
Петок, 1 август 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. XXXI 

567. 

Врз основа на член 1а став 4 и член 37 став 1 
од Законот за прометот на стоки и услуги со странс-
тво („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 ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБА-
ВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 

1. Во Одлуката за дополнение на Одлуката за 
обврска за прибавување дозволи за увоз на опреде-
лени производи за храна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/75) во точка 2 нa крајот се додаваат запирка 
и зборовите: „како и на работите што се склучени 
-и пријавени на банката до тој ден, а по кои не е 
извршен увоз". 

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

Е. п. бр. 548 
24 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 1 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

1. Бар, 
2. Дубровник, 
3. Сплит, 
4. Риека, 
5. Копер, 

6. Сежана, 
7. Јесенице, 
8. Марибор, 
9. Суботица, 

10. Вршач, 

11. Димитровград, 
12. Гевгелија, 
13. Белград, 
14. Загреб, 
15. Љубљана, 

16. Нови Сад, 
17. Скопје, 
18. Сараево, 
19. Приштина, 
20. Титоград. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 7 септември 
1975 година. 

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

Е. п. бр. 549 
24 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

568. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехранбе-
ните производи во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОДРАЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА СОЈУЗНИОТ ПАЗА-

РЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За вршење контрола на квалитетот на земјо-
делски и прехранбени производи од страна на Со-
јузниот пазарен инспекторат, во смисла на Законот 
за контрола на квалитетот на земјоделските и прех-
ранбените производи во надворешнотрговскиот про-
мет, во состав на Сојузниот пазарен инспекторат се 
основаат подрачни организациони единици во след-
ните места: 

569. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА 
ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на 
поодделни производи и заслуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75,, 18/75 и 33/75) во точка 
2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, сојузниот секретар за пазар и цени може да 
донесе пропис со кој за поодделни производи и ус-
луги се определуваат пократки рокови по чиј истек 
може да се врши продажба по цените од ценовни-
ците. 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3 збо-
ровите: „Одредбата на став 1 од ова^а точка се од-
несува" се заменуваат со зборовите: „Одредбите на 
ст. 1 и 2 од оваа точка се однесуваат". 

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

Е. п. бр. 550 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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570. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за опш-
тествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен ЛЈЃСТ на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИ-

РАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 
1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пчени-
ца од родот на 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/74) во точка 5 по став 3 се додава нов 
став 4, кој гласи: 

„Дирекцијата, по исклучок, во 1975 година ќе 
откупува пченица што има хектолитарска тежина 
и помала од 74 kg но не пониска од 65 kg, со тоа 
што таа пченица ќе ја плаќа како да има хектоли-
тарска тежина од 74 kg.'4 

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

Е. п. бр. 551 
25 јули 1975 годии 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

571. 

Врз основа на член 2 од Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи во надворешнотрговскиот промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), по прибавено мислење од 
Стопанската комора па Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ 
ПРЕРАБОТКИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТОТ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВ-

СКИОТ ПРОМЕТ 

1. На контрола на квалитетот, во смисла на член 
2 од Законот за контрола на квалитетот на земјо-
делските и прехранбените производи во надвореш-
нотрговскиот промет, подлежат следните земјодел-
ски и прехранбен^ производи и нивните преработки 
(во натамошниот текст: производи): 

а) производи наменети за извоз: 
1) живи говеда, вклучувајќи и телиња, јуниња 

и други говеда; 
2) месо говедско, вклучувајќи и телешко и ју-

неш,ко месо; ладено и смрзнато; 
3) конзерви од месо, трајни и полутрајни; 
4) вино. 
Производите наведени во одредбата под 1 до 4 

па став 1 од оваа точка подлежат на контрола на 
квалитетот само ако се извезуваат во земјите член-
ки на Европскиот заеднички пазар. 

Производите наведени во одредбата под 3 на 
став 1 од оваа точка подлежат на контрола на ква-
литетот и кога се продаваат од консигнационите 
складови во странство; 

б) производи кои се увезуваат: 
1) телешко месо, ладено и смрзнато; 
2) јунешко месо, ладено и смрзнато; 
3) говедско месо, ладено и смрзнато; 
4) јагнешко месо, ладено и смрзнато; 
5) овчо месб, ладено и смрзнато; 
6) свинско месо, ладено и смрзнато; 
7) живинско месо, ладено и смрзнато; 
8) дробови и други јастиви делови од добиток за 

колење и живина, ладени и смрзнати; 
9) производи од месо: 
— иситнето месо; 
— колбаси; 
— конзерви; 

сувомесни производи: 
— сланина; 
— маст; 
— други производи од месо од добиток за ко-

ле ље, живина и дивеч; 
10) морски риби, смрзнати; 
11) производи од риби: 
— рибини конзерви; 
— други производи од риби; 
12) производи од млеко: 
— млеко во прав, по л помасно; 

. — млеко во прав, полу масно; 
— млеко во прав, обрано; 
— путер свеж; 
— путер топен; 
— тврди сирења; 
13) кокошкини јајца во лушпа; 
14) производи од јајца: 
— јајца во прав (жолчка, белка и меланж); 
— смрзнати кршени јајца (жолчка, белка и ме-

ланж); 
15) континентално овошје: 
— јаболки; 
— круши; 
— дуњи 
— праски; 
— кајсии; 
— сливи; 
— цреши; 
— вишни; 
— марели; 
— јаготки; 
— малини; 
— капинки; 
— боровинки; 
— орев во лушпа и јатка; 
— лешник во лушпа и јатка; 
— бадем во лушпа и јатка; 
16) јужно овошје: 
— лимон; 
— портокал; 
— мандарина; 
— грејпфрут; 
- - банани; 
— ананас; 
— урми; 
— кокосов орев; 
17) грозје: 
— трпезно грозје; 
— винско грозје; 
— суво грозје; 
18) лубеници и дињи; 
19) производи од овошје: 
— смрзнато овошје; 
— овошје конзервирано со топлота во херметич-

ки затворена амбалажа; 
— слатко; 
— џем; 
— мармалад; 
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— компот; 
— овошни сакови; 
— концентрирани овошки сокови; 
— концентрат на овоштен сок во прав; 
— сушено овошје; 
— сушено овошје во прав; 
— овошни салати; 
20) овошни пулпи; 
21) зеленчук: 
— домати; 
— пиперки; 
— краставици; 
— тиквички; 
— компир; 
— морков; 
— ротквица; 
— салати; 
— кромид; 
— лук; 
— боранија; 
— грашок; 
— леќа; 
— грав; 
22) печурки и производи од печурки; 
23) производи од зеленчук: 
— зеленчук смрзнат; 
— зеленчук конзервиран со топлота во херме-

тички затворена амбалажа; 
— 'зеленчук биолошки конзервиран (киселен); 
— зеленчук мариниран (зеленчук во оцет); 
— сок од зеленчук; 
— концентриран сок од зеленчук; 
— концентрат од домати; 
— зеленчук сушен; 
— мелен зачински пипер; 
— екстракт од пипер; 
24) кикиритки свежи и пржени; 
25) кафе: 
— кафе сурово; 
— кафе преработено (пржено, мелено, екстракт 

и сл.); 
— сурогати кафе; 
26) чај; 
27) мирудии; 
28) синап (сенф); 
29) концентрат за супа; 
30) пекарски квасец; 
31) морска сол и сол за јадење, -за готвење и за 

саламурење; 
32) адитиви и други додатни состојки за прехран-

бена индустрија; 
33) жита: 
— пченица; 
— 'рж; 
— јачмен; 
— пченка; 
— ориз: 
34) мелничка производи; 
35) тестенини; 
3G) кекс и сродни производи; 
37) масти и масла од растително потекло; 
38) суровини од растително потекло за произ-

водство на маст и масло; 
39) шеќер и суров шеќер; 
40) мед; 
41) какаовец и какао-производи; 
42) производи слични на чоколада; 
43) вино; 
44) преработки од грозје и вино: 
— клук; 
— шира; 
— вински дестилат; 

45) еколошки средства; . 
46) јаки алкохолни пијачки; 
47) други алкохолни пијачки; 
48) безалкохолни пијачки; 
49) суровини и полупроизводи за производство 

на алкохолни и безалкохолни пијачки; 
50) пиво и суровини и полупроизводи за произ-

водство на пиво; 
51) шпиритус и суровини за производство на 

шлиритус; 
52) добиточна храна и суровини и компоненти за 

производство на добиточна xpavia. 
2. Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа одлука престануваат да ,важат: 
1) Правилникот за квалитетот и за начинот на 

пакување и означување на кокошкините јајца на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/57, 
25/57 и 15/58); 

2) Правилникот за начинот »а вршење контрола 
на квалитетот на кокошкините јајца наменети за 
извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/57); 

3) Правилникот за квалитетот и за начинот на 
пакување и означување на далматинската жалфија 
наменета за извоз (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/57); 

4) Правилникот ,за начинот на вршење контрола 
па квалитетот на далматинската жалфија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

5) Правилникот за квалитетот и за начинот на 
пакувањето и означувањето на гравот во зрно на-
менет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/56 
и 45/57); 

6) Правилникот за начинот на вршење контрола 
на квалитетот на гравот во зрно наменет за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56); 

7) Правилникот за квалитетот и за начинот на 
пакување и означување на сувите сливи наменети 
за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/37);' 

8) Правилникот за начинот на вршење контрола 
на квалитетот на свежото овошје и свежиот зелен-
чук наменети за извоз (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56); 

9) Правилникот за посебните услови за транс-
портирањето на овошје, зеленчук и печурки л про-
изводи од овошје, зеленчук и печурки наменети за 
извоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/65); 

10) Правилникот за посебните услови за пакува-
њето и означувањето на преработките од риби, ра-
кови, школкари, морски ежови, жаби, желки и пот-
жави наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/65); 

11) Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на преработки од риби, ракови, 
школкари, морски ежови, жаби, желки и полжави 
наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72); 

12) Наредбата за определување, на земјоделски-
те производи наменети за извоз за кои ќе се врши 
посебна контрола на квалитетот и на гран,ица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/70). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 7 септември 1975 година. 

Е. п. бр. 552 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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572. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за кон-

трола на квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), по прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, Со- 
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
' ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА НАДОМЕСТ З А ПОКРИТИЕ ПА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. За покритие на трошоците за контрола на 

квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи (во натамошниот текст: производи), во сми-

рела на Законот за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи LO надворе-
шнотрговскиот промет, извозникот, односно увозни-
кот плаќа надомест предвиден со оваа одлука. 

2. За преглед на производите наменети за извоз 
се плаќа надомест во износ од 150 динари за еден 
вагон, камион и авион. v 

За камион со приколка надоместот од став I на 
оваа точка се зголемува за 50%. 

Ако во превозното средство од став 1 на оваа 
точка е натоварено повеќе од 20 тони производи, 
надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 
54% за секои 18 тони п,роизводи над 20 тони. 

3. За производите наменети за извоз натоварени 
во бродови се плаќа надомест од 150 динари за се-
кои 40 глави јуниња, за секои 60 глави телиња иди 
за 30 тони други производи. 

4. За преглед на денковиќ пратки, се плаќа на-
домест од 15 динари за еден денк. 

5. За земање мостри од производи за кои со по-
себни прописи е определено дека подлежат на прет-
ходна анализа, се плаќа надомест во џзнос од 30 
динари за една мостра. 

6Г Ако ИЗВОЗНИКОТ на време не ги подготви сто-
ките за преглед, должен е да плати на име денгуба 
износ од 40 динари за еден час. 

i Износот од 40 динари извозникот е должен да 
го плати на име денгуба и ако натоварот и прегле-
дот на една пратка траат подолго од 2 часа. 

Организацијата на здружениот труд овластена 
за вршење контрола чи ј работник, по уредно под-
несена пријава од извозникот, не излезе на време 
на местото определено за вршење контрола, му ја 
плаќа на извозникот штетата што ќе ј а претрпи 
извозникот поради тоа. 

7. АКО прегледот на производите се врши ноќе 
(надоместите од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, се зго-
лемуваат за 29%. 

Како ноќна работа, во смисла на одредбата од 
став 1 на оваа точка се подразбира работата од 20 
до 5 часот — во периодот од 1 април до 31 октом-
ври, односно од 18 до 6 часот — во периодот 6д 1 
ноември до 31 март. 

i 8. Сметката за износот на трошоците за изврше-
ната контрола на квалитетот му се врачува на из-
возникот истовремено кога ќе му се врачи церти-
фикатот односно решението со кое се одбива изда-
ваното на цертификат. 

9. За контрола на квалитетот на производите 
што се увезуваат се плаќа надомест во износ од 80 
динари за еден камион, вагон или авион. 

За камион со приколка надоместот од став 1 на 
оваа точка се зголемува за 50%, 

Ако во превозното средство од став 1 на оваа 
, точка е натоварено повеќе од 20 тони производи, 
надоместот од став 1 на оваа точка се зголемува за 
50% за секои 10 тони производи над 20 тони. 

10. За производите што се увезуваат со бродови, 
се плаќа надомест од 80 динари за секои 30 тони 
производи. 

11. За преглед на денковни пратки од увозот се 
плаќа надомест од 15 динари за еден денк. 

12. За земање мостри на производи од увозот 
за кои со посебен пропис е определено дека подле-
жат на претходна анализа се плаќа надомест во 
износ од 20 динари за една мостра. 

13. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Наредбата за ви-
сочината и за начинот на плаќање на надоместокот 
за преглед на земјоделски производи наменети за 
извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/60, 30/61 
и 35/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/66, 15/69, 
25/71 и 65/74). 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 7 септември 1975 година. 

Е. п. бр. 553 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, ^ 
Џемал Биедиќ, с. р. 

573. 

Врз основа па член 7 став 3 од Законот за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехранбе-
ните производи во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ 
ПРЕРАБОТКИ ЗА КОИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКИОТ ПРОМЕТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
МОЖАТ ДА ВРШАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

1. Контрола на квалитетот во надворешнотргов-
скиот промет, во смисла на Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи во надворешнотрговскиот промет, можат да 
вршат овластените организации на здружениот труд 
за следните земјоделски и прехранбени производи и 
нивни преработки наменети за извоз: 

1) живи говеда, вклучувајќи ги и телињата, ју-
нињата и другите говеда; 

2) месо говедско, вклучувајќи го и телешкото и 
јунешкото месо, ладено и смрзнато; 

3) конзерви од месо, трајни и полутрајни; ' 
4) вино. 
Производите наведени во одредбите под 1 до 4 

став 1 од оваа точка подлежат на контрола на ква-
литетот само ако се извезуваат во земјите членки на 
Европскиот заеднички пазар. 

Производите наведени во одредбата под 3 став 
1 на оваа точка подлежат нa контрола на квалите-
тот и кога се продаваат од консигнационите складо-
ви во странство. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 7 септември 1975 година. 

Е. п. бр. 554 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 



Петок, 1 август 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 - Страна 1089 

574. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно 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 вр-
ска со Одредбите на глава II оддел 5 од Резолуцијата 
за основите на заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој на Југославија во 1975 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74) и точ. 2, 5 и 6 
од Основите на заедничката кредитново нета рна 
политика во' 1975 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/75, 25/75 и 35/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ 

ЗАЛИХИ ДОМАШНА ПЧЕНИЦА 

1. Народната банка на Југославија ќе им дава 
на деловните банки, преку народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните пок-
раини, кредити за кредитирање на сезонските зали-
хи домашна пченица до височина од 550/о од состој-
бата на кредитот што деловната банка го дала за 
тие намени. 

