТ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШ-
ТИНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛО-

ВЕНИЈА 

1. Во Одлуката за условите за давање потрошу-
вачки кредити на лицата што претрпеле штета од 
земјотресот на териториите на определени општини 
во Социјалистичка Република Словенија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/76) во точка 1 став 1 по збо-
рот: „Толмин," се додаваат зборовите: „како и на 

лицата што во јуни 1974 година претрпеле штета од 
земјотресот на териториите на општините Шентјур 
при Цељу и Шмарје при Јелшах,". 

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

Е. п бр. 413 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

381.. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 
59/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ 
КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДЦ 

1. На лицата што претрпеле штета од елемнетар-
ни непогоди банките можат да им даваат потрошу-
вачки кредити за купување индустриски стоки, ос-
вои за купување автомобили и прехранбени произ-
води, со рок за враќање до 3 години, како и за ку-
пување градежни материјали и производи за из-
градба на згради и за плаќање услуги за изградба 
и поправка на станбени и економски згради оште-
тени од елементарна непогода, со рок за враќање до 
10 години. 

Лицата од став 1 на оваа точка се должни кон 
барањето за давање кредит да приложат потврда од 
надлежниот општински орган за височината на ште-
тата настаната поради елементарна непогода. 

2. Потрошувачите кредити од точка 1 на оваа 
одлука банките можат да ги даваат од средствата 
со кои банката располага и од кредитите добиени за 
давање потрошувачки кредити на лицата што пре-
трпеле штета од елементари непогоди. 

Каматната стапка на потрошувачките кредити 
дадени од средствата на кредитите" добиени за дава-
ње потрошувачки кредити на лицата што претрпеле 
штета од елементарни непогоди, не може да биде 
поголема од 0,5% од каматната стапка по која бан-
ката добила кредит за таа намена. 

3. Потрошувачките кредити според оваа одлука 
можат да се дадат само еднаш, и тоа: 

1) на работниците што го здружуваат својот 
труд на неопределено време — до 1/3 од вкупниот 
нето-износ на лични©! доход за времето за кое се 
дава кредитот;* 

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/3 од 
вкупната пензија, односно инвалиднина за времето 
за кое се дава кредитот, 

3) на лицата со са?лостојни професии — до 1/3 
од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за 
здравствено осигурување и придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување за времето за кое се дава 
кредитот; 

4) на имателите на приватен занаетчиски дуќа-
ни — до 1/3 од основицата на која е извршен раз-
рез на придонесите и даноците од личниот доход 
од самостојно вршења на занаетчиски и други сто-
пански дејности, пресметала за времето за кое се 
дава кредитот; 

5) на индивидуалните земјоделски производите-
ли — до 1/2 од основицата на која е извршен раз-
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, рез на придонесите, односно даноците од личниот 
доход од земјоделска дејност. 

Износот на потрошувачкиот кредит од точка 1 
на оваа одлука не може да биде поголем од износот 
на проценетата штета настаната поради елементар-
на непогода, односно од 150.000 динари за едно до-
маќинство. 

Како домаќинство, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира заедница на животот, стопанисувањето 
и трошењето на остварените приходи. 

4. Банката нема давањето на потрошувачки 
кредит според оваа одлука да го обусловува со по-
лагање на сопствено учество во готови пари. 

5. Потрошувачки кредит според 0
в а а одлука 

може да му се даде и на лицето на кое му припа-
ѓа надомест за претрпената штета по основ на оси-
гурувањето кај заедницата за осигурување, но само 
до височината на разликата помеѓу вкупниот износ 
на проценетата штета и вкупниот износ на надоме-
стот по основ на осигурувањето, ако надоместот е 
помал од проценетата штета. 

6. Потрошувачкиот кредит според оваа одлука 
може да се исплати во готови пари до 30% од изно-
сот на кредитот, а во поголем износ — ако банката 
оцени дека барањето на лицето од точка 1 на оваа 
одлука е оправдано. Остатокот на кредитот банката 
го исплатува во смисла на член 11 од Уредбата за 
општите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75, 36/75 и 21/76). , 

7. На лицата од точка 1 на оваа одлука банката 
може отплатување^ на потрошувачките кредити 
добиени до денот на настапувањето на елементар-
ната непогода, по која тие претрпеле штета, да им 
го одложи до почетокот на рокот на отплатување^ 
на кредитите дадени според одредбите на оваа од-
лука. 

8. Долгот по потрошувачките кредити дадени до 
денот на настапувањето на елементарната непого-
да од точка 7 на оваа одлука, може да се спои со 
кредитите дадени според оваа одлука, со тоа што 
износот .на споениот кредит може да го премине 
износот од точка 3 став 2 на оваа одлука за износот 
на долгот по кредитите дадени до денот на наста-
пувањето иа елементарната непогода. 

9. Отплатување^ на кредитот даден според 
оваа одлука, односно според споениот кредит бан-
ката може да го договори, со тоа што отплатува-
њето на кредитот да почне во рок од 2 години од 
денот на настапувањето на елементарната непогода. 

10. Надлежниот орган на републиката, односно 
на автономната покраина определува за кои еле-
ментарни непогоди можат да се даваат потрошува-
чките кредити од точка 1 на оваа одлука, терито-
риите на ошитествено-политичките заедници на кои 
настанала штетата од елементарна непогода и ро-
кот за поднесување барања за добивање потрошу-
вачки кредит според одредбите на оваа одлука. 

11. Според одредбите на оваа одлука банките 
можат да даваат потрошувачки кредити и за сани-
рање на штети настанати поради елементарни не-
погоди што настапиле во 1975 и 1976 година до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, а по 
кол Сојузниот извршен совет не донел посебни од-
луки за условите за давање потрошувачки кредити. 

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

Е. п. бр. 417 
11 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

382. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕ-
МИН ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРА-

КАЈ НА АЕРОДРОМОТ МАРИБОР 

1. За преминување на државната граница се оп-
ределува постојан граничен премин за меѓународ-
ниот воздушен сообраќај на патници и стоки на 
аеродромот Марибор 

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

Е. п. бр. 411 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

383. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопанска! и ^производни инвестиции (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одред-
бата на точка 3 од Одлуката за критериумите и 
постапката за ослободување од обврската за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕ-
ПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕЛ ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕ-
СТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА 

КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО 

1. Во Решението за ослободување од обврската 
за полагање депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвестициони 
вложувања во објекти на комуналното стопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 11/76, 16/76, 18/76 и 
22/76) во точка 1 во одредбата под 36 точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додаваат че-
тиринаесет нови одредби, кои гласат: 

„37) Комунално подузеќе за нискоградњу и одр-
жавање града „Пут", Пула; 

38) Комунално подузеќе „Варком", Вараждин; 
3.9) Комунално стамбено подузеќе, Обровац; 

- 40) Граѓевно-комунална организација удруженог 
рада , Бироом", Вировитице; 

41) Комунално подузеќе, Пакрац; 
42) Водовод „Зрновица", Нови Винодолски; 
43) Комунално подузеќе „Комуналац",. Сисак; 
44) Самоуправна интересна заједница за кому-

налну дјелатност, Чаковец; 
45) Самоуправна водопривредна интересна зајед-

ница за слив „Меѓумурја", Чаковец; 
46) Подузеќе за водопривреду, граѓевинарство и 

комуналну дјелатност „Хидротехника", Чаковец; 
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47) Самоуправна интересна заједница за кому-
налну и стамбену дјелатност, Вировитице; 

48) Комунално подузеќе „Паркови и насади", 
Риека; 

49) Подузеќе за одржавање чистоќе „Чистоќа", 
Риека; 

50) Комунално поду зеке „Извор", -Плоче. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Е, п, бр. 414 
10 јуни 1976 година 

Белград4 

% 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

384. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициона вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласнот со одредбата 
•на точка 3 од Одлуката за критериумите и постап-
ката за ослободување од обврската за полагале де-
позит при инвестициони вложувања во нес\ шпански 
и непроизводЕш инвестиции („Службен • лист на 
СФРЈ", бр. 55/75). Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗООЛОШКИ ВРТ „ПА-
ЛИЌ", СУБОТИЦА ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГА-
Њ Е ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
Њ А ВО НЕСТОПАНСКА И НЕПРОИЗВОД1Ш ИН-

ВЕСТИЦИИ 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопанска! и не-
производни инвестиции инвеститорот Зоолошки врт 
„Палиќ", Суботица, САП Војводина, ако врши ин-
вестициони вложувања во нестопански и ^ п р о и з -
водни инвестиции. 

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е 
должен пред започнувањето на инвестицијата за чие 
вршење според одредбите на таа точка е ослободен 
од обврската за полагање депозит, да и го соопшти 
на надлежната служба на општественото книговод-
ство називот, односио краткиот опис на инвестицио-
ното вложување, со пресметковната вредност на 
тоа вложување. 

3 Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за ^стопанските и ^производните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за цола-
гање на депозитот 0Д точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што 
инвестиционото вложуварве од таа точка го започнал 
до денот на влегувањето во сила на о в а решение и 
го положил депозитот од член 3 на Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопанска! и ^ п р о и з в о д н и инвестиции, може од над-
лежната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот 
е должен да поднесе докази за извршената уплата 
на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

Е. п, бр. 415 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

385, 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопанска и непрокзводчи инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постап-
ката за ослободување од обврската за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопанска 
и копроизвод ни инвестиции. („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75). Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕО-
ДЕТСКА УПРАВА, СКОПЈЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

В Л О Ж У В А Њ А ВО НАБАВКА НА ОПРЕМА 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопанска и не-
производни инвестиции инвеститорот Републич-
ката геодетска управа Скопје, ако врши инвестици-
они вложувања во набавка на опрема. 

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е 
должен пред започнувањето на инвестицијата за чиз 
вршење според одредбите на таа точка е ослободен 
од обврската за полагање депозит, да и го соопшти 
на надлежната служба на општественото книговод-
ство називот, односно краткиот опис на инвестицио-
ното вложување, со пресметковната вредност на тоа 
вложување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за ^ с т о п а н с к и т е и непроизводните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што 
инвестиционото вложување од таа точка го започнал 
до денот на влегувањето во сила на ова решение и 
го положил депозитот од член 3 на Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и ^ п р о и з в о д н и инвестиции, може од над-
лежната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот 
е должен да поднесе докази за извршената уплата 
на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на обавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

Е. п* бр. 416 
10 јуни 1976 гокина 

Белград 

Сојузен извршен совет 
v Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, е, р. 
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386. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во врс-
ка со одредбите на Резолуцијата за заедничката по-
литика на економскиот и социјалниот развој на Ју -
гославија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75), Сојузниот извршен совет утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА 

ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА 

1, Во Основите на заедничката кредитно-моне-
тарна политика во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76) во точка 9 став 2 на крајот на 
одредбата под 4 точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова одредба под 5, која 
гласи: 

„5) меници со рок на втасаност до 90 дена што 
банките ги есконтирале од организациите на здружен 
труд," 

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

Е. п, бр. 408 
10 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

387. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/63, 27/63 и 30/69), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за пазар и цепи издава 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА Т^/ОЧУ.I-
БАТА НА ПОСЕБНАТА ЈУГА Fi : ОЗ ПТ 
НА ОДДЕЛНИ З Е М Ј О Д Е Л Ц И П Ш ^ Х ^ / ^ Ш И Ш 

т-отзЂ^т 

1. Во Наредбата за височинката на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи (. Службен лист na СФРЈ", бр. 10/73, 
27/73, 47/73. 52/73, 5/74,- 37/74, 58/74, 00/74, 23/75 и 
15/76) во точка 1 во одредбата под 94 ло став 1 се 
додава нов став 2, кој гли ги: 

„Посебната давачка од став 1 на огг.мп одредба 
нема да се плати на определени количини свеж пу-
тер што Сојузната-дирекција за резерви на прехран-
бени производи ќе ги увезе заради интервенција на 
п а з а и т за потребите на широката потрошувачка." 

2. Оваа наредба влегува со сина в ар? дп чот ден 
од денот на објавувањето бо „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-2077/1 
7 јуни 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 

388. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА МАРИБОР, СО СЕДИШТЕ НА 

АЕРОДРОМОТ МАРИБОР 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата' Марибор, со седиште на аеродромот Ма-
рибор. 

2. Царинската испостава од точка 1 на, ова реше-
ние почнува да работи на 15 јуни 1976 година. 

03-01 бр. 8867/1 
1 јуни 1976 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

389. 

Врз основа на чл. 27 и 28 од Законот за пушта-
ње на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/73), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА ЛЕКОВИТЕ ЧИЈА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТА-
ЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ОБНОВЕНА ЗА ПЕРИОД ОД 
ПЕТ ГОДИНИ ОД ДЕНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА 

РЕШЕНИЈАТА 

За период од пет години од денот на издавањето 
на решенијата е обновена согласноста за пуштање 
во промет на следните лекови на: 

I. Творница фармадеутских и кемијски^ про-
извода „Плива", Загреб, за: 

1) „FLtJRI vakcina besneće", ad us. vet., за кучи-
ња, бро ј 'на решението 2002/1-74 од 25 март 1975 
година; 

2) „BRONHIKAL I" и „BRONHJKAL TI", ad us. 
vet., вакцини на заразен бронхитис на пилиња и 
кокошки, број на решението 1999/1-74 од 25 март 
1975 година; 

3) „RUMETON" ad us. vet., број на решението 
1974/1-74 од 25 март 1975 година; 

4) „BUROV SOLUBLETE" ad ns. vet., број на 
решението 1937/1-74 од 25 март 1975 година; 

5) „ТЕХРЕСТОКЛМЅ" ad us, vet., број на реше-
нието 1943/1-74 од 25 март 1975 година; 

6) .,FUNG11V1QR'\ ad us, vet., 6poi на решението 
202f*/l~74 од 25 март 1975 година; 

7) .jINFLU-VAK", вакцина на иифпуенца ка ј 
коњи, ad us, vet , број на решението 2003/1-74 од 25 
март 1975 год кип; 

8) „OBOJENI FPD А VI J AKNI TI JB ERKU LIN", ad 
us, vet., број на решението 1930/1-74 од 25 март. 1975 
година; 

9) „VAKCINA KUGE PERADI" ŽIVI SOJ LA' 
ŠOTA, ad us, vet., број на решението 1978/1-74 од 
25 март 1975 година; 

10) „FURAZOLIDON l i" , ad us vet., број на ре-
шението 1946/1-74 од 25 март 1975 година; 

И) .,ULJNA VAKCINA VRBANCA", ad us. ve t , 
број на решениево 2005/1-74 од 18. март 1975 година; 
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12) „З-VAK (TRIVALENTNA VAKCINA SUSTAV-
СА I PARASUSTAVC A I BEDRENICE)", ad us. vet., 
број на решението 1998/1-74 од 25 март 1975 година; 

13) „LAPIN1ZIRANA VAKCINA SVINJSKE KU-
GE IZ БОЈА K"v ad us. vet., број на решението 
1995/1-74 од 25 март 1975 година; 

14) „VAKCINA DIZENTERIJE JAGNJADI I EN-
TEROTOKSEMIJE JAGNJADI I OVACA", ad us. 
vet., број на решението 1934/1-74 од 25 март 1975 
година; 

15) „ZAST1TNI ADITIV", ad us. vet.; број на ре-
шението 1986/1-74 од 18 март 1975 година; 

16) „TYMPANGL", ad us. vet,, број на решението 
1976/1-74 од 18 март 1975 година; 

17) „МАМЕХ", ad us, vet., број на решението 
1945/1-74 од 18 март' 1975 година; 

18) „DIGESTAN", ad us. vet., број на решението 
1942/1-74 од 18 март 1975 година; 

19) „TUBERKULIN BOVINI PPD", ad us. vet., 
број еа решението 1931/1-74 од 18 март 1975 година; 

20) „AKRISEPT tablete",. ad us. vet., број на 
решението 1993/1-74 од 18 март 1975 година; 

21) „KETOVET " ad us. vet., број на решението 
1967/1-74 од 18 март 1975 година; 

22) „MUKTESWAR-vakcina kuge peradi", ad us. 
vet., број на решението 1997/1-74 од 181 март 1975 
година; 

23) „VAKCINA ANTRAKSA", ad us. vet., број на 
•решението 2009/1-74 од 18 март 1975 година; 

24) „L1Z АТ-ADSORB АТ", вакцина против дрве-
ница, ad us. vet., број на решението 2008/1-74 од 18 
март 1975 година; 

25) „VAKCINA STENECAKA", ad us. vet., број 
на решението 2007/1-74 од 18 март 1975 година; 

26) „VAKCINA VRBANCA ADSORBAT", ad us. 
vet број на решението 2006/1-74 од 18 март 1975 
година; 

27) „TETANUS FORMOLTOKSOID", ad us. vet., 
број на решението 2004/1-74 од 18 март 1975 година; 

23) „UNGUENTUM SULFOGYRODALI CUM 
CAMPHORA", ad us. vet., број на решението 
2014/1-74 од 18 март 1975 година; 

29) „В.А.Т. 25%" ad us. vet., број на решението 
2020/1-74 од 18 март 1975 година; 

30) „CARBO BISMUT", ad us. vet., број на реше-
нието 1940/1-74 од 18 март 1975 година; 

31) „PHENOTHIAZIN tablete", ad us. vet., број 
на решението 2024/1-74 од 18 март 1975 година; 

32) „ASKOLI SERUM", ad us. vet., број на реше-
нието 1933/1-74 од 18 март 1975 година; 

33) „MALEIN", ad us. vet., број на решението 
1932/1-74 од 18 март 1975 година; 

34) „ANTIGEN KOKOSJEG TIFA", ad us. vet., 
број иа решението 1929/1-74 од 18 март 1975 го-
дина ; 

35) „SUHI KOMPLEMENT", ad us. vet., број на 
решението 1928/1-74 ол 18 март 1975 година; 

36) SERUM PROTIV SVINJSKOG VRBANCA 
(копјski)", ad us. vet., број на решението 2034/1-74 
од 18 март 1975 година; 

37) „AQUA REDESTILATA STERILIZATA", ad 
us. vet., број на решението 1934/1-74 од 18 март 
1975 година; 

38) „АY-VAK-VAKCINA AUJESZKYEVE ВО-
LESTI", ad us. vet,, број на решението 1996/1-74 од 
25 мг5от 1975 година: 
" 39) „BODIKAL" (kokcskin soj), ad us. vet., број 

на решението 2010/1-74 од 25 март 1975 година; 
40) „GAMACID sol. 20°V\ ad us. vet., број на ре-

шението 2027/1-74 од 18 cheppvapn 197G година; 
41) „ADRENALIN HYDRO CHLORIDUM", ad us. 

vet., број на решението 1935/1-74 Од 18 февруари 
1976 година; 

42) „ROBORANS prasak", ad us. vet., број на 
решението 1973/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

43) „STILBOESTROI, ADSORBAT", ad us. vet., 
број на решението 2012/1-74 од 18 февруари 1976 
година; 

44) „SULFAPYRIDAZIN sol. 25°/о", ad us. vet., 
број на решението 2040/1-74 од 18 февруари 1976 го-
дина; 

45) „GEOMYCIN tablete-vitamini", ad us. vet., 
број на решението 2069/1-74 од 18 февруари 1976 
година; 

46) „GEOMYCIN sol. 5°/о", ad us. vet., број на 
решението 2068/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

47) „SULFATHIAZOL tablete 2,5 g", ad us. vet., 
број на решението 2066/74 од 18 февруари 1976 го-
дина; 

48) „SULFA-CHLORAMPHEN" ad us. vet., број 
на решението 2064/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

49) „DIMERASOL 33a/o", ad us. vet., број на ре-
шението 2044/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

50) „PLIVACILLIN", ad us. vet., број на реше-
нието 2060/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

51) „PLIVACOMBIN", ad us. vetM број на реше-
нието 2061/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

52) „GEOMYCIN prah ѕа dezinficijensom za ре-
rad", ad us. vet., број на решението 2067/1-74 од 18 
февруари 1976 година; 

53) „STREPTOMYCIN sol.", ad us. vet., број на 
решението 2002/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

54) „PROPEN inj.", ad us. vet., број на реше-
нието 2063/1-74 од 18 февруари 1975 година; 

55) „PLISULFAN 20°/о", ad us. vet., број на ре-
шението 2041/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

56) „PENICILLIN SUSP", ad us. vet., број на ре-
шението 2053/1-74..од 18 февруари 1976 година; 

57) „SULFADIMIDIN tablete", ad us. vet., број на 
решението 2036/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

58) „PENICILLINBENZATHINUM", ad us. vet., 
број на решението 2057/1-74 од 18 февруари 1976 
година; 

59) „PENICILLINPROCAIUNUM4-PENICILLIN-
BENZATHINUM", ad us. vet., број на решението 
2058/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

60) „MICROTOX", ad us. vet., број на решение-
то 2019/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

61) „PIPERAZIN CITRAT", ad us. vet., број на 
решението 2555/1-75 од 18 февруари 1976 година; 

62 „PIPERAZIN tbl.", ad us. vet., број на реше-
нието 2025/1-74 од 18 Ззевруари 1976 година; 

63) „VAKCINA KUGE PERADI-zivi soj, F", ad 
us. vet., број на решението 2000/1-74 од 18 февру-
ари 1976 година; 

64) „AY-FEST-BIVALENTNA VAKCINA AUJES-
ZKY I SVINJSKE KUGE", ad us. vet., број на реше-
нието 2001/1-74 од 18 февруари 1976 година; 

65) „GEOMYCIN topivi prasak" ad us. vet., број 
на решението 1979/1-74 од 18 март 1975 година; 

66) „GEOMYCIN penusave tablete", ad us. vet., 
број на решението 2072/1-74 од 18 март 1975 година; 

67) „GEOMYCIN mast za осј 1°,'о", ad us. vet,., 
број на решението 2074/1-74 од 18 март 1975 година; 

68) „ERITROMYCIN prah", ad us. vet., број на 
решението 19Р2/1-74 од 18 март 1975 година: 

69) „MASTIPHEN F", ad us. vet., број на реше-
нието 1983/1-74 од 18 март 1975 година: 

70) „NUTRICIN SULFA" 125, ad us. vet., број на 
решението 1987/1-74 од 18 март 1975 година; 

71) „MASTIPHEN". ad us. vet., број на реше-
нието 1985/1-74 од 18 март 1975 година;' 

72) „GEOMYCIN mast 3°/о" ad us. vet., број на 
решението 2073/1-74 птт 18 март 1975 година: 

73) „SULFANILAMID tablete" ad us. vet., број 
"на решението 2039/1-74 од 18 март 1975 година: 

74) „MASTIPHEN ,,F", ad us, vet,., број на реше-
нието 2554/1-74 од 18 март 1975 година;4 

75) „GEOMYCIN prah za пеѕШсе", ad us. vet., 
број на решението 2071/1-74 од 18 март 1975 година; 

76) „CALPOS", ad us. vet., броз на решението 
1939/1-74 од 18 март 1975 година; 

77) „VITAMIN B-KOMPLEKS" ad us. vet., број 
на решението 2048/1-74 од 18 март 1975 година: 

78) „VITAMIN С", ad us. vet., број на решение-
то 2046/1-74 од 18 март 1975 година; 
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79) „SULFANILAMID p u l v a d us. vet., број на 
решението 2038/1-74 од 18 март 1975 година; 

80) „VITAMIN Е", ad us. vet., број на решение-
то 2042/1-74 од 18 март 1975 година; 

81) „VITAMIN — В12", ad us. vet., број на реше-
нието 2045/1-74 од 18 март 1975 година; 

82) „VITA-De SOLUCIJA", ad us. vet,, број на 
решението 2047/1-74 од 18̂  март 1975 година; 

83) „VITAMIN A+D2", ad us. vet., број на ре-
шението 2049/1-74 од 18 март 1975 година; 

84) \,VI-A-D3", ad us. vet., број на решението 
2050/1-74 сд 18 март 1975 година; 

85) „ANEURIN", ad us. vet., број на решението 
2055/1-74 од 18 март 1975 година; 

86) „VITAMIN А", ad us. vet., број на решението 
2056/1-74 од 18 март 1975 година; 

87) „PLISULPEN", ad us. vet., број на решение-
то 2059/1-74 од 18 март 1975. година; 

88) „SULFADIMIDIN SOLUCIJA 16%", ad us. 
vet., број на решението 2035/1-74 од 18 март 1975 
година; 