2. Во поглед на роковите за користење и враќа-т 
ње на кредитите и другите услови за давање на 
кредитите од точка 1 на оваа одлука, се примену-
ваат одредбите на Одлуката за мерките за спроведу-
вање на кредитната политика во 1975 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 4/75, 23/75 и 30/75). 

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

Е. П, бр. 555 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

575. 

Врз основа на член 22 од Законот за употреба и 
заштита на знакот и називот црвен крст („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/72) и.член 68 став 4 од Зако-
нот За службата во вооружените сили (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/74), сојузниот секретар за на-
родна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ НА ЦРВЕН КРСТ 
ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ПОСЕБНАТА ЛИЧНА КАРТА НА САНИТЕТСКИ-

ОТ ПЕРСОНАЛ 

I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

означување со знакот на црвен крст, во мир и војна 
ИЛИ во некој друг вооружен судир, на санитетски 
единици и установи, згради, санитетски материјали, 
уреди и транспортни средства што се во состав на 
санитетската служба на вооружените сили на Југо-
славија, како и посебната лична карта на санитет-
скиот персонал на вооружените сили на Југославија 
и се определуваат органите за спроведување на од-
редбите од овој правилник. 

II. Начин на означување со знакот на црвен крст 

Член 2 
Згради, бараки, шатори и други објекти, во кои 

се сместени санитетски единици и установи или 
одделни нивни делови, се означуваат во војна или 
во некој друг вооружен судир, со знакот на црвен 
крст на бело поле, што е јасно видлив од далечина 
што ја дозволуваат воените причини. 

Знакот на црвен крст се става на бочните страни 
на објектите од став 1 на овој член, а на поголеми 
објекти (воени болници) се става и на покрив за да 
биде видлив и од воздух, ако тоа го дозволуваат во-
ените причини. 

Санитетските единици и установи можат, со сог-
ласност од надлежната команда, да го истакнуваат 
и знамето на црвен крст. 

Места на кои ранети и болни чекаат укажување 
медицинска помош-, односно евакуација, можат со 
согласност од надлежната команда, да се обележу-
ваат со знамето на црвен крст и кога тие места се 
Надвор од санитетските единици и установи. 

Член 3 
Санитетскиот персонал во состав на вооруже-

ните сили што има за должност исклучиво да про-
наоѓа, собира, пренесува, лекува и негува ранети и 
болни или да спречува појава на болести, како и 
персоналот чија должност е исклучиво да управува 
со санитетските единици и установи, околу левата 
рака носи лента со знакот на црвен крст. Тој пер-
сонал има посебна лична карта. 

Член 4 
Лента околку левата рака со знакот на црвен 

крст што е во големина помала од знакот на црвен 
крст на лентата што ја носат лицата од член 3 на 
овој правилник, носат и воените лица посебно обу-
чени, по потреба, да вршат должност на помошни 
болничари или носители на ранети при пронаоѓање, 
собирање, пренесување или негување' на ранети и 
болни и тоа само додека ја вршат таа должност. 

Воените лица од став 1 на овој член немаат по-
себна лична карта туку во нивните воени книшки 
се внесува податок за завршената санитеТска обука 
за соодветната должност' PI за правото да носат лен-
та со знакот на црвен крст кога таа должност ја вр-
шат привремено. 

Член 5 
Припадниците на Црвениот крст на Југослави-

ја и припадниците на други признаени доброволни 
друштва за укажурање помош, што во војна или по 
некој друг вооружен судир ќе ја вршат должноста 
од член 3 на овој правилник, под услов да подле-
жат на прописите што важат за припадниците на 
вооружените сили на Југославија, околу лопата ра-
ка носат лента со поголем знак на црвен крст. 

Член 6 
Лентите што ги носи персоналот од чл 3 4 и 

5 на овој правилник треба да се во бела боја, да се 
отпорни спрема влага, на надворешната страна да 
имаат знак на црвен крст од соодветна големинa и 
врз нив да има отпечаток на жигот на надлежната 
команда. Старешините на санитетските единици и 
установи водат список на лицата што добиле лен-
та на употреба. 

Обрасците на лентите од став 1 н.а oeoi член се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
Дел. 

Член 7 
Со знакот на црвен крст се означуваат, во мир 

и војна или во некој друг вооружен судир, следни-
те санитетски материјали и опрема: 
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1) торба на болничар, медицински Техничар и ле-
кар, како и други санитетски воени комплети; 

2) сандаци и кутии со санитетски материјали 
за прва помош, што се наоѓаат во стражарница ка-
раула воени работилници и во транспортни возила; 

3) сандаци, вреќи и друга амбалажа што служи 
за пакување, заштити и транспорт на санитетски 
материјали и опрема. 

Со знакот на црвен крст може, во мир и во вој-
на или во некој друг вооружен судир, да се означу-
ва и друга опрема и уреди на санитетските единици 
и установи, како и други материјали што се корис-
тат во санитетската служба. 

Знакот на црвен крст е во соодветна големина 
и се става на надворешната страна на предметите 
од ст. 1 и 2 на овој член. i 

Член 8 
Санитетските моторни возила што се изработе-

ни или уредени исклучиво за укажување помош на 
ранети и болни и за нивно транспортирање, се оз-
начуваат со знакот на црвен крст на бело поле, што 
се става на покривот, на бочните страни и на зад-
н-ата страна на возило, а е во сразмера со големината 
на возилото. На предната и задната страна на пок-
ривот на тоа возило може да се стави светлечки 
знак на црвен крст, со тоа што кракот на крстот не 
може да биде пократок од 30 милиметри. 

Санитетска количка со моторна или со зап-
режна влеча за транспортирање на ранети и болни 
се означуваат со знакот на црвен крст на горната 
страла и на бочните страни на облогата. 

Член 9 
Вагони со состав на постојани санитетски возови, 

што се изработени или уредени исклучиво за ука-
жување помош на ранети и болни и за нивно тран-
спортирање се означуваат од секоја бочна страна и 
на покривот со знакот на црвен крст во соодветна 
големина на бело поле. На тој начин се означуваат 
и вагони во состав на привремен санитетски воз. 

Локомотива што влече санитетски воз не се оз-
начува со знакот на црвен крст. 

Член 10 
Санитетските воздухоплови (воздухоплови што 

се употребуваат исклучиво за евакуација на ранети, 
болни и бродоломници и за пренесување на сани-
тетски персонал и санитетски материјали) се озна-
чуваат со боите на државното знаме и со знакот на 
црвен крст на бело поле, и тоа: авиони — на горни-
те и долните површини на полуразмавот на крилата 
и на бочните страни, а хеликоптери — на горните, 
долните и бочните страни на трупот. 

Големината на знакот на црвен крст п одговара 
на тетивата на кривата на полуразмавот и на ши-
рочината и височината на трупот на воздухопло-
вот. 

Член 11 
Санитетските бродови (бродови што се израбо-

тени или уредени исклучиво за укажување помош 
на ранети, болници бродоломници, за нивно лекува-
ње и транспортирање и за пренесување на санитет-
ски персонал и санитетски материјали) мораат да 
имаат надворешни површини бели, а на секоја стра-
на на бродскиот труп и на хоризонталните површи-
ни се означуваат со еден знак или со 'повеќе знаци 
на црвен крст во затвореноцрвена боја, за да бидат 
од воздух, од море и од копно лесно видливи. Сани-
тетските бродови, покрај државното знаме, го ис-
такнуваат и знамето но црвен крст, кое мора да се 
вее на големата катарка. 

Чамците За спасување на санитетските бродови 
мораат да бидат бојосани со бела боја на која е 
јасно уочлив знакот на црвен крст. 

Член 12 ! 
На почетокот и на крајот на колона во која ра-

нети и болни се превезуваат со запрежни возила 
или се пренесуваат (со луѓе, со товарни грла и др.), 
се носи знамето на црвен крст. 

' Член 13 
Знамето на црвен крст од чл. 2, 11 и 12 од овој 

правилник е бело платно, по правило, во квадратна 
површина, на кое во средината се наоѓа'Црвен крст 
во големина сразмерна на големината на платното. 

Големината на знамето на црвен крст мора да 
биде во согласност со големината на објектот на кој 
се истакнува. 

ГО. Посебната лична карта на санитетскиот 
персонал 

Член 14 
Посебната лична карта на санитетскиот персо-

нал на вооружените сили на Југославија (во ната-
мошниот текст: посебната лична карта) им се изда-
ва на лицата што се посебно заштитени со Женев-
ската конвенција за подобрување на судбината на 
ранетите и болните во воружените сили во војна и 
со Женевската конвенција за подобрување на суд-
бината на ранетите, болните и бродоломниците на 
вооружените поморски сили, од 12 август 1949 го-
дина. 

Член 15 
Посебната лична карта им се издава на: 
1) санитетскиот персонал чија исклучива дол-

жност е да пронаоѓа, собира, пренесува и негува 
ранети и болни, односно да спречува појава на бо-
лести; 

2) санитетскиот персонал чија исклучива дол-
жност е да управува со санитетски единици и уста-
нови; 

3) персоналот на Црвен' крст на Југославија и 
на други доброволни друштва за укажување помош, 
под услов Сојузниот извршен совет да им ја одоб-
рил работата, да извршуваат исти задачи како и са-
нитетскиот персонал од точ. 1 и 2 на овој член и да 
и се потчинети на командата на единицата, односно 
управата на воената установа; 

4) лицата што му припаѓаат на друштво за по-
мош од некоја неутрална земЈа, под услов тоа 
друштво да добило согласност од својата држава 
за укажување помош и Сојузниот извршен совет 
да му ја одобрил работата, како и тие лица да извр-
шуваат исти задачи како и санитетскиот персонал 
од точ. 1 и 2 на овој член и да се под надзор на во-
ената единица, односно воената установа; 

5) санитетскиот персонал и на членовите на 
екипаж на санитетски бродови и на санитетскиот 
персонал и на членовите на екипаж на санитетски 
воздухоплови. 

Член 16 ' 
Посебната лична карта служи само како доказ 

за припадноста на персоналот што е посебно заш-
титен со женевските конвенции од член 14 на овој 
правилник и како- доказ за својството на лицето 
на кое му е издадена посебната лична карта. 

Член 17 1 

Посебната лична карта ја издаваат: 
1) воена единица, односно воена установа во 

ранг на команда на полк (бригада, самостоен батал-
јон — дивизион) — за војници што се наоѓаат на 
служење на воениот роќ; 
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2) управа на воена школа — за питомци на вое-
на школа; 

3) команда на дивизија, на неа рамна или пови-
сока команда, односно управа на воената установа 
— за активни помлади офицери, офицери и воени 
службеници; ' 

4) Персоналната управа на Сојузниот секрета-
ријат за народна одбр,ана —,за активни и резерв-
ни генерали и адмира ли; 

5) општински орган на управата за народна 
одбрана - за војници-обврзници ,резервни помла-
ди офицери, офицери и воени службеници што ги 
води во својата евиденција; 

6) органите од тон. 1 до 4 од овој член — за лица-
та од член 15 точка 5 од овој правилник, што му 
припаѓаат на постојаниот состав на Југословенската 
народна армија; 

7) органот од точка 5 на овој член — за лицата 
од член 15 точка 5 од овој правилник, што му при-
паѓаат на резервниот состав на Југословенската на-
родна армија; 

8) команда на армија, воено воздухопловство и 
противвоздушна одбрана, военопоморска област и 
воено подрачје - за лицата од член 15 точ. 3 и 4 од 
овој^равилник. 

Член 18 
Образецот на посебната лична карта се печати 

на дЕе страни и содржи: 
1) на предната страна, во двата горни агол а — 

знакот на црвен крст, а помеѓу ,нив натписот: „Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
— Вооружени сили"; под тој натпис: „Посебна лич-
на карта на санитетскиот персонал на вооружените 
сили на Југославија" рубрики во кои се внесуваат 
следните- податоци: презиме и име, датум на раѓа-
њето, чин и број на матрикулата, како и текст: 
„Носителот на оваа лична карта го штитат Женев-
ската конференција за подобрување на судбината на 
ранетите и болните во вооружените сили во војна и 
Женевската конвенција за подобрување на судби-
ната на ранетите, болните и бродоломниците на во-
оружените поморски сили, од 12 август 1949 година, 
во својство на . . .", датум на издавањето на личната 
карта и број на личната карта; 

2) на грбот во горниот лев агол — место за фо-
тографија на носителот на посебната лична карта, а 
во горниот десен а ЈОЛ — место за потпис или отпе-
чатоци на прстите на носителот на посебната лична 
карта, или за едното и другото; под тоа рубрики во 
кои се внесуваат знаци на личниот опис (става, 
очи, коса), и други евентуални особени знаци. 

При издавањето на посебната лична карта, пре-
ку фотографијата на имателот на картата се става 
сув жиг. 

Образецот на посебната лична карта е отпеча-
тен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 19 
За издадените посебни лични карти се води 

евиденција според посебен пропис. 

Член 20' 
Лицето што ќе ја загуби посебната лична карта 

или на друг начин ќе остане без посебната лична 
карта, должно е во рок од 15 дена од денот на ис-
чезнувањето на посебната лична карта тоа да го 
пријави и тоа: 

-1) војник, питомец на воена школа, - активен 
помлад офицер, офицер и воен службеник — на 
воената единица, односно воената установа на која 
и припаѓаат; 

2) војник-обврзник, резервен помлад офицер, 
резервен офицер и резервен воен службеник -
— на општинскиот орган на управата за народна 
одбрана, а ако се наоѓаат на воена служба — на 
воената единица, односно воената установа на која 
ii припаѓаат; 

3) лицето од член 15 точ. 3 и 4 од овој правил-
ник — на надлежната команда од член 17 точка 8 
од овој правилник. 

На лицата од став 1 на овој член им се издава 
нова посебна лична карта. 

Член 21 
Издадената посебна лична карта се заменува во 

следните случаи: 
1) ако во неа не можат да се внесат нови пода-

тоци поради тоа што се рубриките пополнети; 
2) ако дотрае и стане неупотреблива поради ош-

тетување; 
3) ако имателот на посебната лична карта го 

промени личното име; 
4) ако имателот на посебната лична карта битно 

ги измени знаците на личниот опис. 
Сите издадени посебни лични карти се замену-

ваат кога тоа ќе го нареди сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 22 
Лицата на кои им се издадени посебни лични 

карти се должни тие карти да и ги вратат на вое-
ната единица, односно на воената установа во која 
се наоѓаат, ако престанат причините поради кои 
им се издадени тие. Воената единица, односно вое-
ната »установа вратените посебни лични карти ќе ги 
уништи и за тоа ќе го извести органот што ги »из-
дал. 

Член 23 
Посебните лични карти се печатат и издаваат 

по одобрение од сојузниот секретар за народна од-
брана, на предлог од началникот на Санитетската 
управа на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

IV. Органи надлежни за спроведување на овој 
правилник 

Член 24 
Командите на полкови и на нив рамни или по-т 

високи единици и установи се грижат и се одговор-
ни во нивните единици и установи, во смисла на од-
редбите од женевските конвенции од член 14 на 
овој правилник, од Законот за употреба и заштита 
на знакот и називот црвен крст, од овој правилник 
и од други соодветни меѓународни конвенции пра-
вилно да се употребува знакот на црвен крст, а ста-
решините на санитетските единици и установи и са-
нитетските органи на командите се должни за таа 
цел да ги спроведуваат одредбите од овој правил-
ник. . 

! V. Завршни одредби 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на означување со знакот на црвен крст на са-
нитетски единици и установи, згради, санитетски 
материјали, уреди и транспортни средства што се 
во состав на сантитетската служба на оружените си-
ли на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/67). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Р. в. п. бр. 27 
3 март 1975 година 

Белград ^ 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никева Љубичиќ, с. р. 
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ОБРАЗЕЦ НА ПОСЕБНАТА ЛИЧНА К А Р Т А Т А 
САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ВООРУЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕНТАТА - - -
ЗА ПЕРСОНАЛОТ ОД ЧЛ. 3 И 5 НА ОВОЈ 

ПРАВИЛНИК 

576. 

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за опш-
тествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 2 од Од-
луката за формирање на цените на поодделни про-
изводи и услуги според условите на пазарот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 
9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75 и 37/75), сојузниот сек-
ретар за пазар и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ПРИМЕ-
НУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ОД ЦЕНОВНИЦИТЕ ШТО 
СЕ ДОСТАВУВААТ НА ЕВИДЕНЦИЈА ДО СОЈУЗ-

НИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. Организациите на здружениот труд што врз 
основа на одредбата од точка 2 на Одлуката за фор-
мирање на цените на поодделни производи и услуги 
според условите на пазарот, ценовниците на произ-
водите, односно услугите ги доставуваат на евиден-
ција до Сојузниот завод за цени, можат производите 
од гранка 127 — Прехранбена индустрија: 

1) преработки од месо: 
— солено и сушено месо (вклучувајќи ја и сла-

вената); 
— колбасарски производи (зимска салама, спе-

цијални колбаси, трајни, полутрајни и свежи кол-
баси); 

— конзерви од месо; 
— конзерви со повеќе од 50% месо, со зеленчук 

- по цените од тие ценовници да ти продаваат по 
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истекот на 15 дена од денот на доставувањетр на 
ценовниците на евиденција. 

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

Бр. 5584 
18 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, с. р. 

577. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Oggi", број 25 од 16 јуни 
1975 година, што излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/222 
14 јули 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

578. 

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

' секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NASA LUC" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Nasa Luc", број 6 за ме-
сец јуни 1975 година, што излегува на словенечки 
јазик во Целовец, Австрија. 

Бр. 650-2-5/48 
14 јули 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

579. л 

Врз основа на член 99 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMP А" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „La Stampa", број 142 од 22 
јуни 1975 година, што излетува на италијански ја-
зик во Торино, Италија. 

Бр. 650-1-12/223 
15 јули 1975 година 

Белград . 

580. 
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за 

основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 4/73), во спогодба со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА БЕСПЛАТНО И ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 

1 9 4 1 " 

Член 1 
Во Правилникот за користење на бесплатно и 

повластено возење на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1 и член 7 
став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд 
и социјална политика" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди". 

Член 2 
Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
„Легитимацијата се издава во облик на книшка." 

Член 3 
Во член 8'зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за труд и социјална политика" се заменуваат со 
зборовите: „Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди", а зборот: „Секретарија-
тот" се заменува со зборот: ,,Комитетот'1. 

Член 4 
Образецот на Легитимацијата за бесплатно и по-

властено возење на носителите на „Партизанска 
споменица 1941", што е составен дел од Правилни-
кот за користење на бесплатно и повластено возење 
на носителите на „Партизанска споменица 1941" се 
менува и гласи: 

„(Знак на „Партизанска споменица 1941") 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
за бесплатно и повластено возење на носителите на 

„Партизанска споменица 1941" 

(Прва страна на кориците)' 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи^ 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

t 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
06/1 бр. 673/1-75 

18 јули 1975 година Претседател 
Белград на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с. р. 

581. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
и 21/74), во спогодба со претседателот на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски, претседателот на Со-
јузниот комитет за прашања на борциве и воените 
инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА БЕСПЛАТНО И ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 
НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НА-

РОДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Во Правилникот за користење на бесплатно и 

повластено возење на лицата одликувани со Орден 
на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1 и член 
7 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд 
и социјална политика" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди". 

Член 2 
Во член 8 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за труд и социјална политика" се заменуваат со 
зборовите: Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди", а зборот: „Секретарија-
тот" се заменува со зборот: „Комитетот". 

Член 3 
Во образецот на Легитимацијата за бесплатно 

возење на носителите на Орден на народен херој, 
што е составен дел на Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој, зборовите: „Сојузен 
секретаријат за труд и социјална политика" се заме-
нуваат со зборовите: „Сојузен комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди", а зборовите: „Со-
јузен секретар" со зборовите: „Овластено лице'Ч 

\ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

06/1 бр. 674/1-75 
18 јули 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с. р. 

582. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со орден Ка-
раѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и со Златен медал на Обиллќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 22/73), во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА БЕСПЛАТНА ВОЗЕЊЕ НА ЛИЦАТА ОД-
ЛИКУВАНИ СО ОРДЕН KAPAfOPfEBA ЅВЕЗДА 
СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ 

И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 

Член 1 
Во Правилникот за користење на бесплатно во-

зење на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/73) во член 3 став 2, член 4, член 5 став 1, 
и член 7 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат 
за труд и социјална политика" се заменуваат со 
зборовите: „Сојузниот комитет за прашање на бор-
ците и воените инвалиди". 

Член 2 
Во член 8 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за труд и социјална политика" се заменуваат со 
зборовите: Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди", а зборот: ^,Секретарија-
тот" се заменува со зборот: „Комитетот". 

Член 3 
Во образецот на Легитимацијата за бесплатно во-

зење на носителите на орден Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, на орден Бел орел со мечеви и на Златен 
медал на Обилиќ, што е составен дел на Правил-
никот за користење на бесплатно возење на лицата 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен 
медал на Обилиќ, зборовите: „Сојузен секретаријат 
за труд и социјална политика" се заменуваат со збо-
ровите: „Сојузен комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди", а зборовите: „Сојузен секре-
тар" со зборовите: „Овластено лице". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

06/1 бр. 675/1-75 
18 јули 1975 година 

Белград 
. ^ Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 
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583. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пре-
мијата за соја („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство 
издава 

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

ЈАТА ЗА СОЈА 

1. Организацииве на здружениот труд и земјо-
делските задруги што произведуваат соја сами или 
во кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители (во натамошниот текст: производители-
те), ја остваруваат премијата од член 1 на Законот 
за премијата за соја (во натамошниот текст: Зако-
нот) врз основа на барањето поднесено до Служ-
бата на општественото книговодство ка ј која имаат 
жиро-сметка. 

2. Кон барањето од точка 1 на оваа наредба за 
исплата на премијата од чден 1 на Законот произ-
водителите прилагаат: 

1) фактура, односно копија од фактура за про-
дажба на соја од сопствено. производство или од 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители од родот на 1975 година на организациите 
на здружениот труд што се занимаваат со преработ-
ка или со промет на соја; 

2) доказ дека сој ата им е испорачана на органи-
зациите на здружениот труд што се занимаваат со 
преработка или со промет на соја (товарен лист, 
испратница, потврда за прием); 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека сојата за која се 
бара премијата од член 1 на Законот не потекнува 
од купувачка од организациите на здружениот труд 

што се занимаваат со преработка или со промет на 
соја или од увозот; 

4) пресметка на премијата од член 1 на Законот 
во која се назначуваат количествата на соја и изно-
сот на премиите за еден килограм и за вкупното 
количество. 

3. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за исплата на пре-
мијата од член 1 на Законот во поглед на пресме-
тувањето и потполноста на приложената докумен-
тација е исправно, го одобрува бараниот износ во 
корист на жиро-сметката на подносителот на ба-
рањето, а врз товар на сметката бр. 60811-637-3551 
— Сојузен комитет за земјоделство, премија за с-оја 
од родот на 1975 година. 

4. Производителите се должни да водат во сво-
. ето книговодство уредна и ажурна евиденција и 
документација за количества соја за која ја оства-
риле премијата од член 1 на Законот и за остваре-
ните премии. 

5. Ако кон барањето од точка 2 на оваа наредба 
се прилагаат преписи од изворни исправи (фактури 
и др.), тие мораат да бидат потпишани од овласте-
ните лица и на нив мора да биде втиснат печат на 
подносителот на барањето, а изворните исправи се 
поднесуваат на увид. 

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

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

Бр. 8-3544/2 
23 јули 1975 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Иво Куштрак, с. р. 

584. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1975 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година дадена е согласност за пуштање во промет на след-
ните готови лекови: 

ANGISED 
(Glycerilis trini-
tratis) 

ATROPINE 
(Atropini sulfas) 

BABYLAX 
(Glycerolum) 

лингвалети 
100x0,5 mg 

капки за очи 
1%, 10 ml 

BABYLAX 
(Glycerolum) -Id.. 

микрокозма , 
3x1,8 g 

микроклизма, 
50 x 1,8 g 

Може да се издава „Здравље" Фабри- 05/2-635/1 од 20 март 1975 
и без лекарски ре- ка фармацеутских година 
цепт, во количина и хемијских про-
не поголема од 10 извода - Леско-
лингвалети вац 
Може да се издава „Подравка" — Ко- 05/2-702/1 од 14 мај 1975 
само со лекарски привница, ООУР година 

„Белупо" Творница 
лијекова — Луд-
брег 
„Вук Gulden"-Ko- 05/2-2089/1 од 15 мај 1975 
nstanz, Западна година 
Германија. Застап-
ник „Fabeg" Зас-
тупништво ИВОС-
траних фирми — 
Белград 

05/2-2089/2 од 15 мај 1975 
година 

рецепт 

Може да се издава 
и без лекарски ре-
цепт 
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5 CANESTEN -
(Clotrimazolum) 

6 CANESTEN 
(Clotrimazolum) 

7 CANESTEN 
(Clotrimazolum) 

a CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

крем l0/e, 20 g 

раствор1%  
20 t 

вагиналети, 
6x0.1 g 

инјекции, 
1 x 250 mg 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

9 CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

10 CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

11 CEFAMEZIN 
(Cefazolfnum) 

12 CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

13 CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

14 CHLORALHY-
DRAT-RECTIOLE 
(Chloralhydratum) 

инјекции, 
5 x 250 mg 

инјекции, 
1 x 500 mg 

инјекции, 
5 x 500 mg 

инјекции,. 
1 x 1000 mg 

инјекции, 
5 x 1000 mg 

микроклизма, 
3 x 0,6 g 

15 CHLORALHY- микроклизма, 
DRAT-RECTIOLE 50 x 0,6 g 
(Chloralhydratum) . 

16 DENTINOX 

17 DIAZEPAM 
(Diazepamum) 

18 DIAZEPAM 
(Diazepamum) 

19 DIPROGENT 

20 DIPROGENT 

21 DIPROGENT 

капки за ло-
кална приме-
на, 10 mle 

дражеа, 
30 х 2 mg 

дражеа, 
30 х 5 mg 

крем, 15 g 

крем, 30 g 

маст, 15 g 

Може да се упот-
ребува во здравс-
твените организа-
ции на здружениот 
труд. По исклучок, 
лекот може да се 
издаде со лекарски 
рецепт само ако е 
назначено дека ли-
цето претходно би-
ло лекувано со тој 
лек во здравстве-
на организација на 
здружениот труд 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

„Bayer-Pharma Ju- 2372/1-74 од 22 април у  
goslavija" Товарна 1975 година 
фармацевтска ин 
кемичних недел-
ков - Љубљана 

2373/1-74 од 22 април 
1975 година 

2371/1-74 од 22 април 
1975 година 

„Крка" Товарна 05 2-933/1 од 9 април 1975 
фармацевтских ин, година 
кемичних изделков 
- Ново Место 

Може да се издава 
и без лекарски ре-
цепт 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

05/2-933/2 од 9 април 1975 
година 

„ 05/2-934/1 од 9 април 
1975 година 

и 05/2-934/2 од 9 април 
1975 година 

и 05/2-932/1 од 9 април 
1975 година 

„ 05/2-932/2 од 9 април 
1975 година 

„Вук Gulden"-Ko- 05/2-2090/1 од 15 мај 1975 
nstanz. Западна година 
Германија. Застап-
ник „Fabeg" Зас-
тупништво и и ос-
тра них фирми — 
Белград 

05/2-2090/2 од 15 мај 1975 
година 

421/1 од 24 април 1975 
година 

„Алкалоид" Хе-
миска фармацеут-
ска козметичка ин-
дустрија - Скоп-
је 

05/2-3065/1-74 од 28 ап-
рил 1975 година 

„Подравка" - Ко-
привница. ООУР 
„Белупо" Творни-
ца лијекова — Луд-
брег 

05/2-3065/2-74 од 28 април 
1975 година 

05/2-706/1 од 24 април 
1975 година 

05/2-706/2 од 24 април 
1975 година 

05/2-705/1 од 24 април 
1975 година 
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22 DIPROGENT маст, 30 g 

23 DOXIUM таблети, 
(Calcii dobesilas) 20 х 250 mg 

24 DOXIUM 
(Calcii dobesilas) 

25 ENDOBIL 
(Acidum iodoxami- 5 x 20 ml и 5 
cum) тест. апм. 

x 1 ml 

таблети, 
100 x 250 mg 
инјекции, 

26 ENDOBIL инјекции, 
(Acidum iodoxami- 5 x 30 ml и 5 
cum) тест. амп. x 

1 ml 
27 ENDOBIL раствор за 

(Acidum iodoxami- инфузија, 
cum) 100 ml 

28 FEDEX 

29 FEDEX 

30 FLUOTHANE 
(Halothanum) 

инјекции, 
5 x 2 ml 

инјекции, 
25 x 2 ml 

раствор, 
250.ml 

31 GESTYL (Gonado- инјекции 
trophinum sericum) 12 x 1000 и j . 

и 12 амп. рас-
творувачи 

32 GLONGYN 
(Tinidazolum) 

таблети, 
14 x 150 mg 

33 GUTTALAX раствор, 
(Natrii picosulfas) 10 ml 

84 HALOTHANUM раствор. 
(PH.JUG.III) 250 ml 

35 IDULIAN сируп, 100 ml 
(Azatidini maleas) 

36 IDULIAN таблети, 
(Azatidini maleas) 20 x 1 mg 

37 IMMUNOGLOBU- 16% раствор, 
LINUM HUMA- 1 доза 
NUM ANTI D 
(Rho) 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

„Подравка44 - Ко-
привница ООУР 
„Белупо" Творница 
л иј ек ова — Луд-
брег 
„Лек" Товарна ф а -
рмацевтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

05/2-705/2 од 24 април 
1975 година 

05/2-1224/1-74 од 8 април 
1975 година 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

Може да се издава 
само на лекарски 
рецепт 

05/2-1224/2-74 од 8 април 
1975 година 

„Крка" Товарна 05/2-1351/1 од 14 мај 1975 
фармацевтска« ин година 
кемичних из дел-
ков — Ново Место 

05/2-1352/1 од 14 мај 1975 
година 

05/2-1350/1 од 14 мај 1975 
година 

„Здравље" Фабри- 05/2-381/1 од 24 април 
ка фармацеутских 1975 година 
и хемијских про-
извела — Леско-
вац 

и 05/2-381/2 од 24 април 
1975 година , 

05/2-1098/1 од 13 мај 1975 
година 

396/1 од 19 мај 1975 го-
дина 

Може да се издава 
и без лекарски ре-
цепт 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