89) „SULFAGUANIDIN tablete", ad us. vet., број 
на решението 2037/1-74 од 18 март 1975 година; 

90) „VITAMIN A+Da + E", ad us. vet., број на 
решението 2051/1-74 од 18 март 1975 година; 

91) „ORBENIN", ad us. vet., број на решението 
2052/1-74 од 16 март 1975 година; 

92) „ADEVIT FORTE", ad us. vet., број на реше-
нието 2054/1-74 од 18 март 1975 година; 

93) „TETRACIKLIN TOPIVI PRAH", ad us. vet., 
број на решението 2065/1-74 од 18 март 1975 година; 

94) „GEOMYCIN sol. 3°/о", ad us. vet., број на 
решението 2070/1-74 од 18 март 1975 година; 

95) „OMNISAN", ad us. vet., број на решението 
1991/1-74 од 18 март 1975 година; 

96) „HYPOFHYSAN sol.", ad us. vet-, број на 
решението 2535/1 од 26 мај 1975 година; 

97) „М1-А-Р", ad us. vet., број на решението 
1969/1-74 од 20 март 1975 година; 

98) „FLOGOCID mast", ad us. vet., број на ре-
шението 1944/1-74 сд 20 март 1975 година; 

99) „CHORAMPHENICOL sol. 10%", ad us. vet., 
број на решението 1981/1-74 од 20 март 1975 година; 

100) „PIPERAZIN", ad us. vet., број на реше-
нието 2025/1-74 од 20 март 1975 година; 

101) „VETALGIN", ad us. vet., број на решение-
то 2016/1-74 од 20 март 1975 година; 

102) „CHLORAMPHENICOL drazeje", ad us. vet., 
број на решението 1980/1-74 од 20 март 1975 година; 

103) „PROCAINUM HYDROCHL. са ADRANAL 
2%", ad us. vet., број на решението 1971/1-74 од 20 
март 1975 година; 

104) „AHISTIN", ad us. ve t , број на решението 
1936/1-74 од 20 март 1975 година; 

105) „YOHIMBINI HYDROCHLORIDUM", ad us. 
vet., број „ на решението 2017/1 од 20 март 1975 
година; 

106) „STILBOES.TROL U ULJU", ad us. vet!, број 
на решението 2011/1-74 од 20 март 1975 година; 

107) „UNGUENTUM KALII IOD1NI", ad us. vet., 
број на решението 1977/1-74 од 20 март 1975 година; 

108) „TONOVET sol. 3%'\ ad us. vet., број на ре-
шението 1975/1-74 од 20 март 1975 година; 

109) „RESORBENS mast", ad us. vet., број на ре-
шението 1972/1-74 од 20 март 1975 година; 

НО) „PENTAVET", ad us. vet., број на реше-
нието 1970/1-74 од 20 март 1975 година; 

111) „LAKSANS", ad us. vet., број на решението 
1968/1-74 од 20 март 1975 година; 

112) „SERUM PROTIV ZMIJSKOG OTROVA", ad 
us. vet., број на решението 2032/1-74 од 20 март 
1975 година; 

113) „SERUM PROTIV DIZENTERIJE JAGNJA-
DI I ENTEROTOKSEMIJE JAGNJADI I OVACA", ad 
us. vet., број на решението 2029/1-74 од 20 март 
1375 година; 

114) „SERUM PROTIV BEDRENICE (GOVEDI)", 
ad us. vet., број на решението 2028/1-74 од 20 март 
1975 година; 

115) „CALCII BOROGLUCONAS sol. 20%>", ad us. 
vet., број на решението 1938/1-74, од 20 март 1975 
година; 

116) „COFFEINUM natrii benzoate", ad us. vet., 
број на решението 1941/1-74 од 20 март 1975 година; 

117) „GLUCOSUM 50% sol.", ad us. vet., број на 
решението 1947/1-74 од 20 март 1975 година; 

118) „HALAMID", ad us. vet., број на решението 
1992/1-74 од 20 март 1975 година; 

119) „SERUM PROTIV AUJESZKY-EVE BOLES-
TI", ad us. vet., број на решението 2033/1-74 od 20 
март 1975 година; 

120) „PURJFICIRANI SERUM — PROTIV STE-
NECAKA, ZARAZNE UP ALE JETRE I LEPTOSPI-
ROZE PASA", ad us. vet., број на решението 
2030/1-74 од 20 март 1975 година; 

121) „KLORAMCIKLIN", ad us. vet., број на ре-
шението 1984/1-74 од 20 март 1975 година; 

122) „GGG (GAMAGLOBULIN GOVED1)", ad us. 
vet., број на решението 2031/1-74 од 20 март 1975 
година; 

123) „PIROVET ampule", ad us. vet., број на ре-
шението 2026/1-74 од 20 март 1975 година; 

124) „GEOKORTON SPRAY", ad us. vet., број на 
решението 1989/1-74 од 20 март 1975 година; 

125) „HYSTRECIN", ad us. vet., број на реше-
нието 1983/1-74 од 20 март 1975 година; 

126) „CETAVLON sol. 20%", ad us. vet., број на 
решението 1990/1-74 од 18 март 1976 година. 

2. Ветеринарски завод — Земун, за: 1 

1) „ASCARICID pulvis", ad us. vet., број на ре-
шението 1810/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

2) „ASCARICID TABLETE", ad us. vet., број на 
решението 1811/1-7.4 од 5 февруари 1975 година; 

3) „ASEPTIN PULVIS", ad us. vet., број на ре-
шението 1871/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

4) „ALUMINIUM HYDROXYD rimfus", ad us. 
vet., број на решението 1873/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

5) „BISULFOUREA 100 g", ad us. vet., број на 
решението 1874/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

6) „BORVAZELIN (ung. acidi borici)", ad us. vet., 
број на решението 1875/1-74 од 5 февруари 1975 
година; 

7) „BUROW TABLETE 50 и 100 pari", ad us. vet., 
број на решението 1876/1-74 од 5 февруари 1975 
година; 

8)' „BOVACRIN mast а 50 g", ad us. vet., број иа 
решението 1877/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

9) „BYKODIGEST а 4X95 g", ad us. vet., број на 
решението 1878/1 од 5 февруари 1975 година; 

10) „CARBO ANIMALIS а 50 и 100 g", ad us. 
vet., број на решението 1879/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

И) „CARBO BIZMUT GRANULE а 100 g", ad us. 
vet., број на решението 1880/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

12) „CARBO 3 I Z M U T PULVIS а 100 g", ad us. 
vet., број на решението 1881/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

13) „CINKVITAMINSKA MAST а 100 g", ad us. 
vet., број на решението 1882/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

14) „CREOLINUM MEDICINALE а 500 и 1000 g 
и rinfuz", ad us. vet., број на решението 1883/1-74 
од 5 февруари 1975 година; 

15) „CUTAN PULVIS а 35 g", ad us. vet., број на 
решението 1884/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

16) „CUTISAN MAST а 50 ge<, ad us. vet., број 
на решението 1885/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

17) „EKSPEKTORANS а 500 g", ad us. vet., број 
tea решението 1886/1-74 од 5 февруари 1975 година; 
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18) „FLOGOCID а 20 и 50 g", ad us. vet., број на 
решението 1887/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

19) „FOSFIN PASTA а 50 g", ad us. vet., број на 
решението 1888/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

20) „GRANULIN MAST а 50 g", ad us. vet., број 
на решението 1888/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

21) „HLORFURAMID PULVIS а 100 g", ad us. 
vet., број на решението 1890/1-74 од 5 февруари 
1975 година;" 

22) „HLORFURAMID PULVIS а 20 g", ad us. vet., 
број на решението 1890/2-74 од 5 февруари 1975 го-
дина; 

23) „IHTIOL KAMFOR MAST а 35 g", ad us. 
vet., број на решението 1891/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

24) „LAKSANS а 500 g", ad us. vet., број на ре-
шението 1892/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

25) „LOTAGEN а 100 g". ad us. vet., број на ре-
шението 1893/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

26) „MONIEZIN KAPSULE а 100 кош.", ad us. 
vet., број на решението 1894/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

27) „NEO-TERRAMYCIN rastvorljivi prasak а 20, 
100 i 250 g", ad us. vet., број на решението 1895/1-74 
од 5 февруари 1975 година; 

28) ,,OL. GYRODALI 50% 100 g", ad us. vet., 
број на решението 1896/1-74 од 5 февруари 1975 го-
дина; 

29) „PELLIDOL MAST а 50 g", ad us. vet., број 
на решението 1901/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

30) „SIKAVET а 12X50 ml", ad us. vet., број на 
решението 1910/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

31) ,^SOLION а 500 ml", ad us. vet., број на ре-
шението 1912/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

32) „SOLUTIO CRESOLI SAPONATI а 500, 100 
ml и rinfuz", ad us. vet., број на решението 1913/1-74 
од 5 февруари 1975 година; 

33) „SULFADIMIDIN TABLETE 20X2,5", ad us. 
vet., број на решението 1915/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

34) „SULFADIMIDIN NATRIUM SOLUTIO 16% 
а 100 ml", ad. us. vet., број на решението 1916/1-74 
од 5 февруари 1975 година; 

35) „SULFAGUANIDIN TABLETE а 20X2,5", ad 
us. vet., број на решението. 1917/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

36) „SULFANILAMID PULVIS STER. а 5 g", ad 
us. vet., број на решението 1918/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

37) „SULFATHIAZOL TABLETE а 20X2,5 g", ad 
us. vet., број на решението 1919/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

. 38) „SULFATHIAZOL MAST 5% а 50 g", ad us. 
vet., број на решението 1920/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

39) „TERRAMYCIN RASTVORLJIVI PRASAK 
ZA 2IVOTINJE", ad us. vet., број на решението 
1921/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

40) „TERRAMYCIN RASTVORLJIVI PRASAK 
ZA 2IVOTINJE a 20 g'\ ad us. vet., број на реше-
нието 1921/2-74 од 5 февруари 1975 година; 

41) „TERRAMYCIN ZA NOSILJE а 20 g", ad us. 
vet , број на решението 1922/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

42) „TERRAMYCIN ZA NOSILJE а 100 g", ad us. 
vet., број .на решението 1922/2-74 од 5 февруари 
1975 година; 

43) „TERRAMYCIN ZA 2IVINU ЅА ANTIGER-
МОМ 77 а 100 g", a-d us. vet., број на решението 
1923/2-74 од 5 февруари 1975 година; 

44) „TERRAMYCIN ZA ZlVINU ЅА ANTIGER-
МОМ 77". ad us. vet., број на решението 1923/1-74 
од 5 февруари 1975 година; 

45) „TINCTURA BELLADONAE а 500, 1000 и 
rirxfuz", ad us. vet., број иа решението 1924/1-74 од 
5 февруари 1975, родина; 

46) „TINCTURA IODI а 500 и 1000 g и rinfuz", 
ad us. vet., број на решението 1925/1-74 од 5 февру-
ари 1975 година; 

47) „TINCTURA VALERIANAE а 500 и 1000 g и 
rinfuz", ad us. vet., 6poj на решението 1926/1-74 од 
5 февруари 1975 година; 

48) „TINCTURA VALERIANAE AETHERAE а 
500 и 1000 g и rinfuz", ad us. vet., број на решение-
то 1927/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

49) „ROSOL а 50, 100, 1000 ml и rinfuz", ad us. 
vet., број на решението 1909/74 од 5 февруари 1975 
година; 

50) „RUMINANS а 100 ml", ad us. vet., број на 
решението 1908/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

51) „ROBORANS а 500 g", ad us. vet., број на 
решението 1907/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

52) „RIVANOL mast", ad us. vet., број на реше-
нието 1906/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

53) „SIGMAMYCIN RASTVORLJIVI PRASAK 
ZA 2IVOTINJE" ad us. vet., број на решението 
1911/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

54) „PROTIVMETILJ STERILAN ZA SUPKUTA-
NO DAVANJE а 250 ml", ad us. vet., број на реше-
нието 2660/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

55) „PROTIVMETILJ ZA GOVEDA ЅА KALCI-
UMOM а 50 kapsuia", ad us. vet., број на решението 
1904/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

56) „PROTIVMETILJ ZA OVCE, SVINJE I KO-
ZE, a 100 kapsuia", ad us. vet., број на решението 
1905./1-74 од 5 февруари 1975 година; 