,Дпех Hemofarm" 
Хемијата фарма-
цеутска индустри-
ја - Вршац 

„Organon". Ова, 
Холандија. Застап-
ник .,Fabeg" Зас-
тупништво инос-
траних фирми — 
Белград 

„Лек" Товарна ф а - 05/2-921/1 од 7 мај 1975 
рмацевтских ин година 
кемичних из дел-
ков — Љубљана 

„ 05/2-682/1 од 8 април 
1975 година 

05/2-922/1 од 15 април 
1975 година 

„Подравка" - Ко- 05/2-708/1 од 24 април 
привница, ООУР 1975 година 
„Белупо" Творница 
лијекова — Луд-
брег 

05/2-709/1 од 24 април 
1975 година 

„Имунолошки за- 05/2-690/1 од 14 мај 1975 
вод1' - Загреб година 
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38 IXOTEN 
(Trofosamidum) 

таблети, 
50x50 mg 

39 IXOTEN 
(Trofosamidum) 

40 JONOSTERIL 

таблети, 
200 x 50 mg 

раствор за 
инфузија, 
500 ml 

41 JONOSTERIL - G раствор за 
инфузија, 
500 ml 

42 JONOSTERIL - KP 

43 JONOSTERIL — L5 

44 JONOSTERIL — L10 

45 JONOSfERIL -
La eta t/ 

46 KERACAINE 
(Proxymetacaini 
chloridum) 

47 KLOKSACILIN 
(Cloxacillin-na-
trium) 

48 KLOKSACILIN капсли, " 
(Cloxacillin-natrium) 100 x 250 mg 

49 KOFAN INSTANT таблети, 
20 табл. 

50 KOFAN INSTANT таблети, 
500 табл. 

51 KOFAN INSTANT таблети, 
1000 табл. 

52 LEKOBAZA крем, 50 g 
(Unguentum emo-
liens „Лек") 

53 LEKOBAZA крем, 500 g 
(Unguentum emo-
lieris „Лек") 

54 LEKOBAZA . крем, 1000 g 
(Unguentum emo-
liens „Лек") 

Може да се упот-
ребува во здравс-
твените организа-
ции на здружениот 
труд. По исклучок, 
лекот може да се 
издаде со лекарски 
рецепт само ако е 
назначено дека ли-
цето претходно би-
ло лекувано со тој 
лек во здравствена 
организација на 
здружениот труд 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

капки за. очи, 
10 ml и 10 ml 
растворувачи 

капсли, 
16 х 250 mg 

Може да се издава 
и без лекарски ре-
цепт 

„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ-
водна фармацеут-
ских. козметичких 
и хемијеких про-
извода — Сараево 

05/2-504/1 од 16 април 
1975 година 

,Дпех Hemofarm" 
Хеми јека фарма 
цеутска индустри 
1а - Вршап 

„Подравка" - Ко-
привница. ООУР 
„Белупо" Творни-
ца лијекова - Луд-
брег 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

05/2-504/2 од 16 април 
1975 година 

05/2-1099/1 од 13 мај 1975 
година 

05/2-1101/1 од 13 мај 1975 
година 

05/2-1102/1 од 13 мај 1975 
година 

05/2-1100/1 од 13 мај 1975 
година 

05/2-1100/2 од 13 мај 1975 
година 

05/2-1103/1 од 13 мај 1975 
година 

05/2-3200/1 од 24 април 
1975 година 

05/2-3283/1-74 од 20 фе-
вруари W75 година 

05/2-3283/2-74 од 20 фе-
вруари 1975 година 

05/2-602/1 од 6 март 
година 

„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ-
водна фармацеут-
ских. козметичких 
и хемијских про-
извода — Сараево 

05/2-602/2 од 6 март 1975 
година 

05/2-602/3 од 6 март 1975 
година 

„Лек" Товарна фа- 05/2-2109/1-74 од 7 мај 
рмацевтских ин 1975 година 
кемичних издел-
ков — Љубљана 

05/2-1889/1 од 7 мај 
година 

1975 

05/2-1889/2 од 7 
година 

мај 1975 



Страна 1086 - Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 август 1975 

55 MEDILAX 

56 METACIKLIN 
HLORID (Methacy-
clini chloridum) 

57 METACIKLIN 
HLORID (Methacy-
clini chloridum) 

58 METACIKLIN 
HLORID (Methacy-
clini chloridum) 

59 METACIKLIN 
HLORID (Methacy-
clini chloridum) 

60 MIKRO BIZMUT 

61 MIKRO BIZMUT 
PEKTIN 

62 MEVITAN 

микрон лизна, 
6 x 5 ml 

капсли, 
16 x. 150 mg 

капсли, 
100 x 150 mg 

капсли, 
8 x 300 mg 

капсли, 
100 x 300 mg 

прашок, 
10 x 10 g 

прашок, 
2 0 x 5 g 

капсли, 
60 капе. 

Може да се издава „Фармаков ФаБ- 05/2-1549/1 од 14 мај 1975 
и без лекарски ре- рика лекова — година 
цепт Презрен 

67 PILOCARPINE капки за очи, 
(Pilocarpini nitras) 2%, 10 ml 

68 PILOKARPIN . капки за очи, 
(Pilocarpini chlor- 2%, 10 ml 
idum) 

69 PIVAMPICILIN капсли, 
(Pivampicillini 16 x 350 mg 
chloridum) 

70 PIVAMPICILIN капсли, 
(Pivampicillini 100 x 350 mg 
chloridum) 

71 POLYGYNAX вагинални 
капсли 6 ваг. 
калсли 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

63 NITROFURAN- ретард капсли, 
TOIN (Nitrofuran- 20x75 mg 
toinum) 

64 NITROFURAN- ретард капсли, 
TOIN (Nitrofuran- 100 х 75 mg 
toinum) 

65 NITROGLICEROL ретард 
(Glycerilis trini- капсли, 
tratis) 20x2,5 mg 

66 PHENYLEPHRINE капки за очи, 
(Phenylephrini 10%, 10 ml 
chloridum) 

,,Плива'1 Творница 
фармацевтски« к 
кемијских произ-
вела — Загреб 

„Подравка" — Ко-
привница, ООУР 
„Белупо" Творни-
ца лијекова - Луд-
брег 

05/2-310/1 од 20 март 1975 
година 

05/2-310/2 од 20 март 1975 
година 

05/2-311/1 од 20 март 1975 
година 

05/2-311/2 од 20 март 1975 
година 

05/2-1165/1 од 14 мај 1975 
година 

05/2-1166/1 од 14 мај 1975 
година 

05/2-1047/1 од 4 март 1975 
година 

05/2-698/1 од 24 април 
1975 година 

05/2-698/2 од 24 април 
1975 година 

if „Босналијек" Пре- 05/2-3244/1-74 од 28 април 
дузеќе за произ- 1975 година 
водњу фармацеут-
ских, козметичких 
и хемијских про-
извела — Сараево 

Може да се ynof- „Подравка" - Ко- 05/2-3198/1 од 14 мај 1975 
ребува само во привница, ООУР година 
здравствените ор- „Белупо" Творни-
ганизации на здру- ца лијекова - Луд-
жениот труд . брег 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

05/2-703/1 од 14 мај 1975 
година 

„Здравље" Фа6ри- 05/2-1636/1 од 24 април 
ка фармацеутских 1975 година 
и хемијских произ-
вела — Лесковац 

„Фармаков4 Фаб- 05/2-4016/1-74 од 20 март 
рика лекова - 1975 година 
Призрен 

05/2-4016/2-74 од 20 март 
1975 година 

„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ-
дњу фармацеут-
ских, козметичких 
и хемијских про-
извода — Сараево 

05/2-295/1-74 од 16 април 
1975 година 
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72 PREGNYL инјекции, 
(Gonadotrophinum 6 х 500 и.ј. и 
chorionicum) 6 амп. раство-

рувачи 

73 PREGNYL инјекции, 
(Gonadotrophinum 6 х 1500 и.ј. и 
chorionicum) 6 амп. рас-

74 PREGNYL 

творувачи 

инјекции, 
(Gonadotrophinum 3 х 5000 и.ј. и 
chorionicum) 

75 PROPRANOLOL 
(Propranololi 
chloridum) 

76 PROPRANOLOL 
(Propranololi 
chloridum) 

3 амп. раство-
рувачи 

таблети, 
50 x 10 mg 

таблети, 
50 x 40 mg 

Може да се издава „Organon" Оѕѕ, Хо« 397/1 од 19 мај 1975 го-
само со лекарски ландија. Застапник дина 
рецепт „Fabeg" Заступни-

штво иностраних 
фирми — Белград 

398/1 од 19 мај 1975 го-
дина 

399/1 од 19 мај 1975 го-
дина 

77 PYRA - RECTTOLE микроклизма, 
(Aminophenazonum 3x0,3 g 
i Phenazonum) 

78 PYRA - RECTIOLE микроклизма, 
(Aminophenazonum 6x0,3 g 
i Phenazonum) 

79 СЕРУМ ПРОТИВ инјекции, 
ДИФТЕРИЈА 1 х 10.000 и.ј. 

80 СЕРУМ ПРОТИВ 
ТЕТАНУС 

81 СЕРУМ ПРОТИВ 
ТЕТАНУС 

82 СЕРУМ ПРОТИВ 
ТЕТАНУС 

83 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

инјекции, 
1 х 1.500 и.ј. 

инјекции, 
10 х 1.500 и.ј. 

инјекции, 
1 х 25.000 и.ј. 

к ал ели, 
30x 50 mg 

84 SYMMETREL капсли, 
(Amantadini chlor- 60 х 100 mg 
idum) 

85 TETRACIKLIN — V к an ели, 
16 капе. 

86 TETRACIKLIN — V капсли, 
100 капе. 

87 TRENTAL 

88 TRENTAL 

инјекции, 
5 x 5 ml по 
100 mg 

дражеа, 
60 x 100 mg 

„Фармакос" Фаб- 05/2-4015/1-74 од 20 март 
рика лекова - 1975 година 
Призрен 

05/2-4018/1-74 од 20 март 
1975 година 

„Вук Gulden" -
Konstanz, Западна 
Германија. Застап-
ник „Fabeg" За-
ступништво ИНО-
страних фирми -
Белград 

05/2-2088/1 од 15 мај 1975 
година 

05/2-2088/2 од 15 мај 1975 
година 

„Плива'1 Творница 05/2-734/1-74 од 22 април 
фармацеутских и 1975 година 
кемијских произ-
вела - Загреб 

„ 05/2-732/1-74 од 22 април 
1975 година 

и 05/2-732/2-74 од 22 април 
1975 година 

w 05/2-733/1-74 од 22 април 
1975 година 

„Фармаков Фаб- 05/2-4017/1-74 од 20 март 
рика лекова При- 1975 година 
зоев 

,,Плива" Творница 05/2-1040/1 од 16 април 
фармацеутских и 1975 година 
кемијских произ-
вела - Загреб 

„Подравка" - Ко- 05/2-3284/1-74 од 20 фе-
привница, ООУР вруари 1975 година 
„Белупо" Творница 
лијекова — Луд-
берг 

05/2-3284/2-74 од 20 фе-
вруари 1975 година 

„Југоремедија" Фа- 05/2-1208/1 од 14 мај 1975 
брика лекова у са- година 
ставу ИПК „Серво 
Михаљ - Зреља-
нин 

2597/1 од 14 мај 1975 го-
дина 
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89 TUSSEFANE 
(Fedrilatum) 

90 TUSSEFANE 
(Fedrilatum) 

таблети, 
20 х 50 mg 

сируп, 150 ml 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

91 ULTRACORTENOl капки за очи, 
(Prednisoloni 5 ml 
acetas) 

92 ULTRACORTENOL маст за очи, 
(Prednisoloni 5 g 
acetas) 

93 ULTRALAN 

94 ULTRALAN 

95 ULTRALAN 

96 VINCRISTIN 
(Vincristinum) 

97 VITAGERIN 

98 YERMONIL 

маст 10 g 

маст, 30 g 

маст. 300 g 

инјекции, 
25x0,5 mg 
суви супстан-
ции и 25 амп. 
растворувачи 

капсли, 
24 капе. 

таблети, 
22 табл. 

99 ZYLORIC таблети, 
(Allopurinolum) 100 х 100 mg 

05/2 бр. 970/1 
30 мај 1975 година 

Белград 

„Здравиве" Фабри- 05'2-564/1 од 24 април 
ка фармацеутеких 1975 година 
и хемијских про-
извода - Леско-
вац 

05/2-563/1 од 24 април 
1975 година 

„Плива" Творница 05/2-4027/1-74 од 16 април 
фармаиеутских и 1975 година 
кемијских произ-
вела - Загреб 

05/2-4026/1-74 од 16 април 
1975 година 

„Алкалоид" Хеми« 05/2-3855/1-74 од 21 март 
ска фармацевтска 1975 година 
козметичка 'Индус-
трија — Скопје 

„ 05/2-3855/2-74 од 21 март 
1975 година 

05/2-3855/3-74 од 21 март 
1975 година 

Може да се издава „Gedeon Richter" 
со рецепт од лекар - Budapest Ун-
специјалист по со- гарија. Застап-
одветна гранка на ник „Техносервис" 
медицината. По ис- Предузеќе за спољ-

05-2/3164/1-74 од 15 мај 
1975 година 

нотрговински и у-
нутрашњи промет 
— Белград 

клучок, лекот мо-
же да се издава и 
со рецепт од лекар 
по општа медицина 
ако е назначено 
дека е лекот про-
пишан врз основа 
на мислење од ле-
карот специјалист 
по соодветна гран-
ка на медицината 

Може да се издава „Крка" Товареа 05/2-1663/1 од 21 април 
само со лекарски фармацевтских ин 1975 година 
рецепт кемичних изделков 

- Ново Место 

„Плива" Творница 05/2-1042/1 од 16 април 
фармацеутских и 1975 година 
кемијских произ-
вела - Загреб 

„Здравље" Фабри- 05/2-634/1 од 20 март 1975 
ка фармацеутских година 
и хемијских про-
изврда — Лесковац 

Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 
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585. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е 

ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МДЈ 1975 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година дадена е согласност за пуштање во промет на 
следните готови лековит 

Реден 
број Назив на лекот 

Облик и паку-
вање на лекот 

Начин на издава-
њето, односно упо-
требата на лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датум на реше-
нието 

1 2 3 4 5 6 

1 AMINOSTER1L L 
— pediatric 

раствор за ин-
фузија 250 ml 

2 ANALGIN таблети, 
(Noraminophena- 500 х 0,5 g 
zoni natrii mesylas) 

3 BONOPEN капсли, 
(Metampicillinum) 16 x 125 mg 

4 BONOPEN »апели, 
(Metampicillinum) 100 x 125 mg 

5 CAPSICUM фластер на 
платно 
18 x И его 

6 CHI .OR АМРНЕ- капсли, 
NICOL В 300 капе. 

7 DORSIFLEX таблети, 
(Mephenoxalonuro) 30 х 200 mg 

8 ESSENTIALE 
FORTE 

9 ISMEIJN 
(GuanethidinI 
sulfas) 

к апели, 
50 капе. 