57) „PHENOTHIAZIN TABLETE 12X3,5 g", ad 
us. vet., број на решението 1903/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

58) „PHENOTHIAZIN PULVIS а 1000 g", ad из. 
vet., број на решението 1902/74 од 9 февруари 1975 
година; 

59) „SOLUTIO FORMALDEHYDI SAPONATI а 
100, 500 и 1000 ml и rinfuz". ad us. vet., број на ре-
шението 1914/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

65) „VAKCINA KUGE PERADI ZA PILlCE", ad 
us. vet., број на решението 1159/1-74 од 28 февруари 
1975 година; 

61) „SUVA VAKCINA AUJESKIJEVE BOLESTI 
(M. A.)", ad us. vet., број на решението 1711/1-74 од 
5 февруари 1975 година; 

62) ,.STERILNA DESTILOVANA VODA", ad us. 
vet., број на решението 1793/1 од 5 февруари 1975 
година; 

63) „ADSORBOVANA LIZAT VAKCINA CRVE-
NOG VETRA (VRBANCA)", ad us. vet., број на ре-
шението 1773/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

64) „SUVI ASKOLI SERUM", ad us, vet., број на 
решението 1774/1-74 од 5 с£>еврузри 1975 година; 

65) „К. VAKCINA DIFTERIJE I BOGINJA PE-
RADI", ad- us. vet., број на решението 1772/1-74 од 
5 февруари 1975 година; 

66) „JEDNOKRATNA VAKCINA PROSTRELA-
-BEDRENICE (ANTRAKSA)". ad us. vet., број на ре-
шението 1775/1 од 5 февруари 1975 година: 

67} „NORMALNI 10°/о GAMMAGLOBULIN ZA 
SVINJE", ad us. vet., број на решението 1776/1-74 
од 5 февруари 1975 година: 

68) „NORMALNI 10% GAMMAGLOBULIN ZA 
GOVEDA", ad us. vet., број на решението 1777/1-74 
о д 5 Ф е в р у а р и 1975 г о д и н а : 

69) „К-LAVIR SUVA VAKCINA SVINJSKE KU-
GE". ad us, vet., број на решението 1778/1 од 5 фе-
вруари 1975 година: 

70) „KVENTODIZ-KQNCENTROV ANA VAKCINA 
ENTEROTOKSEMIJE OVACA I DIZENTERT-TE JA-
GANJACA", ad us. vet., број на решението 1779/1-74 
од 5 февруари 1975 година: 

71) „SUVA TB-MUKTESWAR VAKCINA KUGE 
PERADI", ad us. vet., 6pof на решението 1780/1-74 
од 5 февруари 1975 година-

72) „ADSORBAT VAKCINA SUSTAVCA I РА-' « 
R ASUSTAVC A", ad us. vet., број на решението 
1781/1-74 од 5 февруари 1975 година; 
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73) „ADSORBAT VAKC1NA KUGE PERADI", ad 
us. vet., број иа решението 1782/1-74 од 5 февруари 
1975 година; 

74) „ADSORBAT VAKCINA SVINJSKOG VR-
BANCA-CRVENOG VETRA", ad us. vet., број,, на ре-
шението 1783/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

75) „ANTIRABlCNA VAKCINA", ad us. vet., број 
на решението 1784/1 од 5 февруари 1975 година; 

76) „SUVA MUKTESWAR VAKCINA KUGE PE-
RADI", ad us. vet., број на решението 1785/1 од 5 
февруари 19754 година; 

77) „VAKCINA TETANUS FORMOL-TOKSOID", 
ad us. vet., број на решението 1788/1 од 5 февруари 
1975 година; 

78) „ANTIGEN KOKOSIJEG TIFA", ad us. vet., 
број на решението 1789/1 од 5 февруари 1975 година; 

79) „MALEIN KONCENTROVAN'I ZA OCNU 
PROBU", ad us. vet., број на решението 1790/1 од 
5 февруари 1975 година; 

80) „GOVEBI TUBERKULIN ZA IN TRADER-
MALNU PROBU", ad us. vet., број на решението 
1791 од 5 Февруари 1975 година; 

81) „PTICIJI TUBERKULIN ZA IN TRADER-
MALNU PROBU", ad us. vet., број на решението 
1792/1 од 5 февруари 1975 година; 

82) „BIVALENTNA VAKCINA ATIPlCNE KUGE 
I BOGINJA PERADI", ad us. vet., број на решението 
1709/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

83) „VEZEPEST VAKCINA SVINJSKE KUGE", 
ad us. vet., број на решението 1158/1-75 од 23 фев-
руари 1975 година; 

84) „FLURY-VAKCINA BESNILA РАБА", ad us. 
vet., број на решението 1156/1-75 од 23 февруари 
1975 година; „ 

85) „TROVALENTNA VAKCINA ANTRAKSA, 
SUSTAVCA I PARASUSTAVCA", ad us. vet., број на 
решението 1157/1-75 од 23 февруари 1975 година. 

3. Ветеринарски завод — Суботица, за: 

1) „SCOLABAN", ad us. vet., број на решението 
2603/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

2) „SANINGEST", ad us. vet., број на решението 
2602/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

3) „SULFANILAMID pulvis", ad us. vet., број на 
решението 2604/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

4) „DUPHAFRAL AD 3 Е", ad us. vet., број на ре-
шението 2629/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

5) „TETMOSOL", ad us. vet., број на решението 
2647/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

6) „LOXURAN", ad us. .vet., број на решението 
2637/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

7) „HISTAVET", ad us. vet.* број на решението 
2636/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

8) „CHLORAMPHENICOL 10°/о", ad us. vet., број 
на решението 2640/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

9) „DEPOVIT", ad us. vet., број на решението 
2641/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

10) „TRISULFAN", ad us. vet., број иа решение-
то 2645/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

И) „FUMAGILLIN DCH", ad us. vet., број на ре-
шението 2658/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

12) „METROSEPT KAPSULE I", ad us. vet., број 
на решението 2661/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

13) „DUPHACOC", ad us. vet., број на решението 
2659/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

14) „DOHYFRAL". ad us. vet., број на решението 
2656/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

15) „JODSXLEN" ad us. vet., број на решението 
«2655/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

16) „SOLUTIO IODI AQUOSA CONCENTRATA", 
ad us. vet., број на решението 2654/1-74 од 7 февру-
ари 1975 година; 

17) „CETAPED", ad us. vet., број на решението 
2653/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

18) „AUREOMYCIN", ad us. vet., број на реше-
нието 2650/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

19) „SULFAMIDIN", ad us. vet., број на реше-
нието 2646/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

20) „SOLUTIO NATRI1 CHLORIDI ISOTONI-
CAU, ad us. vet., број на решението 2644/1-74. од 7 
февруари 1975 година; 

21) „PROCA1NI HYDROCHLORIDUM sol 5°/o-sol 
2%", ad us. vet., број на решението 2643/1-74 од 7 
февруари 1975 година; 

22) „PENTAKOR", ad us. vet., број иа решението 
2642/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

23) „VITAMIN С", ad us. vet., број на решението 
2634/1-74 од 7 февруари 1975 година; . 

24) „CHEMI-TRISULFAN", ad us. vet., број на 
решението 2639/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

2:3) „NOVPIRON 50°/о", ad us. vet., број на реше-
нието 2638/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

26) „ANEM1N", ad us. vet., број на решението 
2635/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

27) „OXYTOCIN", ad us. vet., број на решението 
2633/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

28) „COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE sol. 
50%", ad us. vet., број на решението 2632/1-74 од 7 
февруари 1975 година; 

29) „DEKSTROFER", ad us. vet., број на реше-
нието 2631/1-74 од 7 февпуапи 1975 година; 

30) „DUPHAFRAL АГО 50/25", ad us. vet., број 
на решението 2630/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

31) „F.SENTIL", ad us. vet,, број на решението 
2628/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

32) „FOSFOTONIN SOL. 3%", ad us. ve t , број 
на решението 2627/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

33) „GLUCOSUM 50%", ad us. vet., број на реше-
нието 2626/1-74 Од 7 февруари 1975 година; 

34) „KR1STAL VIOLET VAKCINA SVINJSKE 
KUGE", ad us. vet., број иа решението 2625/1-74 од 
7 февруари 1975 година; 

35) „KILAPIN, VAKCINA SVINJSKE KUGE (ki-
ne&ki soj)", ad us. vet., број на решението 2624/1-74 
од 7 февруари 1975 година; 

36) „ANTIGEN LEPTOSPIROZE DOMAClH 2 l -
VOTINJA", ad us. vet., број на решението 2623/1-74 
од 7 февруари 1975 година; 

37) „ANEURIN (vitamin Bt)", ad us. vet., број на 
решението 2622/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

38) „CALCIUM BOROGLUCONICUM SOL. 20%", 
ad us. vet., број на решението 2620/1-74 од 7 фев-
руари 1975 година; 

39) „CALCIUM BOROGLUCONICUM SOL. -30%", 
ad us. vet., број на решението 2619/1-74 од 7 фев-
руари 1975 година; 

40) „CAL-MAG", ad us. vet., број на решението 
2618/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

41) „CHLORRAMPHENICOL sol. pro inj. 15%", 
ad us. vet., број на решението 2617/1-74 од 7 фев-
руари 1975 година; 

42) „VAKCINA KOLERE PERADI", ad us. vet., 
број на решението 2616/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

43) „LEKOVITI (RAPID) KONJSKI SERUM PRO-
TIV CRVENOG VETRA SVINJA", ad us. vet., број на 
решението 2614/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

44) „SERUM PROTIV TETANUSA", ad us. vet., 
број на решението 2613/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

45) „SERUM PROTIV SVINJSKE KTJGE", ad. us. 
vet., број на решението 2612/1-74 од 7 февруари 
1975' година; 

46) „RESORBEN3 MAST", ad us. vet., број на ре-
шението 2608/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

47) „CINKVITAMINSKA MAST", ad us. vet., 
број на решението 2607/1-74 од 7 февруари 1975 
година; 

48) „TRINOIN", ad us. vet., број на решението 
2605/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

49) „METROSEPT KAPSULE II", ad us. vet., број 
на решението 2601/1-74 од 7 февруари 1975 година; 
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50) „UNG. KALU IOĐIDI", ad us. vet., број на 
решението 2598/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

51) „AUREOMYCIN OBLETE", ad us. vet., број 
на решението 2606/1 од 7 февруари 1975 година; 

52) „AUREOMYCIN 2,5%, uljana suspenzija", ad 
us. vet., број иа решението 2621/1-74 од 7 февруари 
1975 година; 

53) „AUREOMYCIN 2%". ad us. vet., број на ре-
шението 2651/1-74 од 7 фер.руа?зи 1975 година; 

54) ,,AUREOMYCIN (POULTRY FORMULA)", ad 
us. vet., број на решението 2£'32/1-74 од 7 февру-
ари 1975 година; 

55) „DEVERMIN", ad us. vet., број на решението 
2597/74 од 7 февруари 1975 година; 

56) „VIMASTIN", ad us. vet., број на решението 
2649/1-74 од 7 февруари 1975 година: 

57) „KAPSULE SEKUNDA!11 VE", ad us. vet., број 
на решението 2657/1-74 од 7 ноември 1975 година; 

53) „AREKOLIN", ad us. vet-, број ea решението 
2652/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

50) „DUPHAFRAL FORTE", ad us. vet., број на 
решението 4765/1-75 од 23 февруари 1975 година; 

60) „DEPOVIT А-100" ad us, vet., број на реше-
нието 4764/1-75 од 23 февруари 1975 година; 

61) „DOHYFRAL В COMPLEX", ad us. vet., број 
на решението 4763/1-75 од 23 февруари 1975 го-
дина. 