капки за очи, 
10 ml 

10 MEDROL (Methyl- капки за очи 
prednisoloni dina- и уши 0,1%, 
trii phosphas) 5 ml 

11 M T T I G A L ; 
(Mesulfenum) 

маслен рас-
твор, 150 g 

Може да се упот- „Inex Hemofarm" 05/2-1096/1 од 13 мај 1975 
ребува с^мо во Хемијска фарма« година 
здравствени орга- цеутска индустри-
низации на здру- ја — Вршац 
жениот труд 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

„Алкалоид" Хе- 05/2-1534/1 од 14 април 
млека фарма цеут- 1975 година 
ска козметичка ин-
дустрија - Скоп-
је 

„Подравка" - Ко- 05/2-1252/1 од 24 април 
привикна. ООУР 1975 година 
„Белупо" Творни-
ца лијекова -
Лудбрег 

„ „ 05/2-1252/2 од 24 април 
1975 година 

Може да се издава „Тосама" Товарна 05/2-2382/1 од 19 мај 1975 
и без лекарски ре- санитетнега мате- година 
цепт риала - Домжале 

Може да се издава „Лек" Товарна фа- 05/2-973/1 од 28 април 
само со лекарски рмацевтских ив 1975 година 
рецепт кемичних издел-

ков — Љубљана 

05/2-970/1 од 7 мај 1975 
година 

.,Босналијек" Пре- 05/2-1104/1 од 6 мај 1975 
дузеќе за произ- година 
водњу фармацеут-
ских козметичких 
и хеми1Ских про-
извода — Сараево 

„Плива" Творница 05/2-876/2-74 од 24 фе-
фармацеутсКих и вруари 1975 година 
кемијских произ-
вела - Загреб 

Може ла се издава „Боснапитек" Пое- 05/2-757/1 од 14 мај 1975 
само со лекарски дузеќе за произ- година 
рецепт водњу фармацрут« 

ских. козметичких 
и хемијских про-
извода — Сараево 

Може да се издава „Baver-Pharma Ju- 05/2-2891/1-74 од 7 март 
и без лекарски ре- goslavija" Товарна 1975 година 
цепт фапмаиевтских ин 

кемичних изделков 
— Љубљана 
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12 NEBACETIN 

13 NEBACETIN 

14 NEBACETIN 

15 NEO-MEDROL 

таблети, 
6 табл. 

таблети, 
24 табл. 
таблети, 

ч 96 табл. 
капки за очи 
и уши, 5 ml 

16 NOVERIL RETARD таблети. 
(Dibenzepini 10 х 240 mg 
hvdrochloridum) 

17 jtfOVERIL RETARD таблети, 
(Dibenzepini » 100x240 mg 
hydrochloHdum) 

18 NOVERIL дражеа, 
(Dibenzepini hydro- 30 x 80 mg 
chloridum) 

19 OKSAZEPAM таблети, 
(Oxazepamum) 100 x 10 mg 

20 OMNIVIT 

21 ORICILLIN (Pro-
picillin-kalium) 

22 ORICILLIN— 
MEGA 
(Propicillin-kalium) 

23 OSPEN 500 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

24 OSPEN 1000 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

25 PROASTHMAN 

капсли, 
30 капе. 

гранулат за 
подготвување 
на сируп, 6 g 
(за подготву-
вање 90 ml си-
руп) 
таблети, 
10x1.000.000 
и.ј. 
таблети, 
30 х 500.000 и.ј. 

таблети, 
15 х 1.000.000 
и.Ј. 
таблети, 
30 табл. 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

26 SANDOSTEN-
-CALCIUM 

пенливи таб-
лети, 20 табле-
ти 

„Вук Gulden"« Ко-
nstanz. Западна 
Германија. Застап-
ник %.Fabeg" Зас-
тапништво и н ос-
тра них фирми — 
Белград 

05/2-528/1 од 24 април 
1975 година 

05/2-530/1 од 24 април 
1975 година 
05/2-529/1 од 24 април 
1975 година 

Може да се упот-
ребува во здравс-
твените организа-
ции на здружениот 
труд, По исклучок, 
лекот може да се 
издаде со лекарски 
рецепт само ако е 
назначено дека ли-
цето претходно би-
ло лекувано со тој 
лек во здравстве-
на организација на 
здружениот труд. 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

tffi и i идппа 
„Босналијек" Пре- 05/2-756/1 од 14 мај 1975 
дузеќе за произ- година 
водњу фармацеут« 
ских, козметичких 
и хемијских про-
извода — Сараево 

,, 05/2-3452/1-74 од 16 април 
1975 година 

05/2-3452/2-74 од 16 ап-
рил 1975 година 

05/2-3453/1-74 од 12 март 
1975 година 

05/2-1722/1 од 24 април 
1975 година 

05/2-134/1 од 24 февруари 
1975 година 

05/2-1724/1 од 24 април 
1975 година 

„Подравка" - Ко-
привница, ООУР 
„Белупо" Творни-
ца лијекова -
Лудбрег 
„Плива" Творница 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вела — Загреб 
„Здравље" Фабри-
ка фармацеутских 
и хемијских про-
извела — Леско-
вац 

м 05/2-1424/1 од 24 април 
1975 година 

„Крка" Товареа 05/2-519/1 од 21 април 
фармацевтска ин 1975 година 
кемичних издел-
ков — Ново Место 

„ 05/2-520/1 од 25 февру-
ари 1975 година 

„Лек" Товарна фа-
рмацевтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 
„Крка" Товарна 
фармацевтска ин 
кемичних изделков 
- Ново Место 

05/2-972/1 од 7 мај 1975 
родина 

05/2-3195/1-74 од 25 фе-
вруари 1975 година 
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27 SUCCINYL 
SICCUM 
(Suxamethonii 
chloridum) 

28 SUCCINYL 
SICCUM 
(Suxamethonii 
chloridum) 

29 TALUSIN 
(Proscillari-
dinum A) 

30 ULTRALAN 

инјекции и.в:, 
10 x 100 mg 

инјекции Н.Е 
10 х 500 mg 

дразнеа, 
30x0.25 mg 

крем, 300 g 

31 URFAMYCIN капе ли, 
(Thiamphenicolum) 300 х 250 mg 

32 XYLOCAIN инјекции 
(Lidocaini cloridum) 2%, и.в. 

5 x 5 ml 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствените ор-
ганизации на здру-
жениот труд 

„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ-
водна фармацеут-
ских, козметичких 
и хемијских про-
извела — Сараево 

05/2-3246/1-74 од 6 март 
1975 година 

05/2-3247/1-74 од 6 март 
1975 година 

Може да се издава 
само со л екарски 
рецепт 

„Лек" Товарна фа- 05/2-971/1 од 7 мај 1975 
рмацевтских ин година 
кемичних издед-
ков - Л^убљана 

,, „Алкалоид" Хе-
миска фармацеут-
ска козметичка ин-
дустрија — Скоп-
је 

„ „Лек" Товарна фа-
рмацевтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

Може да се упот- „Босналијек" Пре-
ребува само во дузеќе за произ-„ 
здравствените ор- водњу фармацеут-
ганизации на здру- ских, козметичких 
жениот труд и хемијских про-

извода — Сараево 

05/2-3064/1-74 од 21 март 
1975 година 

05/2-974/1 од 26 април 
1975 година 

05/2-3248/1-74 од 6 март 
1975 година 

05/2 бр. 970/2 
31 мај 1975 година 

Белград 
, Претседател 

на Сојузниот комитет за здравство и 
социјална заштита, 

Зора Томиќ, с. р. 

586. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73, Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ОБЛИЦИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е 
ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1975 ГОДИНА 

1. Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 година укината е согласноста за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

L Готови лекови 

1 DIPAM 

2 DIPAM 

дражеа, 
3 0 x 2 mg 

дражеа, 
3 0 x 5 mg 

„Алкалоид" Хе-
миска фармацевт-
ска козметичка ин-
дустрија - Скоп-
је 

05/1547/1 од 14 јуни 
1968 година 

15/II-1767/1 од 12 фе-
вруари 1967 година 

05/2-3065/1-74 од 28 
април 1975 година 

05/2-3065/2-74 од 28 
април 1975 година 



Страна 1086 - Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 август 1975 

3 EFAGYH таблети, 
14 х 150 mg 

4 FLUOTHANE раствор, 250 ml 

5 KOFAN 

6 KOFAN 

7 MINEVIT 

9 ULTRALAN 

10 ULTRALAN 

таблети, 20 табл. 

тоалети, 500 табд. 

к апели, 69 капе. 

8 ULTRALAN маст, IQ g 

маст, 30 g 

маст, 300 g 

„Лек" Товареа фа -
рмацевтских ин 
кемичгшх изделков 
— Љубљана . 
„Лек" Товарна ф а -
рмацевтска ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 
„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ-
водиу фармаиеут-
ских к о з м е т и ч к а 
и хемијских про« 
извода — Сараево 

1190/1 од 24 октомври 
1974 година 

15-650/1 од 3 октомври 
1967 година 

6-1957/1 од 8 јуни 1973 
година 

05/713/1 од 24 април 
1968 година 
727/1 од 5 декември 
1974 година 

„Плива" Творница 
фармацеутских и 
кемиЈСких произ-
вод а — Загреб 

„Алкалоид" Хе- 15-164/1 од 10 април 
киска фармацеут- 1967 година 
ска козметичка ин-
дустрија — Скоп- ' је 

05/2-921 од 7 мај 1975 
година 

05/2-922/1 од 15 април 
1975 година 

05/2-602/4 од 17 мај 
1975 година 

05/2-602/4 од 17 мај 
1975 година 
05/2-1047/1 од 4 март 
1975 година 

05/2т3855/1-74 од 
март 1975 година 

21 

05-2219/1-68 од 30 ја- 05/2-3565/2-74 од 21 
ногари 1969 година март 1975 година 

05-2219/2-68 од 30 ја - 05/2-3855/3-74 од 21 
нуари 1969 година март 1975 година 

II. Облици и пакувања на готови лекови 

1 DORS1FLEX. 

2 ISMELIN 

3 MESANT01N 

4 OMN1V1T 

5 OSPEN 500 

таблети, 
20 х 200 mg 

капки за очи, 
5 ml 

таблети, 
100 х 100 mg 

»апели, 50 капе, 

таблети, 
16 х 5W.GO0 и.ј. 

6 OSPEN 1000 

7 PROASTHMAN таблети, 20 табл. 

таблети, 
8 х Г.0Ш7.000 и.ј. 

8 SANDOSTEN-
-CALCIUM 

пенливи таб-
лети, 12 табл. 

„Лек" Товарна фа-
' рмацевтских ин 
кемичних издел-
ков — Љубљана 

„Плива" Творница 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вела — Загреб 

„Босиалијек" Пре-
дузеќе за произ-
водна фармацеут-
ских, коазшетичких: 
и хемиских прош-
иззода — Сараево 

„Плива" Творница! 
фармацеутских и 
кемијских произ-
вела — Загреб 

„Крка" Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков — Ново Место 

6-2081/1-73 од 15 мај 
1974 година 

876/1 од 5 декември 
1974 го дрина 

16-60/2 од 19 февруа-
ри 1963 година 

726/1 од 5 декември 
1974. година 

05/2-970/1 од 
1975 година 

7 мај 

05/2-876/2-74 од 24 
февруари 1975 година 

G5/2-11/1 од 24 фев-
руари 1975 година 

05/2-134/1 од 24 фев-
руари 1975 година 

ра-4280/1 од 15 јули 
1971 година 

„Лек" Товарна фа-
рмацевтских ин 
кемичних недел-
ков — Љубљана 

„Крка" Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-

- Ново Место 

08-4281/1 од 15 јули 
1971 година 

09-1543/1-59 од 29 
април 1960 година 

15-7/1 од 23 март 1967 
година 

05/2-519 од 21 април 
1975 година 

05/2-520/1 од 25 фев-
руари 1975 година 

05/2-972 од 7 мај 1975 
година 

05/2-3195/1-74 од 25 
февруари 1975 година 
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9 SUCCINYL 

10 SUCCINYL 

11 SUCCINYL 

12 TALUSIN 

ампули, 
100 х 10,2 ml 

форте ампули, 
100 х 2,2 ml 
форте ампули, 
100 х 10,2 ml 
дражеа, 
20x0,25 mg 

„Босналијек" Пре-
дузеќе за произ- година 
водњу фармацевт-
ских, козметичких 
и хемијских про-
извода — Сараево 

1301 од 17 јули 1957 05/2-3245/1 од 17 мај 
1975 година 

1303 од 17 јули 1957 05/2-3245/1 од 17 мај 
година 1975 година 
1305 од 17 јули 1957 05/2-3245/1 од 17 мај 
година 1975 година 
15-15396/1-65 од 19 ју- 05/2-971 од 7, мај 1975 
ли 1966 година година 

„Лек" Товарна фа-
рмацевгских ин 
кемичних издел-
ков - Љубљана 

2. Лековите од овој список можат да бидат во промет уште една година од денот на донесувањето 
на решението за укинување на согласност за пуштање во промет на одделен лек. 

05/2 бр. 970/3 
30 мај 1975 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита. 
Зора Томиќ, с. р. 

587. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШ-

ТЕ ВО ПОШТАТА СУБОТИЦА 

1. Се укинува царинскиот реферат на Царинар-
ницата Суботица со седиште во Поштата Суботииа. 

2. Работите на укинатиот царински реферат на 
Царинарницата Суботица со седиште во Поштата 
Суботица ги презема Царинската испостава на Ца-
ринарницата Нови Сад со седиште во поштата Но-
ви Сад. 

3. Царинскиот реферат од точка 1 на ова ре-
шение престанува со работа на 31 јули 1975 година. 

03-01 бр. 221/4 
20 јуни 1975 година 

Белград 

588. 
Врз основа на член 44 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИРОДНО ИЗ-
ДАНИЕ НА КОВАНИ ПАРИ ОД 5 ДИНАРИ ПО 
ПОВОД 30-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕ-
ТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФА-

ШИЗМОТ 

1. Народната банка на Југославија на 4 август 
1975 година ќе пушти во оптек пригодно издание на 

ковани пари од 5 динари со обележјата, што се утвр-
дени со Одлуката за основните обележја на при-
годното издание на ковани пари од 5 динари по 
повод 30-годишнината од ослободувањето на Југо-
славија и победата над фашизмот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/75). 

2. Пригодното издание на ковани пари од точка 
1 на оваа одлука Народната банка на Југославија 
ќе го пушти во оптек во вкупен износ од 5,000.000 
динари. 

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

О, бр. 51 
21 јули 1975 година 

Белград Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

589. 

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), во врска со одредбите од глава II оддел 
5 на Резолуцијата за основите на заедничката по-
литика на економскиот и социјалниот развој на 
Југославија во 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/74) и точ. 2, 5 и 6 од Основите на 
заедничката кредитно-монетарна политика во 1975 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/75, 25/75 и 
35/75), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1975 година („Службен 

Директор 
на Сојузната 

управа за царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 
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лист на СФРЈ", бр. 4/75, 28/75 и 30/75), во точка .4 
став 1 'на крајот на одредбата под 3 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 4, која гласи: 

„4) за кредитирање на производството и на за-
лихите на производи во приоритетните области и 
гранки на стопанството на територијата на САП 
Косово.". 

2. Во точка 6 став 2 по одредбата под 2 се 
додава нова одредба под 2а, која гласи: 

,,2а) за кредитирање на производството и под-
готвувањето на стоки за извоз и кредитирање на 
туристичките и угостителските организации на здру-
жениот труд за нивното подготвување за вршење 
услуги' на странски туристи — до височина од 
30% од состојбата на кредитите што банките им ги 
дале за тие намени на организациите на здруже-
ниот труд со рок за враќање до 3 месеци, а нај -
многу до височина од 15% од состојбата на кредитот 
од примарната емисија што го користи банката за 
намените од оваа точка;". 

По став 5 се додава нов став б, кој гласи: 
„Кредитите од одредбата под 2а на став 2 од 

оваа точка банките молчат да им ги даваат само на 
производителските, односно на туристичките и 
угостителските организации на здружениот труд, 
и тоа врз основа на договорите со странски пора-
чувач^ пријавите за склучена работа заверени од 
народната банка, или други исправи со кои се до-
кажува дека кредитираното производство, односно 
подготвувањето за вршење услуги навистина ќе се 
реализира со извоз на стоки, односно со вршење 
услуги на странски туристи." 

3. По точка 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи.-

,9а. Кредитите од точка 4 став 1 под 4 на оваа 
одлука банките можат да ги користат за кредити-
рање на производството и на залихите во приори-
тетните области и гранки на стопанството на тери-
торијата на САП Косово утврдени во смисла на то-
чка 5 став 1 под 4 од Основите на заедничката кре-
дитно-монетарна политика во 1975 година. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат ка ј Народната банка на Косово 
до вкупен износ од 200 милиони динари. Поблиските 
намени и услови за користење на овие кредите ги 
определува Народната банка на Косово, во спогодба 
со надлежниот покраински орган, со тоа што ро-
ковите за враќање на кредитите што банките им 
ги даваат на организациите на здружениот труд да 
не можат да бидат подолги од 3 месеци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка не можат да 
ги користат банките што кредитираат други банки 
за обезбедување на тековната ликвидност." 

4. Во точка 10 зборовите: „5, 6 и 9" се замену-
ваат со зборовите: „5, 6, 9 и 9а". 

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

О. бр. 53 
21 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

590. 

Врз основа на чл. 22 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за еди,нстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ВО 
ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Одлуката за највисокиот износ до кој делов-
ните банки можат да даваат гаранции во вреќа со 
финансирањето на инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/73) престанува да важи; 

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

О. бр. 54 
21 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с« р. 

591. 

Врз основа на чл. 9 и 10, член 18 став 3 и член 24 
став 2 од Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ! 
НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО ЗА 
КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МОЖАТ ДА ДАВААТ 

ГАРАНЦИИ, ОДНОСНО СУПЕРГАРАНЦИИ 

1. Во Одлуката за утврдување на кредитните 
работи со странство за кои овластените банки и ор-
ганизациите на здружениот труд можат да даваат 
гаранции, односно супергаранции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/74), во точка 4 по став 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата од став 1 на оваа 
точка, ако се работи за мешани претпријатија осно-
вани во земјите во развој, овластени банки можат 
да даваат гаранции или супергаранции по кредити-
те што ги користат таквите претпријатија, ако вре-
дноста на влогот на организацијата на здружениот 
труд изнесува најмалку 30%." 

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

О. бр. 56 
22 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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592. 

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната 'банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ4', бр. 23/72), во 
врска со член 14 од Законот за девизно работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 71/72 и 52/73), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУ-
ВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ 

ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/74) по точка 
1 се додава нова точка 1а, која гласи: 

,Да. Работниците на коли за спиење и кушет 
коли на Југословенските железници можат да вне-
суваат во Југославија и динари што во странство 
во возот ќе ги наплатат од домашни или странски 
лица за продадените карти за користење на легла 
во тие коли". 

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

О. бр. 57 
22 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка ' 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

593. 

Ооганизациите на здружениот труд што уче-
ствуваат во надворешнотрговски промет на добиток 
и добиточни производи, на пленарниот состанок 
одржан на 22 јануари 1974 година склучија и пот-
пишаа Општествен договор за условите и начинот 
на вршење на надворешнотрговски промет на до-
биток и добиточни производи, кој гласи: 

„Врз основа на член 54 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 и 26/72) и Уредбата за по-
стапката за склучување и објавување на опште-
ствени договори за начинот и условите за вршење 
на надворешнотрговски промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/73), организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговски про-
мет на добиток и добиточни производи, во рамките 
на Стопанската комора на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ДОБИ-

ТОК И ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој општествен договор (во натамошниот 

текст: Договор) организациите на здружениот труд 
(во натамошниот текст: учеснички на Договорот) 
го регулираат начинот и условите за вршење на 

надворешнотрговски премет на следните производи 
ири извозот: 

Тарифен ,, - Ј 
Број Наименување на производите 
1 2 

01.01 Коњи, магариња, маски и мули, живи 
Л.02 ,Говеда, живи, в,клучувајќи и биволи 
01.03 Свињи, живи 
01.^4 ОВЦИ И КОЗИ, ЖиВИ 
01.05 Живина, жива (КОКОШКИ, мисирки, гуски, 

пајки и морки) 
01.06 Други животни, живи . 
02.01 Месо и кланични производи за јадење од 

животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, 
свежи, разладени или смрзнати 

02.02 Заклана живина и други кланични производи 
од живина за јадење (освен џигерот), свежи, 
разладени или смрзнати 

02.03 Џигер од живина, свеж, разладен, смрзнат, , 
солен или во саламура 

02.04 Друго месо и други кланични производи за 
јадење, свежи, разладени или смрзнати 

02.05 Свинска сланина и сало, ослободени од мрша-
во месо, живинско сало, нетопено и непресу-
вано, свежи, разладени, смрзнати, солени, во 
саламура, сушени или чадени 

02.06 Месо и кланични производи за јадење, од си-
те видови (освен џигерот од живина) солени, 
во саламура, сушени или чадени ^ 

04.01 Млеко и кајмак, свежи, неконцентрирани или 
неразблажени 

04.02 Млеко и кајмак, конзервирани, концентрира-
ни или заблажени 

04.03 Путер 
04.04 Сирење и урда 
05.04 Црева, бабулиња и желудници од животни 

(освен од риби), цели или во парчиња 
05.07 Перје и пердув и друго 
05.08 Коски 
05.09 Рогови 
05.15 Крв од животни 

/2 
15.01 Свинска и живинска маст 
15.02 Лој говедски, овчи и козји, суров топен или 

издвоен со помош на растворувачи, вклучу-
вајќи го и „првиот СОК" 

16.01 Колбаси и слични производи од месо, од 
други кланични производи за јадење, или од 
животинска крв 

16.02 Други преработки и конзерви од месо или од 
други кланични производи за јадење 

16.03 Екстракти и сокови од месо 

При увозот: 
01.01 Коњи, магариња, маски и ,мули, живи 
01.03 Свињи, живи 
01.06 Други животни, живи 
02.03 Џигер од живина, свеж, разладен, смрзнат, 

солен или во саламура 
02.04 Друго месо и други кланични производи за 

јадење, свежи, разладени или смрзнати 
05.04 Црева, бабулиња и желудници од животни 

(освен од риби), цели или во парчиња 
05.07 Перје и пердув и друго 
/1,2 

05.08 Коски 
05.09 Рогови 
05.15 Крв од животни 

12 

Ученичките на Договорот се согласуваат, врз 
самоуправна основа, да организираат единствен на-
стап на странски пазари, регионално да го усогла-
суваат извозот и увозот и да ја усогласуваат цена-
та и другите услови за продажба, односно купува-
ње на добиток и добиточни производи. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ' НА СФРЈ 
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Член 2 
Ученичките на Договорот своето работење во 

врска со предметот на овој договор го вршат во со-
гласност со позитивните прописи, со овој договор, 
како ,и со насоките на економската политика на 
Југославија. 

Член 3 
Организираното настапување, регионалното на-

сочување и усогласувањето на цените и на другите 
услови за продажба на ученичките на Договорот 
се состојат првенствено во тоа што: 

— договорно и организирано да настапуваат на 
странски пазари, 

— договорно да го определуваат носителот на 
работата за извоз на одделни пазари, 

— носителот на работата да , води преговори и 
да склучува договори во границите на минимални-
те услови што ќе ги определат учесничките на До-
говорот на начинот предвиден со Договорот, 

— носителот на работата, при водењето на пре-
говори и склучувањето на договори, да се придр-
жува кон минималните услови за продажба опре-
делени зависно од видот на стоките, пазарот и др., 

— пред почетокот на преговори за работите од 
претходната алинеја заинтересираните учеснички 
на Договорот писмено да се изјаснат за количества-
та, видовите, роковите, начинот на испорака и ква-
литетот на стоките со кои сакаат да учествуваат 
во извршувањето на евентуално склучена работа, 

учеството на заинтересираните организации 
на здружениот труд во контингентот за извоз за 
одделни источноевропски пазари да се определува 
договорно, водејќи сметка, помеѓу другото, за висо-
чината на учеството на тие организации во ,извозот 
на конвертибилните пазари во претходната година, 

— организациите на здружениот труд се долж-
ни да ја извршат испораката на стоките во коли-
чеството определено врз основа на претходната 
алинеја и според другите услови пропишани со 
Договорот, а по цената што ќе ја постигне носите-
лот на работата, но не помала од минималната 
утврдена цена, 

— да утврдуваат единствена програма за извоз 
и увоз на добиток и добиточни производи што се 
предмет на Договорот, 

— надворешнотрговскиот промет на производи-
те што се предмет на Договорот врзан за пазарот 
на Европската економска заедница да го насочуваат 
и извршуваат во согласност со одредбите на Спо-
годбата меѓу Европската економска заедница и Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 

— зависно од условите на странските лазари, 
да ги определуваат количествата и видовите на 
производи што во определени периоди ќе се изве-
зуваат на одделни пазари, како и минималните 
услови под кои ќе се извезуваат тие производи, 

— договорно да ги утврдуваат минималните 
услови за продажба на странски пазари, особено во 
поглед на цената, количеството, квалитетот, роко-
вите за испорака, начинот на испорака и видот на 
стоките, и тоа пред почетокот на преговорите, 

— цените и другите услови при извозот на 
стоки на конвертибилните пазари да се определу-
ваат по потреба, а најмалку еднаш неделно, 

— органот овластен за спроведување на Дого-
ворот да го известуваат за странските фирми што 
работат несолидпо, 

— во рамките на одобрениот увоз, да се дого-
вараат од кој пазар, по кои цени и под кои други 
услови ќе се врши увозот, 

— да учествуваат во изборот на најповолен по-
нудувач и увозник, првенствено преку лицитација, 

— да ги утврдуваат и другите услови за орга-
низирано и единствено настапување на странски 
пазари. 

Член 4 
Ученичките на Договорот на пленарен со-

станок : 

— донесуваат деловник за работата на пленар-
ниот состанок во КОЈ треба особено да се предвиди 
начинот на изборот на работното претседателство, 
на верификациона комисија и заверувачи на за-
писникот, содржината на записникот и др., 

— ги утврдуваат начелата за заедничка делов-
на политика во вршењето на надворешнотрговски 
промет на производите што се предмет на Дого-
ворот, 

— одлучуваат по жалби од учесничките на до-
говорот, 

— разгледуваат и одлучуваат и по други пра-
шања од Договорот. 

Член 5 
Пленарен состанок на ученичките на Догово-

рот се одржува по потреба, а најмалку еднаш го-
дишно, и на него, помеѓу другото, се разгледува из-
вештајот за извршувањето и применувањето на 
Договорот во периодот меѓу два состанока. 

Пленарниот состанок го свикува органот овла-
стен за спроведување на Договорот. 

Пленарниот состанок се свикува и на барање 
од ученичките на Договорот што во претходната 
година учествувале во надворешнотрговски промет 
на производите што се предмет на Договорот со 
најмалку 33%. 

Член 6 
На пленарниот состанок ученичките на Дого-

ворот полноважно одлучуваат ако се присутни на 
него учесничките на Договорот што во надворешно-
трговски промет на производите што се предмет на 
Договорот во претходната година учествувале со 
најмалку 85%. 

Одлуките на пленарниот состанок се полноваж-
ни ако за нив гласале ученичките на Договорот 
што во надворешнотрговски премет на производите 
што се предмет на Договорот, учествувале во прет-
ходната година со најмалку 85%. 

Член 7 
Учеснички во Договорот можат да бидат: 
— организациите на здружениот труд што се 

производители на стоките што се предмет на Дого-
ворот, а кои се извезуваат, 

— трговските организации на здружениот труд 
што се занимаваат со организирање на производ-
ството на стоките што се предмет на Договорот и 
што ги извезуваат тие стоки, 

— организациите на здружениот труд што вр-
шат откуп на стоките што се предмет на Договорот 
и што ги извезуваат тие стоки, 

— производителските организации на здруже-
ниот труд за чии потреби се увезуваат стоките што 
се предмет на Договорот, 

— организациите на здружениот труд што сто-
ките кои се предмет на Договорот ги увезуваат во 
свое име и за своја сметка. 

Член 8 
Договорот е склучен, на неопределено време. 
Раскинувањето на Договорот се вршћ во со-

гласност со важечките прописи. 
Член 9 

Организациите на здружениот труд од член 7 
на Договорот се должни да се придржуваат кон од-
редбите од Договорот, како и кон другите акти до-
несени врз основа на него, што го регулираат орга-
низираниот настап на странски пазари, без оглед 
на тоа дали се учеснички на Договорот. 

Член 10 
Спрема организациите на здружениот труд на-

ведени во член 7 од Договорот што не постапуваат 
според одредбите од Договорот и актите донесени 
врз основа на него, може да се изрече мерката гу-
бење право да бидат избирани за носител на работа 
во време до една година. 
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Член 11 
Ученичките на Договорот ги овластуваат орга-

ните на управување на Фондот за унапредување на 
производството и пласманот на добиток и добиточ-
ни производи да го спроведуваат Договорот, освен 
по прашањата за утврдување на програмата за из-
воз и увоз и определување носител на работа за 
одделни пазари. . 

За спроведувањето на Договорот органите на 
управување на Фондот за унапредување на произ-
водството и пласманот на добиток и добиточни про-
изводи се должни да поднесуваат извештај до уче-
ничките на Договорот. 