4. Трговинско предузеле „ВЕЗИРОМ" — Бел-
град, за: 

1) „TETRACYCLIN PROCACILLIN oblets", ad us. 
vet. број на решението 2741/1-74 од 18 март 1975 
година; 

2) „BIODYL (solutio)", ad us. vet., број на реше-
нието 2740/1-74 од 18 март 1975 година; 

3) „PROCAMYCINE", ad us. vet., број sia реше-
нието 2742/1-74 од 18 март 1975 година; 

4) „VELINAX", ad us. vet., број на решението 
2743/1-74 од 18 март 1975 година; 

5) ,,BIODYL (tablete)", ad us. vet., број на реше-
нието 2739/1-74 од 18 март 1975 година; 

6) „CYCLOTETRINE'\ ad us. vet., број на реше-
нието 2738/1-74 од 18 март 1975 година; 

7) „SUPREDNISONE", ad us. vet., број на реше-
нието 2737/1-74 од 18 март 1975 година; 

8) „GONADYL", ad us. vet., број на решението 
2736/1-74 од 18 март 1975 година; 

9) „CHLIROCORTINE", ad us. vet., број на, ре-
шението 2735/1-74 од 18 март 1975 година; 

10) „CHLORTETRASONE", ad us. vet., број на 
решението 2734/1-74 од 18 март 1975 година; 

И) „HEMATOPAN Bi2", ad us. vet., број на ре-
шението 2733/1-74 од 18 март 1975 година; 

5. Товарна фармацевтских ин комичних изделков 
„КРКА" — Ново Место, за: 

1) „INSECID", ad us. vet., број на решението 
4786/1-75 од 23 февруари 1975 година; 

2) „EMULCID", ad us. vet., број на решението 
4785/1-75 од 23 февруари 1975 година; 

. 3) „РГГОХГО", ad us. vet., број на решението 
4784/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

4) „FIDECIN 210", ad us. vet., број на решението 
4783/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

5) „EGOCIN 20 premix' \ ad us. vet., број на ре-
шението 4773/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

6) „EGOCIN oblete", ad us. vet., број на реше-
нието 4772/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

7) „EGOCIN SOL. 5°/о", ad us. vet., број на реше-
нието 4771/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

8) „EGOCIN 135, premix", ad us. vet., број на ре-
шението 4774/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

. 9) ,, STR ЕРТОМ Y CIN SULFAT", ad us. vet., број 
на решението 4799/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

10) ,, STREP j ' O M V е- IN SULFAT", ad us. vet., број 
на решението 4763/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

11) „DUOPEN", ad us, vel., број на решението 
4766/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

6. Товарна фармацевтскмх ин комичних издел-
ков ЛЕК — Љ у б а н а , за: 

1) „MUCOSIN" ad Us. vet., број на решението 
3306/1-74 од 7 феБруари 1975 година;' 

2) :,FERRUM LEK", ad us. vet:, број на решени-
ето 3233/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

3) „ЕН ODO VET piv,", ad us. vet., број на реше-
нието 3238/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

4) „SULFOKOL CS PRAŠAK", ad us. vet., број 
на решението 3226/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

5) „RHODOVET SOLUCIJA", ad us. vet., број на 
решението 3227/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

6) „MIVIL TABLETE", ad us. vet., број на реше-
нието 3231/1-74 od 7 фг-вглУари 1975 година; 

7) „DEXA~DERMO SPRAY", ad us. vet., број на 
решението 3233/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

8) „DER МО SPRAY", ad us. vet., број на реше-
нието 3236/1-74 од 7 Февруари 1975 година; 

9) „CHLORAMPHENICOL ŽELE 4°/o", ad us. ve t , 
број на решението 3237/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

7. Фармацеуте^-хемијска индустрија ГАЛЕНИ-
КА, Белград — Земун, за: 

1) „MASTOGAL а 10, 250 i 500 ml", ad us. vet., 
број на решението 1806/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

2) „PIPERAZIN ADIPAT а 50 g, 100 g, 1000 g, 5 
i 20 kg", ad us. vet.,, број на решението 1807/1-74 од 
7 февруари 1975 година; 

3) „CHLORAMPHENICOL SPRAY", ad us. vet., 
број на решението 1602/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина ; 

4) „SYNCRO-MATE", ad us. vet., број на реше-
нието 1800/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

5) „GALOFAK Ѕ.Р. 125", ad us. vet., број на ре-
шението 5150/1 од 7 февруари 1975 година; 

6) „EMGAL", ad us. vet., број на решението 
5149/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

7) „GALOFAK-20", ad us. vet., број на реше-
нието 5229/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

8) ,,STREPTOMYCIN PRAH а I i 5 g", ad us. vet., 
број на решението 1808/1 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

9) „PITUITRIN", ad us. vet., број на решението 
1805/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

10) „PREDNISOLON-GLIKOKORTIKOID ѕиѕр."., 
ad us. vet. број на решението 1804/1-74 од 7 фев-
руари 1975 година; 

11) „JUGOCILIN а 400.000, 800.000 i 4,000.000 
I.J.", ad us. vet., број на решението 1803/1-74 од 7 
февруари 1975 година; 

12) „JUCOCOMBIN", ad us. vet., број на реше-
нието 1801/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

13) „VETTL MALATION 40%", ad us. vet., број 
на решението 5187/1-75 од 30 март 1976 година; 

8. Завод за здравствену заштиту СР Србије — 
Белград, за: 

1) „FERRI-100", ad us. vet., број на решението 
298/10-74 од 7 февруари 1975 година; 

2) „FERRI-75", ad us. vet., број на решението 
298/10-74 од 7 февруари 1975 година; 
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9. Индустријске * пољопривредни комбинат „Сер-
во Михаљ" — Зрењанин, за: 

1) „CQDRINAL", ad us. vet., број на решението 
3456/1-74. од 12 февруари 1975 година; 

2) „MYOFER-lOO", ad us. vet., број на решението 
3454/1 од 12 февруари 1975 година; 

3) „ORASTHIN-FORTE", ad us. vet., број на ре-
шението 3455/1-74 од 12 февруари 1975 година; 

10. Хемиско -фар мацеу тена козметичка индустри-
ја АЛКАЛОИД — Ск^пзс* за: 

1) „INTESTAZIN tbl." во кутии со 20 tbl. а 2 g I 
„INTESTAZIN pulvis" od 500 i 1000 g, ad us. vet., 
број на решението 298/11-74 од 7 февруари' 1975 го-
дина; 

2) „ALFURAN 120*', ad us. vet., број на реше-
нието 298/10-74 од 7 февруари 1975 година; 

11. Предузеле за спољну, унутрашњу трговину 
и производњу ЈУГОХЕМИЈА — Белград* за: „ 

1)- „BERENIL", ad us. • vet., број на решението 
3333/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

2), „НОS.TACORTTN „И" Kr i s t susp.", ad us. vet., 
број на решението 3344/1-74 од 7 февруари 1975 го-
дина; 

3) „DEFUNG1T", ad us. vet., број на решението 
3332/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

4) „NEMURAL 0,024", ad us. vet., број на реше-
нието 3341/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

5) „MYOFER 5X50 ml", a d us. vet., број на ре-
шението 3346/1-74 од 14 февруари 1975 година; 

6) ,,1-IOSTACYCLIN SOLUBILE 100 i 250", ad us* 
vet , број на решението 3345/1-74 од 7 февруари 1975 
година; 

7) „HOSTACYCLIN ЅТАЕВЕ", ad us. vet., броЈ . 
на решението 3343/1-74 од 7' февруари 1975 година; 

8) „OMNAMYCIN Forte, 40 ml", ad us. vet., број 
на решението 3342/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

9) „REVERIN 40 ml", ad us. vet., број на реше-
нието 3340/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

It)) „ORASTHIN stark", ad us. vet., број на ре-
шението 3339/1-74 од 7 февруари Г975 година; 

11) „ALUGAN prah", ad us. vet., број на реше-
нието 3336/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

12) „ALUGAN 10X20 g", ad us. vet., број на ре-
шението 3337/1-74 од 7 февруари 1975 година; 

13) ALUGAN SPRAY", ad us. vet., број на ре-
шението 3334/1-74- од 7' февруари 1975 година; 

12. Подјетје за иноземства заступства АЕРОЧШШ-
ТРЕС — Љубљана, за: 

1) „TRIVETRIN-sol.", ad us. ve t , број на реше-
нието '5-4762/1-75- од 23 февруари 1976 година; 

2) „FEDEX", ad u& vet., број на решението 
1233/1-75 од 23 февруари 1976 година; 

13. Фирма „BAYER-PHARMA JUGOSLAVIA" 
— Љубљана, за: 

1) „BILEVON-R", ad us. vet., број на решението 
1678/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

2) „BILEVON-М tablfete", ad us. vet., број на ре-
шението 1677/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

3)' „CATOSAL- saL", ad us, ve t , б^ој на реше-
нието 1679/1-74 од 5 февруари. 1975* година; 

4)> „COMBELEN aoL", ad us. ve t , броз, на реше-
нието 1680/1-74 од, 5 февруари 1975 Бодина;, 

5) „NEGUVON", ad us. vet., број на решението 
1682/1-74 од 5 февруари 1975 година;: 

6) „MURNIL", ad us. vet., број на решението . 
1681/1-74 од. 5 февруари 1975 година; 

7) „TARDOMYOCEL eomp. Il l", ad us. ve t , број 
на решението 1692/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

8) „TARDOMYOCEL-L-suspenziј а", ad us. ve t , 
број на решението- 1693/1-74- од 5 февруари 1975 
година; 

9). „TARDOMYOCELr-L-Salbe'V ad us. vet., број. 
на решението 1691/1-74 од 5 февруари 1975 година;; 

10) „TIGUVON", ad us. vet., број на решението 
1694/1-74 од 5 февруари 1975 година;. 

11) „PROLAN Trockenampulle", ad us. ve t , број 
на решението 1689/1-74 од 5 февруари 1975 година; . 

12) „PROLAN-E-ulje", ad us. vet., број ва реше-
нието 1690/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

13) „PROLAN-A.-ulje",. a d us. vet., број на реше-
нието 1637/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

14) „PROLAN-A-Trockenampullen", ad us. ve t , 
број на решението 1686/1-74 од 5 февруари 1975 
година; 

15)' „PROLAN-S-ulje", ad us. vet., број на реше-
нието 1684/1-74 од 5 февруари 1975 година; 

14. Народна радиност — Белград, за: 

1) „SULFAMOXOL-GRUNENTHAL", ad us. ve t , 
број на решението 2960/1-74 од 3 февруари 1975 го-
дина; 

2) „SUPRACOMBIN Ѕ", ad us. vet., број на ре-
шението 2953/1-74 од 3 февруари 1975 година; 

3) „SUPRACOMB&N GALTSAIBE", ad us. vet., 
6poj на решението 2959/1-74 од 3 февруари 1975 го-
дина; 

4) „РЅ PUDER", ad us. vet., број на решението 
2957/1-74 од 3 февруари 1975 година; 

5) „MEGAC1LLIN", ad us. vet., број на решение-
то 2956/1-74 од 3 февруари 1975 година; 

6) „DIDROTHENAT ad us. ve t , број на ре-
шението 2955/1-74 од 3 февруари. 1975 година; 

7) „ISOMYC1N SPRAY", ad us, ve t , број на ре-
шението 2954/1, од, 3 февруари 1975 година; 

8) „IDO-G-ENABIL" ad us. vet., број на реше-
нието 2953/1-74 од 3 февруари 1975 година; 

15. FABEG, заступницу«а иностраних фирми — 
Белград, за: 

1) „MASTALONE Dispozable Syringes. 10 сет" , 
ad us; vet., број на решението 1523/1-74 од 18 март 
1975 година; 

2) „TERRAMYCIN I. U. Foaming Tablets 10X500 
mg", ad us. vet., број на решението 1527/1-74 од 18 
март 1975 година; 

3) „TERRAMYCIN Ophtalmic Ointment 7e oz 
with Polymyxin В Sulphate", ad us. vet., број на ре-
шението 1526/1-74 од 18 март 1975 година; 

4) „TERRAMYCIN Injectable Solution 50 ccm", 
ad us. vet., број на решението 1525/1-74 од 18 март 
1975 година; 

5) „TERRAMYCIN For Mastitis V« oz (14,2 g.)", 
ad us. vet.,, број на решението 1524/1-74 од 18 март 
1975 годишта; 

6) „DELTACORTRIL I. М. 100 mg", ad us. v e t , 
број на решението 1522/1-74 од 18 март 1975 година; 

7) ,, NEO - TERR AM Y CIN Soluble Powder with Vi- ' 
tamins 6,4 oz" ad, us. vet.,, број на решението 
15237*1-74 од 18 маот 1975 година; 

Ѕ) ,.FURACIN-STAPICI". ad us. ve t , број на ре-
шението 2371/1 -74 од 2. фесруари 1975 година; 