Организациите на здружениот труд потписнич-
ки на Договорот: 

„Југоекспорт" — Белград, „Шумапродукт" — 
Сараево, „Кметијски комбинат" — Шентјур, „Кооп-
експорт" - Загреб, „Македонијакооп" — Скопје, 
„Инекс-Црвена звезда" — Крагуевац, „Карнекс" — 
— Врбас, „Месопромет" - Пула, „Експортбиље" — 
Херцег Нови, „Подрињеекспорт" — Белград, ЛИК 
„Врбовец" — Врбовец, „Агроимпекс" — Загреб, 
„Пољопродукт" — Белград, „Месокомбинат" -
Риека, ,,Кооператива" — Гарешница, „Месокомби-
нат" — Лесковац, „Бујеекспорт" — Буе, „Агропро-
дукт" — Суботица, „Југославијакомерц" — Белград, 
ИПК „Брбас" — „Свињогојство" — Врбас, „Србија 
10. октобар" - Велика Плана, ППК „Тител" - Ти-
тел, „29 новембар" — Суботица, „Кланица и ладил-
ник" — Скопје, „Победа" - Аранѓеловац, ПИК 
„Сљеме" — Загреб, „Подравка" - Копришница, 
ЗИК „Куманово" — Куманово, „Приморјеекспорт" 
— Нова Горица, „Вајда" — Загреб, „Адриакомерц" 
— Копер, „Агроекспорт" — Белград, „Бенан" — 
Нови Сад, „Хмезад" — Жалец, „Емона" — Љубл^а-
на, „Аграрна" — Копер^ „Груда" — Љубљана, ЛИК 
„Душан Арсиќ" — Пожаревац, „Генексаграр" — Бел-
град, „Србокооп" — Белград, „Бимекс" — Брчко, 
„Копродукт" — Нови Сад, „Центрокооп" — Бел-
град, МИ „Срем" - Шид, ЗИК „Овче поле" — 
Скопје, „Шумадиј а експорт" — Смедеревска Палан-
ка, „Пољопромет" — Ниш, „Стококооп" — Скопје, 
„Југопродукт" — Белград, „Стокопромет" — Скопје, 
„Славија" — Скопје, „5 мај" — Бјеловар, „Кметиј-
ско пословно ^дружење" — Љубљана, ПИК „Сом-
бор" — Сомбор, БИМ „Славија" — Белград, „Сло-
венијапромет" — Белград, „Интерекспорт" — Бел-
град,, ,Упи' г— Сараево, ,.Хепок" - Мостар, „Гаври-
ловиќ" — Петриња, „Јадран" — Сежана, ПК „Бач-
ка" — Сомбор, „Помурка" — Мурска Собота, „Ми-
трос" — Сремска Митровица, „Центропром" — Бел-
град, „Пословно удружење за сточарство" — Осиек, 
„Беље" — Дарда, „Југоинспект" — Белград, ПК 
„Београд" — Падинска Скела, „Војводина" — Нови 
Сад, „Мачванин" — Богатиќ, „Упи" ООУР „Вучјак" 
— Босански Брод, „Инкоунион" - Скопје, „Агрома-
кедонија" — Скопје, „Пословно удружење слатко-
водног рибарства" — Загреб, „Кобекс" — Белград, 
„Прогрес" - Белград, ПИК „Експорт" — Умаг, 
„Агропосавље" — Загреб, „Импро" — Приедор, 
„Интерекспорт" — Нови Сад, „Тимотекс" — Бел-
град, ЗИК „Пелагонија" — Битола, „Тргопрогрес" 
— Умаг, „Агропродукт" — Белград, „Бродокомерц" 
— Риека и „Далма" — Сплит." 

Општествениот договор го прифатија Стопанска-
та комора на Југославија, со актот бр. 1702/104 од 15 
февруари 1974 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија со актот бр. 17-5569/1 од 30 
јули 1974 година. Општествениот договор влегува 
во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ". 

594. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
организациите на здружениот тр,уд што се занима-
ваат со производство на шеќер и Сојузниот извршен 
совет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА 
ОБЕЗЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО 

ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА ШЕЌЕР 

Член 1 
Во Општествениот договор за цените за шеќер 

и за обезбедување на домашниот пазар со потребни 
количества шеќер („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/741 во член 9 по став 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„По исклучок, производителите на шеќер мо-
жат во 1975 година средствата од став 2 на овој 
член да ги користат за реконструкција и проширу-
вање на постојните капацитети за преработка и за 
изработка на проекти за нови фабрики за шеќер и 
пред склучувањето на општествениот договор од тој 
став." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: ,,од став 2" се заменуваат со зборовите: „од 
ст, 2 и 3". 

Член 2 
Овој општествен договор влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

25 јули 1975 година 
Белград 

За Сојузниот 
извршен совет, 
сојузен секретар 

за пазар и цени, 
Итер Пуља, с. р. 

За Пољопривредни комбинат 
„Белград" Индустрија шеќе-

ра и врења — Белград, 
Пантиќ Ста,нислав, с. р. 

За Пољопривредно - инду-
стриски комбинат ,Ќупри-
ја", Фабрика шеќера 

Ќуприја, 
Мирослав Ќулафиќ, с. р. 

За Индустријско-пољоприв-
редни комбинат „Серво Ми-
хаљ", Фабрика шеќера -

Зрењанзин, 
Пејак Петер, с. р. 

За Комбинат „Врбас", Фаб-
рика шеќера — Врбас, 
Шпира Жарковиќ, с. р. 

За Индустрии ско-поллприв-
редни комбинат „Црвенка", 
Фабрика шеќера и шпигрита 

— Црвенка, 
Радован Бакоч, с. р. 

За Фабрика шеќера — Ковин, 
Милован Милованови^, с. р. 

За Агроиндустријски комби-
нат „Сента", Фабрика ше-

ќера — Сента, 
МИКЛОШ Хорват, с. р. 
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За ПољОпривредно - инду-
стриски комбинат „Сир-
миум", Фабрика шеќера -

Сремска Митровица, 
Никола Стојшиќ, с. р. 

За Пољопривредно - инду-
стриски комбинат, Фабрика 

шеќера — Пеќ, 
Јован Јовановиќ, с. р. 

За Индустрии ско-пољоприв-
редни комбинат Осијек, 
Творница шеќера и кандита 

— Осиек, 
Мартин Рознер, с. р. 

За Пољопривредно - инду-
стријски комбинат „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Фрањо Тормаш, с. р. 

За Пољопривредно-прехрам-
бени комбинат — Жупања, 
Индустрија шеќера и врења 
„Борис Кидрич" — Жупања, 

Топиќ Неделко, с. р. 

За Земјоделск-индустри-
ски комбинат „Пелагонија" 
— Битола, Фабрика за ше-
ќер, квасец, шпиритус и 
јаглена киселина — Битола, 

Андон Чобанов, с. р. 

595. 

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

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И З А К А У С -
Т И Ч Н О П Е Ч Е Н И К А У С Т И Ч Н О П Е Ч Е Н И М Е Л Е Н 

М А Г Н Е З И Т 

1. Претставникот на производителот и претс-
тавниците на потрошувачите на 13 март 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за каустично печен и каустично печен 
и мелен магнезит, со тоа што производителската 
организација на здружениот труд да може да ги 
зголеми своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, така што највисоките 
продажби цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
— каустично печен магнезит 1.547 
— каустично печен и мелен магнезит 2.002 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба дале согласност Со,јузниот 
завод за цени, со решение бр. 1803 од 21 јули 1975 
година. 

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

ПретставЈшк на производителот: Рудник и ин-
дустрија магнезита „Голет" — Магура. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „На-
предок" - Загреб, „Дуролит" - Загреб, ИНА -
Кутина и „Солипром" — Белград. 

596. 

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

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

ВУЛКАНСКИ ТУФОВИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 13 мај 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за вулкански туфови, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, до 170/t. 

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

3. Нa оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 3362 од 21 јули 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Опалска 
бреча" — Куманово, ,,'Опалит" — Чешиново, 
,,Неметали'4 — Врањска Бања, „Монтажа" — Ж а -
лен и „Ољка" — Шмартно об Паки. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Са-
лонит Анхово" — Анхово, Истарске творнице 
цемента и хидратизираног вапна — Пула, Твор-
ница цемента — Умаг, Цементарна Трбовље — 
Трбовле, „Слобода" — Загреб, „Усје" — Скопје, 
„Далмација-цемент" — Сплит и „Поповац" -
Нови Поповац. 

597. 

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

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И З А С А Н И -

Т А Р Н А К Е Р А М И К А 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 22 јануари 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за санитарна керамика, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цепи, при постојните услови на продажбата, до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 925 од 21 јули 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југокерами-
ка" — Загреб и „Керамика" — Младеновац. 
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Претставници на купувачите-потротувачи: 
. „Грамекс" — Љубљана, „Керакомерц" — Загреб, 

„Запрешиќ" - Запрешиќ, „Отекло" — Љубља-
на, „Бродомеркур" — Салит, „Кристалимпорт14 

- Белград, „Копаоник" — Белград, „Огрев" — 
Белград, „Искра" - Белград, „Експорт-импорт 
Осиек" — Осиек, Караорман" — Скопје, ДАБ 
—,Титов Велес, „Граѓа" — Кралево, „Метал" — 
Бања Лука, „Дрвоимпекс" — Титоград, „Агро-
механика4' — Скопје, „Граѓевинар" — Нови Сад, 
„Југометал" — Белград, „Фероелектро" — Сара-
ево, Пословно удружење „Заврај" — Белград, 
„Феримпорт" — Загреб и „Грамат" — Загреб. 

598. 

' Врз ошова на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЦЕНТРАТ НА МАГНЕТОТ ЗА ТЕШКО-ТЕЧНИ 
СЕПАРАЦИИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 декември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за концентрат на магнетит за т^ш-
ко-течни сепарации, со тоа што производителската 
организација на здружениот труд да може да ги 
зголеми своите затечени продажни пени, при пос-
тојните услови на продажбата, така што највисок ата 
Продажна цена за концентрат на магнетит за тешко-
-течни сепарации да изнесува 1.143,25 дин/t. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 176 од 17 јули 1975 
година. 

» 4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Ибарски руд-
ници каменот угља и метала — Баљевац на 
Ибар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Кре-
ка-Бановиќи" — Тузла, Средњобосански рудни-
ци — Зеница, Ибарски рудници каменот угља и 
метала ООУР „Сепарација" — Баљевац на Ибар. 

599. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИ-
БИНИ КОНЗЕРВИ И ЗА ДЛАБОКО СМРЗНАТИ 

ДОРАБОТЕНИ РИБИ 

1. Претставниците на производителите и пр,ет-
ставниците на потрошувачите нак 20 ноември 1974 

I година^ склучија и потпишаа Спогодба за промена 

на затечените цени за рибини конзерви и за дла-
боко смрзнати, доработени риби, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и 
тоа за: 

1) конзерви со ситна сина риба во 
17% маслиново масло ДО 17% 

2) конзерви со ситна сина риба во 
10% семеново масло ; до 10% 

3) конзерви со ситна сина риба 
14% мешана со зеленчук до 14% 

4) конзерви со скуши во семеново 
масло ДО со

 
vp

 

5) конзерви со скуши мешани со 
12% зеленчук ДО 12% 

6) конзерви со тониди во маслиново 
масло ДО 15% 

7) конзерви со тониди во.семеново 
масло ДО сл

 
ѕ 

8) конзерви со тониди мешани со 
15% зеленчук до 15% 

9) солена риба во маслиново масло ДО 20% 
10) солена риба во семеново масло ДО 18% 
11) солена риба до 10% 
12) спратс, брислинг 
13) рибина паштета 

ДО 20% 12) спратс, брислинг 
13) рибина паштета до 8% 
14) рибина чорба др 896 
15) конзерви со риби за кучиња и 

др 

10% мачки ДО 10% 
16) длабоко смрзната доработена 

11% риба ДО 11% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4248 од 23 јули 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Деламарис" 
— Изола, „Адрија" — Задар, „Јадранка" — Вела 
Лука, „Нептун" — Комижа, „Сардина" — Пос-
тире, „Мардешиќ" — Сали, „Мирна" — Ровињ, 
„Бродокомерц" — Риека, „Риба" — Риека, „Пла-
ва Лагуна" — Пореч и „Рибарство" — Титоград. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Колонијал" — Марибор, „Меркс" — Цеље,'„Ко-
мерц" — Белград, „Плава Лагуна" — Пореч, 
„Центроколонијал" — Нови Сад, ,,Горица" — 
Белград, „Центрокооп" — Белград, „Тргопромет" 
Суботица, „Млрна" — Розињ и „Славија" -
Скопје. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за 
начинот на остварување на премијата за млеко и 
згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензации-
те за свеже месо, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/75 и 31/75, се поткрала долунаведе-
ната грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
Њ Е НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕЦИ ,ТЕ-
ЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕН-

ЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО 

Во Исправката на Наредбата за начинот на 
остварување на премијата за млеко и згоен,и тели-
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ња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо 
месо, наместо текстот: 

„— 60811-637-3476 Средства за премии за згоени 
телиња, јуниња и јагниња 

— 6G811-637-3481 Средства за компензации за 
свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо." 
треба да стои: 

60811-637-3481 Средства за премии за згоени 
телиња, јуниња и јагниња , 

— 60811-637-3476 Средства за компензации за 
свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо." 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
24 јули 1975 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА ПОГОНОТ ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ЦИЈА-
НИЗАЦИЈА-КОМЕРС" ВО ЗАГРЕБ ВО СОСТАВ 
НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЦЕНТАР" ВО 

КОПЕР 

I. Работниците на дел од работната организа-
ција „Центар" во Копер поведоа пред Уставниот суд 
на Југославија спор по повод организирањето -на 
основната организација на здружениот труд ,Ди ја -
низација-комерс" во Загреб во состав на таа работ-
на организација. Во предлогот наведоа дека погонот 
во Загреб не ги исполнува условите да се органи-
зира во основна организација на здружениот труд, 
затоа што работите на тој погон не претставуваат 
работна целина што може самостојно да се потврди 
како вредност на пазарот или во работната органи-
зација. Образложувајќи -ја оваа констатација наве-
доа дека Погонот во Загреб фактичко врши само 
работи на цијанизација, што се состојат од дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација, додека рабо-
тите на комерцијала со одлука на работничкиот со-
вет донесена на крајот на 1974 година, се пренесени 
од погонот врз матичната работна организација. 
Поради тоа, Погонот во, Загреб практично и не вршел 
работи на комерцијала во моментот на донесувањето 
на оспорената одлука, ниту располагал со потребни 
стручни кадри за вршење на тие работи. 

Во предлогот посебно се истакнува дека Пого-
нот во Загреб матичната работна организација го 
организирала со задача да ги пласира производите 
на матичната организација низ комерцијална служ-
ба, потоа да ги врши работите на цијанизација, 
како и работите на печатница и производство на 
цртан филм.. Организирањето на дејноста на печат-
ница и цртан филм не успеало, та се претрпени 
големи деловни загуби. Комерцијалните работи исто 
така се вршени со големи загуби. Поради тоа, мо-
ментата состојба на деловните загуби во Погонот 
Загреб го достигна износот на доходот на работната 
организација' според завршната сметка за 1974 го-
дина, кои загуби мора да ги покрие делот од работ-
ната организација чие седиште е во Копер, 

Од наведените причини, подносителите на пред-
логот предложија Уставниот суд на Југославија да 
оцени дали, под наведените услови, Погонот во Заг-
реб ги исполнува условите да се организира во ос-
новна организација на здружениот труд. 

Работниците на Погонот во Загреб ги оспо-
руваат наводите на предлогот што се однесу-
ваат на деловните загуби и работењето на комер-
цијалната служба, и тврдат дека не учествувале 
ниту во организирањето на дејноста цртан филм 
и печатница ниту во вршењето на комерцијалните 
работи поради кои настанале деловните загуби. Тие 
работи ги вршеле работници што повеќе не се вра-
ботени во работната организација „Центар" во Ко-

лор, та затоа работниците на Погонот не се чувству^ 
ваат одговорни за создадените загз^би. Тие сметаат 
дека дел од комерцијалните работи што ги вршел се-
гашниот состав на Погонот, пред пренесувањето на тие 
работи во комерцијалната служба на матичната ор-
ганизација, го вршеле успешно и1 дека би можеле 
и натаму да ги вршат, со пополнување во Погонот 
на работни места на кои би работеле комерциј а ли-
сти. Работите на цијанизацијата континуирано се 
вршеле, без тешкотии и загуби и за вршење на тие 
работи Погонот има два стручна работника врабо-
тени со половина работно време и еден приучен 
работник. Работниците на Погонот сметаат дека со 
проширување на оваа служба и со вработување на 
нови работници би успеале да остварат позитивни 
деловни резултати во цијанизацијата. Од овие при-
чини предлагаат Уставниот суд на Југословија да ја 
потврди Одлуката за организирање на основната 
организација на здружениот труд „Цијанизација-
-комбрс" во состав на работната организација „Цен-
тар", Копер. 

II. Уставниот суд во претходната постапка и на 
јавната расправа одржана на 1 ' јули 1975 година, 
утврди дека член 9 од Статутот на работната орга-
низација „Центар" во Копер предвидува Погон во 
Загреб, како единица со посебна пресметка, 
чиј предмет на работењето, е: производство на 
цртани филмови, печатница, цијанизација и комер-
цијала. Погонот во Загреб не успеал да се органи-
зира на начинот предвиден со статутот, а во обидите 
на ваквото организирање претрпел деловни загуби. 

Со Одлуката за организирање на Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Цијанизација-ко-
мерс" работните луѓе на Погонот во Загреб пред-
виделе новооргамизираната основна организација 
да се занимава со цијанизација и со комерцијални 
работи. Во постапката пред Уставниот суд на Ју-
гославија е утврдено дека Погонот во Загреб рас-
полага со стручен кадар за работите на цијаниза^ 
ција, а дека нема стручен кадар за комерцијални 
работи, бидејќи кон крајот на , 1974 година работата 
на комерцијалата, заедно со вработените работници 
е припоена кон комерцијалната служба на работна-
та организација „Центар" во Копер. 

III. Врз основа на утврдената фактична состој-
ба, Уставниот суд на Југославија стекна уверение 
дека Погонот во Загреб не ги исполнува условите 
да се организира во основна организација на здру-
жениот труд. Ова првенствено поради тоа што не-
потполната организираност на работите што погонот 
моментно ги врши и деловните загуби што се пре-
трпени во обидот на организирањето на тие работи, 
укажуваат дека работата на Погонот во Загреб, рабо-
тејќи во рамките на Работната организација „Цен-
тар" во Копер, не успеал да се потврди како само-
стојна вредност на пазарот и дека со самото тоа не 
дава гаранции за успешно работење како основна 
организација на здружениот труд. Судот не може-
ше да ги земе предвид идните перспективни развои 
еа Погонот како што се проширување на работите, 
отворање и пополнување на нови работни места и 
слично, бидејќи според уставот и законот работни-
ците на дел од работна организација, што сочину-
ваат работна целина, имаат право тој дел да го 
организираат во основна организација на здруже-
ниот труд ако резултатот од нивниот заеднички 
труд може самостојно да се изрази како вредност 
на пазарот или во работната организација. Според 
оцената на Уставниот суд на Југославија е потре-
бно у,словите за организирање да се стекнале во мо-
ментот на донесувањето на одлуката за организира-
њето, а тоа значи веќе во тој момент делот на 
работната организацијава претставува работна це-
лина и да може самостојно да се изрази како вред-
ност на пазарот или во работната организација. 

Погонот во Загреб во моментот на донесувањето 
на одлуката за организирање на претставувал ра-
ботна целина бидејќи не ги вршел ниту кадровски 
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бил оспособен да врши една од двете дејности што 
ги определил како свој предмет на работењето, т.е. 
воопшто не вршел комерцијални работи. Освен тоа, 
со негативниот деновен биланс во текот на три го-
дини, работата на Погонот во Затреб во моментот 
на организирањето во основна организација не мо-
жела самостојно да се потврди како вредност на 
пазарот или во работната организаи,џја, та поради 
тоа не ги исполнува условите од член 36 став 1 од 
Уставот на СФРЈ и член 33. од Законот за консти-
туирањето и запишувањето во судскиот регистар 
на организациите на здружениот труд да се орга-
низира во основна организација на здружениот 
труд. 

IV. Од наведените причини, на седницата одр-
жана на 1 јули 1975 година, согласно со член 34 од 
Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Ус-
тавниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Погонот во Загреб не ги исполнува условите 
да се организира во основна организација" на здру-
жениот труд „Цијанизација-комерс" во Загреб во 
состав на работната организација „Центар" во Ко-
пер. 

2 Се поништува Одлука за организирањето на 
Погонот во Загреб во основна организација на здру-
жениот труд ,,Цијанизација-комерс'^ во Загреб во 
состав на работната организација „Центар" во Ко-
лор, од 3 март 1975 година. 

V, Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав,: претседател на Судот Никола 
Секулиќ, како претседавач и членовите на Судот 
Милорад Достаниќ, Радивое Тлавиќ, Арпад Хорват, 
-Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ро-
миќ, д-р Иво Сунариќ, Мијушко Шибалиќ, Таип 
Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 322/75 
1 јули 1975 година 

Белград Претседател 
на,Уставниот суд на 

Југославија, 
, Никола Секулиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА НА ЧЛЕН 187 ОД 
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН СО УСТАВОТ НА СФРЈ 

I. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 1 и член 834 став 1 од Уста-
вот на СФРЈ, на (седницата (одржана на 13 јуни 1974 
година донесе Одлука У бр. 427/73 со која утврди 
дека член 187 од Царинскиот закон не е во (СОтлаѕ-
ност со Уставот на СФРЈ, 

Со член 187 од Царинскиот закон е пропишана 
обврска на воздухопловното пристаниште да ,и ги 
обезбеди на царинарницата без надоместок на јнуж-
ните простории за контрола на прометот м за ,спро-
ведување на мерките на царински надзор. 

II. Оценувајќи Ја уставноста на член 187 од Ца-
ринскиот закон, Уставниот суд на Југославија во 
донесувањето на својата одлука тргна од тоа дека 
во член 13 од Уставот на СФРЈ е утврдено неоту-
ѓивото право на работа на работникот во здру-
жениот труд со општествените средства и како сло-
боден и рамноправен со другите работници да упра-
вува со СВОЈОТ труд и со-условите и резултатите ОД 
својот труд. Според став 2 на тој член, правата, 
обврските и одговорностите во поглед на распола-
гањето со општествените средства се уредуваат со 
устав и со закон. Според мислењето на Уставниот 
сум на Југославија, правото на федерацијата, во" 
согласност со природата и намената на општестве-

ните средства, да го уредува располагањето со тие 
средства не може да биде основ за одземање или 
ограничување на правата на органи задните на здру-
жениот труд ЕО поглед на" недвижностите во оп-

.штествена сопственост. Член 13 од Уставот на СФРЈ 
го утврдува системот и односите во располагањето 
со средствата во општествена сопственост ш како 
таков ja карактеризира природата на самоуправните 
социјалистички продукциони односи. 

Одредбата што зборува изречно за ограничува-
њето на правата на организациите на здружениот 
труд во поглед на недвижностите е содржана во 
член 25 од Уставот на СФРЈ и од неа произлегува 
дека постои уставна можност за ограничување на 
тие права, но истовремено е обезбедена и уставна 
заштита на тие права со соодветен надоместок, по 
постапката пропишана^со закон и утврдувањето на 
општиот интерес. Биде!ќи во овој случај општиот 
интерес не е спорен,' ограничувањето на правата во 
поглед на недвижностите, според ставот на Устав-
ниот суд на Југославија е ,можно, под услов да се 
обезбеди соодветен надоместок. 

Како и во други случаи, и во предметниот спор 
е несомнено дека федер аци jama во согласност со 
член 281 од Уставот на-СФРЈ можеше да го огра-
ничи правото на располагање на организацијата на 
здружениот труд во поглед на недвижностите со 
кои располага. Меѓутоа, бидејќи во Царинскиот за-
кон го користела тоа пра,во, а не (обезбедила надо-
месток, Уставниот ,суд на Југославија смета дека 
го'повредила интересот и правата на организација-
та на здружениот труд шт,о таа ги има во смисла 
на чл. 13 и 25 од Уставот на СФРЈ. Ладено, ограни-
чувајќи го правото "на располагање со недвижнос-
тите, без надоместок, федерацијата префрли дел од 
општите општествени трошоци, што се однесуваат 
на финансирањето н а царинската служба, врз говор 
на доходот на конкретната организација 'на 'здру-
жениот труд и со тоа не само што го ограничи пра-
вото на располагање со недвижностите туку и при-
силно одзеде дел од доходот на организацијата на 
здружениот труд што таа но- остварила како и која 
и да било друга (Организација под општите услови 
на работењето пропишани со Уставот и со закон. , 

Бидејќи со овој акт "на федерацијата, а што е 
веќе истакнато, се повредени битните права на ра-
ботниците во здружениот труд, што, претставуваат 
конститутивен елемент на основниов продукционен 
однос со кој се ^определува карактерот на само-
управното социјалистичко општество Уставниот суд 
на Југославија утврди дека член 187 од Царински-
от закон не е во согласност со Уставот-на СФРЈ. 

III. Одлуката на Уставниот суд на Југославија, 
е доставена, врз основа на член Ѕ84 став 1 од Уста-
вот на СФРЈ до Собранието на СФРЈ на 10 јули 
1974 година. Рокот од шест "месеци што му стоеше 
на располагање на Собранието на СФРЈ во смисла-
на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, на (барање 
од Собранието, согласно со ^лен 384 став 3 од Уста-
вот на СФРЈ е ,продолжен уште за шест месеци. 

Уставниот суд на -Југославија утврди дека Со-
бранието на СФРЈ во. опре долниот рок, т. до 10 
јули 1975 година не го усогласи еленот 187 од Ца-
ринскиот закон со Уставот на СФРЈ. 

IV. Од изложеното, а врз основа на член 384 
став 4 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југо-
славија донесе 

О д л у к а 

1. Се утврдува дека член 187 од Царинскиот 
закон, што го донесе Сојузната скупштина на 13 
април 1973 година, престана да важи на 10 јули 
1975 година во делот со кој е утврдена облеката 
на воздухопловно пристаниште да и ги обезбеди на 
царинарницата без надоместок најнужните просто-
рии. 

V. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседател на Судот Никола 
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Секулиќ и судиите Милорад Достаниќ, Радивое 
Главиќ, Арпад Хорват, Радојка Катиќ, Димо Кан-
тарџиски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлина Ненад 
Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Ми-
ушко Шибалиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 427/73 
11 јули 1975 година 

Белград Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
« Страна 

567. Одлука за дополнение на Одлуката за 
дополнение на Одлуката за обврска за 
прибавување дозволи за увоз на опреде-
лени производи за храна — — — — 1085 

568. Одлука за основање подрачни организа-
циони единици во состав на Сојузниот 
пазарен инспекторат — — — — — 1085 

569. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за формирање на цените на поод-
делни производи и услуги според условите 
на пазарот — — — — — — — — 1085 

570. Одлука за дополнение на Одлуката за га-
рантираните цени за пченица од роденана 
1975 година - - - - - - - - 1086 

571. Одлука за определување на земјоделските 
и прехранбените производи и на нивните ѕ 

преработки што подлежат на контрола на 
квалитетот во надворешнотрговскиот про-
мет - - - - - - - - - - - 1086 

572. Одлука за височината и начинот на пла- ( 
ќање на надомест за покритие на трошо-
ците за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во 
надворешнотрговскиот промет — — — 1088 

573. Одлука в а определување на земјоделски-
те и прехранбените производи и на нив-
ните преработки за кои во надворешнотр-
говскиот промет контрола на квалитетот 
можат да вршат организациите на здру-
жениот труд —, — — — — — — 1088 

574. Одлука за зголемување на кредитите на 
Народнава банка на Југославија на делов-
ните банки за кредитирање на сезонски-
те залихи домашна пченица — — — 1089 

575. Правилник за употреба на знакот на цр-
вен крст во вооружените сили на Југосла-
вија и посебната лична карта на санитет-
скиот персонал — — — — — — — 1089 

576. Наредба за определување на роковите за 
применување на цените од ценовниците 
што се доставуваат на евиденција до Со-
јузниот завод за цени — — — - — 1092 

577. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Oggi" — — 1093 

578. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Наша Луч" 1093 

579. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „La Stampa" — 1093 

580. Правилник за измени на Правилникот за 
користење на бесплатно и повластено во-
зење на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" — — - — - — — 1093 

581. Правилник за измени на Правилникот за 
користење на бесплатно и повластено во-
зење на лицата одликувани со Орден на 
народен херој — — — — — — — 1095 

582. Правилник за измени на Правилникот за 
користење на бесплатно возење на ли-
цата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и со Златен медал ,на Обилиќ — 1095 

Страна 
583. Наредба за начинот на остварување на 

цремијата за соја — — - — — — 1096 
584. Список на готовите лекови за чие пушта-

л е во промет е дадена согласност во пе-
риодот од 1 јануари до 31 мај 1975 го-
дина - — — - — - — — — — 1096 

585. Список на готовите лекови во нови обли-
ци и пакувања за чие пуштање во про-
мет е дадена согласност во периодот од 1 
јануари до 31 мај 1975 година — — — 1103 

586. Список на готовите лекови и облиците 
или пакувањата на готовите лекови за 
кои е донесено решение за укинување на 
согласноста за пуштање во промет, во 
периодот од 1 јануари до 31 мај 1975 го-
дина — — — — — — — — - 1105 

587. Решение за укинување на царинскиот 
реферат на Царинарницата Суботица со 
седиште во Поштата Суботица — — — 1107 

588. Одлука за пуштање во оптек на пригодно 
издание на ковани пари од 5 динари по 
повод 30-годишнииата од ослободувањето 
на Југославија и победата над фашизмот 1107 

589. Одлука за дополненија на Одлуката за 
мерките за спроведување на кредитната 
политика во 1975 година — — — — 1107 

590. Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за највисокиот износ до кој 
деловните банки можат да даваат гаран-
ции во врска со финансирањето на ин-
вестиции — — — — — — — — 1108 

591. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на кредитните работи со стран-
ство за кои овластените банки и органи-
зациите на здружениот труд можат да 
даваат гаранции, односно супергаранции 1108 

592. Одлука за дополнение на Одлуката за 
изнесување и внесување на ефективни 
динари во патничкиот промет со стран-
ство — — — — — — — — — - 1109 

593. Општествен договор за начинот и усло-
вите за вршење на надворешнотрговски 
промет на добиток и добиточни производи 1109 

594. Општествен договор за измена и допол-
нение на Општествениот договор за це-
ните за шеќер, и за обезбедување на до-
машниот пазар со потребни количества 
шеќер — — — — — — — — — 1111 

595. Спогодба за промена на затечените цени 
за каустично печен и каустично печен и 
мелен машезит — — — — — — — 1112 

596. Спогодба за промена на затечените цени 
за вулкански туфови — — — — — 1112 

597. Спогодба за промена на затечените цени 
за санитарна керамика — т- — — — 1112 

598. Спогодба за промена на затечените цени 
за концентрат на магнетит за тешко-теч-
ни сепарации — — — — — — — 1113 

599. Спогодба за промена на затечените цени 
за рибини конзерви и за длабоко смрз-
нати доработени риби — — — — — 1113 

Исправка на Наредбата за начинот на оства-
рување на премијата за млеко и згоени тели-
ња, јуниња и јашиња и за компензациите за 
свежо месо — — — — — — — — — 1113 
Одлука за решавање на спорот за организи-
рање на Погонот во Загреб во основна орга-
низација на здружениот труд „Цијанизација-
комерс" во Загреб во состав на работната ор-
ганизација „Центар" во Копер — — — — 1114 
Одлука за оцена на согласноста на член 187 од 
Царинскиот закон со Уставот на СФРЈ — — 1115 

Меѓународни договори — — — — — — 645 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 

- Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишјќа бр. 17 