" 9) ENTERQTONON-PASTA", ad us. vet., број 
на решението 2963/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

О. Т, pra-salc". ad us. vet* број иа реше-
нието 2969/1-74 од 2 февруари 1975 година; 
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11) „BYKOMYCIN F-OCNA MAST", ad us. vet., 
број на решението 2967/1-74 од 2 февруари 1975 го-
дина; 

12) „SICADEN", ad us. vet., број на решението 
296G/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

13) „BYKANUL»", ad us. vet., број на решението 
2965/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

14) „ENTEROTONON pulvis", ad us. vet., број на 
решението 2964/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

15) „EUMASTOL PS", ad us. vet., број на реше-
нието 2962/.1-74 од 2 февруари 1975 година; 

16) „AMPHUROX kapsule", ad us. vet., број на 
решението 2,972/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

17) „POLYCILLIN" otopina, ad us. vet., број на 
решението 2970/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

18) „ВYKOCILLIN М", ad us. vet., број на ре-
шението 2963/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

19) „SKAURALON", ad us. vet., број на реше-
нието 2973/1-74 од 2 февруари 1975 година; 

16. COMMERCE — Љубљана, за: 

1) „VETIBENZAMIN", a d us. vet., број на ре-
шението 2765/1-74 од 18 маст 1975 година; 

2) „OSTRILAN SUSPENZIJA", ad us. vet., број 
на решението 2767/1-74 о^ 18 март 1975 година; 

3) „UTOCYL -STAPICJ ZA UTERUS", ad us. vet., 
број на решението 2766/1-74 од 18 март 1975 година; 

4) „ЕЅВз", ad us. vet., број на решението 
2771/1-74 од 18 март 1975 година; 

5) „OPTICORTENOL-Ѕ", ad us. vet., број на ре-
шението 2768/1-74 од 13 март 1975 година; 

6) „IOSAN", ad us. vet., број на решението 
2770/1-74 од 18 март 1975 година; 

7) „FOLBEX", ad us. vet., број на решението 
2772/1-74 од 18 март" 1975 година; 

8) „OPTICORTENOL 0,5%", ad us. vet., број на 
решението 2769/1-74 од 18 март 1975 година; 

9) ,TCOSUMIX", ad us. vet., број на решението 
2773/1-74 од 18 март i975 година. 

Бр. 1701/1 ; ' 
2 април 1976 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, е. р. 

390. 
/ 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр„ 23/72 и 
36/75), во врска со одредбите на точка 3.3.6.3. од Ре-
золуцијата за заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој на Југославија во 1976 годхша 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75 и точка 9 од 
Основите на заедничката кредитно-монетарна поли-
тика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76 и 26/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТОТ 
ЗА ТЕКОВНАТА ЛИКВИДНОСТ ОД СРЕДСТВАТА 
НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за кредитот за тековната ликвид-
ност од средствата на примарната емисија во 1976 
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година (..Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76) во точка 
4 одредба под 5 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 
6, која гласи: 

„6) Брз основа на методите со рок на втасаност 
до 90 дена што деловните банки ги ееконтирале од 
организациите на здружен труд — до височината од 
50% од номиналниот износ на запишаните благај-
нички записи на Народната банка на Југославија.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кредитите од став 1 одредба под 6 на оваа точка 

банките можат да ги користат само врз основа на 
меници есконтирани од организациите на здружен 
труд што немаат непокриени загуби и ги исполнуваат 
другите пропишани услови на кредитната способ-
ност." 

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

О. бр. 42 
26 мај 1976 година 

Белград 

Претседател на Советот ! 
на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

391. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ и 

член 9 став 2 од Општествениот договор за цените за 
шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со 
потребни количества шеќер („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/74, 37/75, 48/75 и 26/76) организациите 
на здружен труд — производители на шеќер и ин-
веститорите за изградба на нови објекти („Југоза-
падна Бачка" Радна организација за прераду ше-
ћерне репе и производњу шеќера у оснивању — Бач, 
„Лгрбкооп Нови Сад" —- Нови Сад, ПИК „Јакшиќе-
во" — Нова Црња, Пољопривредно предузеќе „Брат-
ство" са супсидијарном одговорношќу. удружено у 
,.Дунав-Тиса-Дунав" — Црепа ја, ПИК „Сирмиум" 
СОУР „Слога" — Иеќинци, ПИК — Вировитице, 
Конзорциј приделовалцев сладкорне песе, великих 
помошников ин одјемалцев сладкорја за изградило 
ОЗД товарне сладкорја — Ормож, Агроиндустријски 
комбинат „Шабац" — Шабац, УПИ — Уједињена по-
љопривреда, промет и индустрија — Сарајево), Сто-
панската комора на Југославија и Сојузниот извр-
шен еовет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗЛ КОРИСТЕЊЕ ИА СРЕДСТВАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ШЕЌЕР I 
Член 1 

Средствата на посебната сметка, издвоени според 
член 4 став 1 точка 1 од Општествениот договор за 
цените за шеќер и за обезбедување на домашниот 
пазар со потребни количества шеќер, можат да се 
користат само за зголемување на капацитетите за 
Преработка на шеќерна репа и за производство на 
шеќер, и тоа: со реконструкција на постојните капа- * 
цитати и со изградба на нови капацитети. 

Зголемувањето на капацитетите од став 1 на овој 
член мора да биде такво-што во 198ft година обез-
беди производство на шеќер« од најмал^> 925:000 то-
ни. - - -
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Член 2 , 

За да се обезбеди производството на шеќер од 
член 1 став 2 на овој општествен договор, организа-
циите иа здружен труд — производители на шеќер 
се обврзуваат до крајот на 1978 година да ги рекон-
струираат своите капацитети така што во 1980 годи-
на да ги произведат следните количества шеќер: 

Производители Капацитет на дне- Производство на 
на шеќер вната преработка шеќер во 1980 го-

на шеќерна репа дина во тони 
до крајот на 1978 

година во тони 

Белград 6.000 60.000 
ћуприја 5.000 50.000 
Зрењанин 6.500 65.000 
Врбас 6.000 60.000 
Црвенка 5.500 55.000 
Ковин 4.000 40.000 
Сента 4.500 45.000 
Сремска Митровица 5.500 !"' 55.000 
Пеќ 3.000 30.000 
Осиек 7.000 70.000 
Бели Манастир 4.500 45.000 
Жупања 5.000 50.000 
Битола 3.000 30.000 

Вкупно: 65.500 655.000 

Член 3 
Производителите на шеќер се согласни покрај 

зголемувањето на капацитетите за преработка на 
шеќерна репа заради производство на шеќер во ко-
личествата од член 2 на овој општествен договор, да 
се изградат уште 9 нови објекти за . преработка на 
шеќерна репа, и тоа: 5 на територијата на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина, еден на 
територијата на Социјалистичка Република Хрват-
ска, еден на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина, еден на територијата на 
Социјалистичка Република Словенија и еден на те-
риторијата на Социјалистичка Република Србија — 
од кои што секој ќе може да преработи најмалку 
3.000 тони шеќерна репа дневно. 

Член 4 
Обврската дека во рокот определен во член 5 на 

овој општествен договор ќе изградат по еден нов 
објект од член 3 на овој општествен договор и- дека 
ќе обезбедат потребни количества на шеќерна репа 
за работата на тие објекти ја преземаат инвестито-
рите, и тоа: 

1) Во Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина: „Југозападна Бачка" — Бач, „А^рокооп Но-
ви Сад" — Нови Сад, ПИК „Јакшиќево" — Нова 
Црња, ,,Братство" — Пољопривредно предузеќе — 
Црепа j а, ПИК „Сирмиум" ООУР „Слога" — Пеќин-
ци; 

2) Во Социјалистичка Република Хрватска: 
Пољопривредно-индустриски комбинат т - Вирови-
тице; 

3) Во Социјалистичка Република Босна и Хер* 
цгговина Уједињена пољопривреда, промет и индус-
трија УПИ — Сараево; 

4) Во Социјалистичка Република Словенија: 
Конзорциј приделовалцев сладкорне nece, великих 
петрошников ин одјемалцев сладкорја за изградил 
ОЗД товарне слздкорја — Ормож; 

5) Во Социјалистичка Република Србија: Агро-
индустриски комбинат „Шабац" — Шабац. 

Производителите на шеќер од територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и 
инвеститорите за изградба на објектите на територи-
јата на таа покраина (став I точка 1), односно про-
изводителите на шеќер од територијата на Соција-
листичка Република Хрватска и инвеститорот за из-
градба на објектите на територијата на таа републи-
ка (став 1 точка 2) склучуваат договор за обезбеду-
вање средства за изградба на тие објекти и за нив-
ните права и обврски во врска со изградбата на тие 
објекти. 

Член 5 
Објектите од член 4 став 1 од овој општествен 

договор треба да се изградат, и тоа: објектите од точ. 
1 и 2 — до крајот на 1978 година а објектите од точ. 
3 до 5 — до крајот на 1980 година. 

Член 6 
Средствата издвоени на посебната сметка за ре-

конструкција на постојните објекти и за изградба 
на нови објекти (чл. 2 и 4) можат да се користат врз 
основа на барање поднесено до Службата на опште-
ственото книговодство ка ј која корисникот на тие 
средства — инвеститор има жиро-сметка. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесу-
ва и документацијата според важечките прописи за 
изградбата на инвестиционите објекти, како и потвр-
да од републичкиот, односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за земјоделство дека барањето е 
во согласност со овој општествен договор. 

Член 7 
Производителите на шеќер и инвеститорите 

(член 4 став 1) што вршат реконструкција на постој-
ните или изградба на нови капацитети за производ-
ство на шеќер должни се да се придржуваат кон 
Самоуправната спогодба за соработката на југосло-
венската индустрија на шеќер, машиноградба и 
електромашиноградба врз . изградбата и рекон-
струкцијата иа постројките и објектите за производ-
ство на шеќер. 

Член 8 
Сојузниот извршен совет и Стопанската комора 

на Југославија со мерките на економската политика 
ќе обезбедат и други услови за остварување на об-
врските од Општествениот договор за цените за ше-
ќер и за обезбедување на домашниот пазар со потреб-
ни количества шекер и од овој општествен договор. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни да се формира комисија, составена од по 
двајца претставници на Сојузниот извршен совет, 
Стопанската комора на Југославија и производите-
лите на шеќер, која ќе го следи извршувањето на 
овој општествен договор-

Комисијата од став 1 на овој член ќе ги следи 
вложувањата според член 4 став I точка 1 од Опште-
ствениот договор за цените за шеќер и за обезбеду-
вање- на домашниот пазар со потребни количества 
шеќер, и ќе му предложи на Сојузниот извршен со-
вет да го продолжи рокот за натамошно вложување 
на средства ако утврди дека не е постигнато учест-
вото во смисла на член 6 став 3 од тој општествен 
договор. 

Комисијата од став 1 на овој член ќе поднесува 
извештаи за реализацијата на овој општествен дого-
вор до сите учесници на овој општествен договор. 
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Член 10 
Овој општествен договор влегува во сила наред-

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

20 април 1976 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

претседател на Сојуз-
ниот комитет за земјо-

делство, 
Иво Куштрак, е р. 

За Стопанската комора 
на .Југославија 

претседател, 
Илија Бакиќ, е. р. 

За Пољопривредни комби-
нат „Београд", Индус-
трија шеќера и врења — 

Белград, 
Љубомир Михајловић, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
триски комбинат „ћупри-

ја", Фабрика шеќера — 
Ќуприја. 

Мирослав Ќулафиќ, е. р. 

За Индустрии еко-пољо-
привредни комбинат „Сер-
во Михаљ", Фабрика ше-

ќера —• Зрењанин, 
Милорад Крстиќ, е. р. 

За Комбинат „Врбас", Фаб-
рика шеќера — Врбас, 

Бранко Обрадовић, е. р. 

За Индустршско-пољопри-
вредни комбинат „Црвен-
ка", Фабрика шеќера и 

шпирита — Црвенка, 
Радован Бакоч, е. р. 

За Фабрика шеќера — ' 
Ковин, 

Миловале Милованов?-^!, е. р. 

За Агроиндуетријсгси KOM-, 
бинат „Сента", Фабрика 

шеќера — Сента, 
Герг Ковач, е. р. 

За И ољ опр и в p ед н o - и h д у е « 
. трит ски комбинат , Сирми-

ум", Фабрика шеќера — 
Сремска Митровица, 

Никола Стојшић е. p. 

За Пољопривредно-индус-
т р и с к и комбинат, Фабри-

ка шеќера — Пеќ, 
Јован Јовановиќ, е. р. 

За Индустрии еко-пољо-
привредни комбинат Оси-
јек, Творница шеќера и 

кандита — Осиек, 
Божо Смољо, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријска комбинат, „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Фрањо Тормаш, е. р. 

За Пољопривредно-пре-
храмбени комбинат Жупа-
ма, Индустрија шеќера и 
врења „Борис Кидрич" — 

Жупања, 
Херман Сеидл, е. р. 

За Земјоделско-индустри-
ски комбинат „Пелагони-
ја" — Битола, Фабрика за 
шеќер, квасец, шпиритус и 

јаглеродна киселина — 
Битола, 

Андон Чобанов, е, р. 

За „Југозападна Бачка" — 
Радна организација за пре-
раду шеќерне репе и про-
изводњу шеќера у оснива-

њу — Бач, 
Александар Калезић, е. p. 

За Пољопривредно-индус-
триски комбинат — 

Вировитице, 
Чедомир Филиповић, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат, „Јак-

шићеве" — Нова Црња, 
Новак Пеиќ, е. р. 

За Сложено предузеќе 
„Агрохооп Нови Сад" — 

Нови Сад, 
JC'p/лн Неш-^л, е. р. 

3 а По л .о при вредно -индус-
триски комбинат, „Сир-
миум" СОУР „Слога" — 

Пеќинци., 
Рајко Гериќ, е, р. 

За' Kono,'V^iuri приделовзл-
цез сла^копче гк: е е вели-
ких потг!Г,г1''Ш}^ор ин ол. i е« 
т-,:"i 'тгт'."'Н е л^ TKonia ia из-
гред," o НЗТ трпимо стад-

i top i a ~~ Осмога, 
Јаге'.; 'Селеле, е. p. 

За УПИ Уједињена пољо-
привреда, промет и ин-

дустрија — Сараево, 
Ризо СелмапапзХ, с, р. 
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За Пољопривредно преду-
зеќе „Братство" — 

Црепа ја, 
Михаљ Варга, е. p. 

За Агроиндустријски ком-
бинат, „Шабац" — Шабац, 
Ѓорѓе Стаиимировиќ, е. p. 

392. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 

организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на шеќер и Сојузниот извршен совет 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО 

ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА ШЕЌЕР 

-Член 1 
Во Општествениот договор за цените за шеќер 

и за обезбедување на домашнршт пазар со потребни 
количества шеќер (, Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/74, 37/75 и 48/75) во член 6 по став 1 се додаваат 
три нови става, кои гласат: 

„Прор!зводителите на шеќер средствата издвоени 
според член 4 став 1 точка 1 од овој општествен до-
говор, во согласност со Општествениот договор за 
користење на средствата за зголемување на капаци-
тетите за производство на шеќер („Службен лист на 
СФРЈ",' бр 26/76), од 1 јануари 1978 до 31 декември 
1978 година рамномерно ќе ги издвојуваат и упла-
туваат ка ј Службата на општествено! о книговод-
ство на посебните сметки на инвеститорите за из-
градба на три нови шеќерани, и тоа на сметките: 

1) Уједињена пољопривреда, промет и индустрија 
„УПИ". Сараево; 

2) Конзорциј приделовалцев сладкорне несе, ве-
ликих потрошников ин одјемалцев е лад кор ја за из-
градње ОЗД .товарне сладкорја — Ормож; 

3) Агроиндустријски комбинат',,IHa6atj", Шабац. 
Ако на 31 декември 1978 година средствата од 

став 2 на овој член не бидат доволни да обезбедат 
во просек исто учество колку што изнесува и учес-
твото на производителите на шеќер за изградба на 
новите објекти од член 3 на Општествениот договор 
за користење на средствата за зголемување на капа-
цитетите за производство на шеќер, издвојувањето и 
уплатувањето ќе продолжи и во 1979 годшт с£ до-
дека не ќе се постигне исто учество, во процент по 
единица на капацитетот на преработката 3.000 тони 
шеќерна репа дневно. 

Средствата од ст. 2 и 3 на овој член се даваат 
бесповратно и бескаматно.". 

Член 2 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„Производителите на шеќер од територијата на 

Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, врз 
основа на договорот, средствата издвоени според член 
4 став 1 точка 1 од овој општествен договор ќе ги 
уплатуваат ка ј Службата на општественото книго-
водство на посебна сметка на Интересната заедница 
за унапредување на производството на шеќерна ре-
па и шеќер во Нови Сад и ќе ги користат за рекон-
струкција на постојните капацитети и за изградба 
по итови капацитети. 

Производителите на шеќер од територијата на 
Социјалистичка Република Хрватска, врз основа на 
договорот, ќе определат 50rt/«> од средствата издвое-
ни според член 4 став 1 точка 1 од овој општествен 
договор, што се однесуваат на тке производители-, 
да се уплатува ка ј Службата на општественото 
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книговодство на посебна сметка на Земјоделско-
-индустрискиот комбинат во Вировитица, за изград-
ба на нов објект во Социјалистичка Република 
Хрватска, предвиден во член 3 на Општествениот 
договор за користење на средствата за зголемување 
на капацитетите за производство на шеќер. 

За склучените договори од ст. 1 и 2 на овој 
член производителите на шеќер ќе ја известат над-
лежната* Служба на општественото книговодство." 

Член 3 ' 
Член 14 се менува и гласи: 
„Производителите на шеќер се согласни да по-

ложат по пет акцептирани бланко меници' ка ј Со-
јузниот комитет-за земјоделство заради обезбеду-
вање на своите обврски од член 4 став 1 точ. 1 и 2 
од овој општествен договор, а ка ј Дирекцијата — по 
пет такви меници заради обезбедување на извршува-
њето на своите обврски од член 4 став 1 точка 3 од 
овој општествен договор. 

Ако производителите на шеќер во рокот од член 
7 на овој општествен договор не ги извршат вта-
саните обврски по овој општествен договор, Служ-
бата на општественото книговодство, врз основа на 
налогот од Сојузниот комитет за земјоделство, од-
носно од Дирекцијата, ќе го пренесе износот на не-
намирената обврска од жиро-сметките на произво-
делите на шеќер на посебните, сметки на произво-
дителите на шеќер, на посебните сметки на инвес-
титорите од член 6 став 2 на овој општествен дого-
вор, односно на жиро-сметката на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи — Бел-
град, број 60811-789-378." 

Член 4̂  
По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 
„Производителите на шеќер се обврзуваат до 

денот на почетокот на преработка на шеќерна репа 
од родот на 1977 година да набават уреди за испи-
тување на содржината на шеќер во шеќерната ре-
па, при откупот на шеќерна репа да ја мерат содр-
жината на шеќер во репата и шеќерната репа да 
ја плаќаат според содржината на шеќер." 

Член 5 
Овој општествен договор влегува во сила наре- . 

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

20 април 1976 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

сојузен секретар за па- ! 

зар и цени, 
Имер Пуља, е р. 

За Пољопривредни ком-
бинат „Београд", Индус-
трија шеќера и врења — 

Белград, 
Љубомир Михајловић с.р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Ќупри-
ја", Фабпика шеќера — 

Ќуприја, 
Мирослав Ќулафиќ, е. р. 

За Индустријско-пољопри-
вреднЈИ комбинат „Серво 
Михаљ", Фабрика шеќера 

— Зрењанин, 
Милорад Крстиќ, е. р. 
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За Комбинат „Врбас", Ф а - . 
€рика шеќера — Врбас, 

Бранко Обрадовић, е- р. 

За Мнду^стриј еко-пољопри-
вредни комбинат „Црвен-
ка", Фабрика шеќера и 

• ш пирит а — Црвенка, 
Радован Бакоч, е. р. 

За Фабрика шеќера — 
Ковин, 

Милован 
Милованови^ е. р. 

За Агроиндустријски ком-
бинат „Сента", Фабрика 

.шеќера — Сента, 
Герг Ковач, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Сир-
миум", Фабрика шеќера 
— Сремска Митровица, 

Никола Стојшиќ, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријеки комбинат, Фабри-

ка шеќера — Пеќ, 
Јован Јовановиќ, е. р. 

За Индустрииско-пољопри-
вредни комбинат Осијек, 
Творница шеќера и кан-

дита — Осиек, 
Божо Смољо, е. р. 

За Пољопривредно- ин ду с-
тријски комбинат „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Франко Торњаш, е. р. 

За Пољопривредно-пре-
храмбени комбинат Жупа-
ни. Индустрија шеќера и 
врења „Борис Кидрич" — 

Жупања, 
Херман Сеидл, е. р. 

За Замјоделско-индус-
т триски комбинат „Пела-

гонија" — Битола, Фабри-
ка за шеќер, квасец, шпи-
ритус и јаглеродна кисе-

лина — Битола, 
Андон Чобанов, е. р. 

ЗЅЗ. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВРТ-
НИЦА ЗА ГЛАВНИТЕ MVWTU ОД I И И РЕД И ЗА 

СООДВШШ1ТЕ КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 

затечените цени за , смртници за главните пруги од I 
и II ред и за. соодветните кол осетни врски, со тоа 
што производител ските организации на здружен 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 17%. 

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

3. На оваа .спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5826 од 31 мај 1976 
година. 

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

Претставници на производителите: Машинска 
индустрија „Ниш" — Ниш, ЖТП — ООУР Гра-
ѓевииска секција — Ѕатреб и Ж Т П Београд — 
ООУР „Блок Сигнал" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 ку-
пувачи-потрошрвачи потписници на Спогодбата. 

По извршеното споредување го изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за опреде-
лување на максимални цени за ферментиран тутун, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/76, се 
поткрале долунаведениот грешки, та се дава 

П О П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАК-

СИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН 

Во точка 1 во табелата, сорта Јака, класа V во 
колона 3, наместо бројот: „40,45" треба да стои: „36,35". 

Сорта Ароматичен уник класа I—IV во колона 3 
наместо бројот: „69,60" треба да стои: „69,45". 

Наместо зборовите: „Состав на униците I—III за 
домашен пазар" треба да стои: „Состав на униците 
I—III и I—IV за домашен пазар". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
10 јуни 1976 година. 

НАЗНАЧУВА!^ И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 0Д Законот за организа-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за правосудство и 0 Р г а н и з ? Д и З а н а сојуз-
ната управа Драго Пуриќ, заради заминување во 
пензија. 

Е. п. бр. 391 
27 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Цемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 0Д Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните ср га ни на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШ1ШК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Гуро Алфиревиќ, поранешен помошник-
-директор на Сојузниот завод за статистика, 

Е. п. бр. 392 
27 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на генералниот секретар на Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Матеја Игњатовић 
секретар на Сојузниот одбор на синдикатот на работ-
ниците од индустријата и рударството на Југосла-
вија. 

Е. п. бр. 393 
27 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Боршо Михаила Бпанко, Дабић Јована Петар, 
Хаџисмаиловић Авде Хусеин, Конта Јозе Мирко, 

Мохремић Хасана Мухарем, Прљета Николе Љубо-
мир, Влаисављевић Јове Мирко, Вукашиновић Лазе 
Славко ; , 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Богићевић Глиге Ђурађ, Ћорић Јозе Мирко, 
Дервишевић Шабана Незир, Мисал Војина Велимир, 
Минић Николе Алекса, Новаковић Теодора Љубо-
мир, Радујко Јована Јованка; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
ТИР непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Јефтенећ-Драгојловић Јове Јелица, Крсмановић 
Марка Милош, Шуваило Стјепана Спасоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Раде Срето, Билановић Михајла Гроз-
да Благојевић Михајила Дамјан, Босиљчић Васе 
Рајко, Бошњак Душана Велимир, Грубишић Станка 
Зорко, Хајдаревић Мустафе Рашид, Хусић Мехмеда 
Нијаз, Кондић Васе Мирко, Мустапић Јосипа Ни-
кола, Плеић Јозе Марко, Тановић Зулфе Сабит. 
Зјакић Хасиба Мујо; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Черкез Салка Азиз, Николић Миле Јово; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Лечић Томе Јованка, Векић Вида Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бегета Ибрахима Ђемал, Бојанић Гојка Мирја-
на. Бојанић-Ћопић Петра Наталија, Бранковић Ха-
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Лида Фадил, Чупка Ивана Силва, Дугоњић Илије 
Меланија, Дуповац Маше Сеид, Капор-Тошић Саве 
Радојка, Крстовић Данила Воји«, Ловрић Ивана 
Милан, Лужајић-Стојановић Станка Анка, Марко-
вић Панте Неђо, Миљевић Душана Никола, Моче-
вић-Нинковић Илије Боса, Попадић Милутина Пе-
тар, Ризванбеговић Авдо Ениса, Шаула Драгољуба 
Гојко, Штака Милана Стојан, Шућур Богдана Обрен, 
Шућур Неђе Саво, Тодоровић Михајла Симо, Тур-
чиновић Му је Дервиш; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абађија Рашида Мехо, Абаз Раме Амет, Ала-
гић Мустафе Бесим, Алагић Смаила Нихад^ Арна-
утовић Абдулаха Разија, Авдић Мехе.Ариф, Бако-
вић-Твртковић Николе Вера, Балта Хасана Халмија, 
Балвановић Ибрахима Сабахудин, Ваљак Салиха 
Исмет, Батинић Мустафе Хамдија, Бисић Мустафе 
Мухамед, Бошковић Милета Вукашин, Брајовић 
Стојана Михајло, Братић Маскима Богдан, Буха-
-Гргур Шћепана Даница, Бурназовић Бахтијара Ма-
руф, Ћановић Арифа . Фахра, Ћеримагић Алије 
Салко, Ћировић-Говедарица Васе Станка,Ћук Или-
је Михо, Ћурковић Јозе Анто, Чурчић Ахмеда Му-
хамед, Данолић Петра Иван, Дедић Салиха Заим, 
Делић, Јове Ранко, Дробић Азиза Фуад, Ђонлагић-
-Чаушевић Алије Џемила, Ђукић Јове Станко, Џа-
феровић Халила Рамо, Џанановић Ал аге Фехим, 
Џинић-Кешетовић Смајила Дика, Фримел-Чонда-
рић Паве Вероника, Фужинато Јожефа Катица. Ха-
џиомерспахић Есада Екрем, Харашић Мехмеда Ха-
кид, Хасанамиџић Мустафе Мухамед, Хасић Ибра-
хима Теу фик, Хоџић Мехмед Сулејман; 

Ихтијаревић Салке Мехин, Илић Пере Аврам, 
Илић Саве др Биљана, Јахјефендић Смаје Наско, 
Јањић Радослава Јово, Јешић Андрије Петар, Ју -
рић-Прањић Петра Јелена, Калајџић Мустафе Ј а -
года, Караибрахимовић-Мулалић Хусније Халима, 
Каштелан Анте Мирко, Казазовић Мује Адем, Ќе-
лава Јоке Иво, Керкен Ахмета Суре ја, К љ у -
нић Ристе Радован, Којадиновић Лазара Бош-
ко, Коњхоџић Мустафа Таџудин, Корић Аби-
да, Салко, Ковачек Стјепана Берислав, Ко-
вачевић Драгомира Ђорђе, Ковачевић Милана 
Станко, Ковачић Младена Саво, Крстић Вла ј -
ке Бранко, Куленовић Ахмета Халид, Курјак 
Чамила Бесим, Куртовић Иве Матко, Лубура Луке 
Жарко, Љубовић Зулфе др Ибрахим, Манојловић 
Вукашина Вељко, Марић Илије Нико, Маркић Анте 
Мирко, Мартиновић Јосипа Катица, Мартиновић 
Винка Смиљан, Марушпћ-Супанчић Лудвига Ма-
рија, Матијевић Фрање Викторија,. Медић Анте 
Станко, гМе#вешек-Јањић Марка Десанка, Мијић 
Ђоке Душан, Милић Иве Анто, Миливојевић Мило-
вана Митар, Митровић Луке Алекса, Мудеризопић 
Мидхата Намик, Мухурдаревић Авде Хилмија, 
Мујчић-Бабић • Сма је Аиша, Мујић Џафе Хасан; 

Николић-Ханка Ивана Зденка, Низић Агана 
"Фејзо, Новокмет Илије Спасоје, Ољача-Радета 
Шпире Душанка, Омербашић Мустафе Вахида, 

Омеровић Раме Салко, Пајкановић Ристе Стево, 
Парфант Рајка Бранислава, Павлак Мате Мијо, 
Перић-Селесксеић Османа Наеина, Плочо Муша на 
Хајро, Поповац-Барјактаревић Чамила Хида јета, 
Прљета Михе Никола, Продан-Лепоша Цвијетка 
Емилија, Ракић Видосава Ђурађ, Ризвић-Палић 
Салке Емина, Самоуковић Милана Реља, Сертовић-
-Бадњевић Алмаза Есада, Смаилагић Салиха Смаил, 
Смајић Ибрахима Мухамед, Станкевић-Ковачевић 
Ђорђа Стојанка, Суботић Марка Никога, Шахић 
Омера Мехо, Шимић Грге Марко, Ширбић-Одобашић 
Девлета, Шмигаловић Ахмета Емин, Шупљеглав-
-Гаврић Богдана Анка, Шупљеглав Бошка Данило, 
Теларевић Ибре Џафер, Тодоровић Милоша Бошко, 
Тељ-Самоуковић Душана Јованка, Трогрлић-Јови-
чић Ра јка Аница, Трогрлић-Филиповић Косте Роса, 
Турн аџић Мехмеда Бахрија, Тустонић Јуре Марија, 
Варешковић Пере Иво, Васковић Јована Рајко, 
Вишћа Хамзе Мустафа, Вјештица Дамјана Витомир, 
Бој водић-Авдић Ибрахима Садета, Вргоч Анте 
Мирко, Вукичевић Јосифа Милан; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГР1 СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Боргин Ивана Никола, Ћесић Ахмета Ибрахим, 
Додер Милана Гојко, Фејзић Смајила Халил, Гото-
вуша Мурата Хајрудин, Јањић Огњена Бранко, 
Капо Хамзе Хамдо, Куртеш Бошка Сретко, Луко-
вић Ра јка Десимир, Милидраг Пере Стево, Мутап-
чија Јове Аћим, Новокмет Мирка Борислав, Омер-
беговић Хамзе Мустафа, Пупић Милана Славко, 
Весковић Вука Александар; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Фејзић Ахмеда Ибрахим, Јовић-Панић Љубана 
Драгица, Кљајић Илије Обрен, Кургашевић Хамзе 
Неџиб, Модић Антонија Милан, Пејић Стојана 
Бранко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

* СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамовић Вука Михајло, Алагић Адила Хасиб, 
Барић-Ђулбеговић Фехима Хабиба, "Билић-Дерви-
шевић Ђулаге Фатима, Боговац-Јајчевић Габријела 
Мара, Вргуљак Хашима Хасиб, Гијан Алојза Бо-
жица, Човић Авде Сеад, Човић Алије Тахир, Делић 
Обрена Јован, Дуј сић-Курбеговић Алије Ениса, Лу-
пов ац Хурема Фадил, Егеља Николе Милан, Газија 
Ибре Селим, Грбић Мирка Лазар, Хрустић Салко 
Махмут, Хуљић-Вендрамин Михаела Хилда, Јокић 
Ђурђа Душан, Катанић Данила Миленко, Колечић 
Ахмеда Шериф, Крчмар Ђорђе Чедо, Крижанац 
Јозе Анто, Ледић Николе Драго, Липовац-Јурић 
Фабијана Марија, Ма денчић-Андо ла јевић Триве 
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Ковиљка, Мешић Мухарема Мухарем, Мишковић 
Јозе Марко, Мујичић ЗаЈке Сафет, Османовић-Хо-
џић Салиха Ђула, Петковић-Стијаковић Млађена 
Душанка, Радовановић-Познић Дане Даница, Радо-
Бановић Душана Јела, Ристић Душана Милић, Ризво 
Раме Кемал, Сакић Мехо Авдо, Солдат Благоја 
Миле, Стојчић Илије Слободан, Ступар-Станчевић 
Милана Босиљка, Шантић Фрање Јозо, Терзић Ми-
лоша Десанка, Тица Мехмеда Хазим, Туцо Муниба 
Хасиб, Вребац-Лакшић Салиха Сидика. Вуица Или-
је Здравка, Вукадинсвић Стипе Иво, Вукобрат Љубе 
Биљана, Вукотић Јанка Гојко, Зец Мехе Асим; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Авдић Хаџа Сабрија, Банђур Милоша Спасоје, 
Дангубић Милана Радослав, Гаћина Боже Милан, 
Кашић Николе Анто, Лечић Јове Милорад, Лучић 
Трипка Милорад, Љубенко Гојка Радован, К о п -
рина Љубомира Неђо, Мичета Владе Видоје, Пеиељ 
Шћепана Томислав, Пешут Саве Ђоко, Рудан Уро-
ша Милан, Сулавер Ћетка Марко, Здеп Јосипа Ни-
кола. 

Бр. 201 
31 декември 1975 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

375. Уредба за поблиските услови за вложу-
вање средства на странски лица во до-
машни организации на здружен труд 629 

376. Одлука за дополнение на Одлуката за 
критериумите и постапката за ослободу-
вање од обврската за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во несто-
панска и непроизводни инвестиции — 630 

377. Одлука за дополнение на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони, значки и придато-
ци, што се издаваат по повод на настани 
од посебно значење за народите и народ-
ностите на Југославија — — — — — 630 

378. Одлука за дополнение на Одлуката за 
обврската за прибавување согласност за 
увоз на одделни стоки — — — — — 630 

379. Одлука за определување на максимал-
ните цени за превоз на патници и стоки 
во внатрешниот воздушен сообраќај — 631 

380. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите за давање потрошувачки кре-
дити на лицата што претрпеле штета од 
земјотресот на териториите на определе-
ни општини во Социјалистичка Републи-
ка Словенија — — — — — — — 631 

Петок, 18 јуни 1976 

Страна 
381. Одлука за условите за давање потрошу-

вачки кредити на лицата што претрпе-
ле штета од елементарни непогоди — — 631 

382. Решение за определување постојан гра-
ничен премин за меѓународниот возду-
шен сообраќај на аеродромот Марибор 632 

383. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од обврската за полагање 
депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при ин-
вестициони вложувања во објекти на ко-
муналното стопанство — — — — — 632 

384. Решение за ослободување на Зоолошки 
врт „Палиќ", Суботица од обврската за 
полагање депозит при инвестициони вло-
жувања во нестопаноки и непроизводни 
инвестиции — — — — — — — — 633 

385. Решение за ослободување на Републич-
ката геодетска управа, Скопје од обврс-
ката за полагање депозит при инвести-
ционите вложувања во набавка ма опрема 633 

386. Дополнение на Основите на заедничката 
кредитно-монетарна политика во 1976 го-
дина — — — — — — — — — 634 

387. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — — 634 

388. Решение за отворање Царинска испоста-
ва на Царинарницата Марибор, со седи-
ште на аеродромот Марибор — — — 634 

389. Список на лековите чија согласност за 
пуштање во промет е обновена за период 
од пет години од денот на издавањето на 
решенијата — — — — — — — — 634 

390. Одлука за дополнениите на Одлуката за 
кредитот за тековната ликвидност од 
средствата на примарната емисија во 
1976 година — — — — — — — — 641 

391. Општествен договор за користење на 
средствата за зголемување на капаците-
тите за производство на шеќер — — 641 

392. Општествен договор за измени и допол-
ненија на Општествениот договор за це-
ните за шеќер и за обезбедување на до-
машниот пазар со потребни количества " 
шеќер — — — — — — — — — 644 

393. Спогодба ?а промена на затечените цени 
за свртници за главните пруги од I и II 
ред и за соодветните колосечни врски 645 

Исправка на Спогодбата за определување на 
максимални цени за ферментиран тутун 645 

Назначувања и разрешувања — — — — 645 
Одликувања — — — — — — — — 646 

Меѓународни договори — — — — — — 677 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач? Новинска установа ..Службен лист на СФР,?" Опград. Јована Ристиќ* 1 Пешт фах. 226. 
Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ. Улица Јована РиетиЌа Лр I. — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр 17 


