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693. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ос-
новите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИ-

ШТА 

I. Со оваа одлука се утврдуваат магистралните 
патишта на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

II. Магистрални патишта, во смисла на точка I 
од оваа одлука, се: 

1. патот југословенско-австриска државна гра-
ница — Коренско Седло — Јесенице — Љубљгча — 
Загреб — Поповача — Жупања — Белград — Раља 
— Баточина — Ниш — Владичин Хан — Скопје — 
Гевгелија — Богородица — југословенско-грчкп др-
жавна граница, како и патиштата што се спојуваат 
со него, и тоа: 

1) југословенско-австриска државна граница 
— Љубељ — Накло; 

2) југословенско-италијанска државна граница 
— Ратече — Подкорен; 

3) Сесвете (Загреб) — Врбовец — Бјеловар — 
Гурѓевац; 

4) Поповача — Сисак — Петриња — Глина; 
5) Жупања — Вуковар; 
6) Жунања — Шички Брод (Тузла); 
7) Белград — Панчево — Уљма — Вршац — 

Батин — југословенско-романска државна граница; 
8) Раља — Смедерево; 
9) Баточина — Крагуевац; 
10) Ниш — Димитровград — Градина — ју гос ло-

в е н а о-бугарска државна граница; 
11) Владичин Хан — Сурдулица — Стрезими-

ровци — југословенско-бугарска државна граница; 
2. патот југословенско-италијанска^ државна 

'граница — Шкофие — Копер — Пула — Риека — 
Маслсница — Сплит — Дубровник — Петровац — 
Титоград — Рожај — Косовска Митровица — При-
штина — Скопје — Куманођо — Крива Паланка — 
Деве Ваир — југословенско-бугарска државна 
граница, како и патиштата што се спојуваат со него, 
и тоа: 

1) Риека — Вранје — Лупоглав — Пазин — По-
реч; 

2) Масленица — Обровац — Жегар — Ервеник 
— Книн; 

3) Титоград — Цетиње — Будва; 
4) Петровац — Улцињ — Сукобин — југосло-

венско-албанска граница; 
3. патот југословенско-австриска државна гра-

ница — Вич- — Дравоград — Марибор — Птуј — 
Вараждин — Копривница — Вировитица — Осиек 

— Богоево — Кула — Бечеј — Милошево — Ки-
кинда — Наково — југословенско-воманска држав-
на граница; 

4. патот .Карталево — Ново Место — Метлика 
— Карловац — Босански Нови — Бања Лука — 
Добој — Тузла — М е ѓ а т — Карака ј (Зворник) — 
Бања Ковиљача — Лозница — Налево — Лазаревац 
— Марковац — 'Рготина, како и патот што се спо-
јува со него: 

1) Ново Место — Мачковац; 
5. патот Сењ — Оточац (Плитвице) — Приебој —• 

Личко Петрово Село — Бихаќ — Ја јце — Лашва —» 
Сараево — Пале — Месиќи — Устипрача — Више-
град — Титово Ужице — Чачак — Кра лево — По-« 
јате — Парафин — Заечар — Вршка Чука — југо-
словенско-бугарска државна граница; 

6. патот Љубљана — Брод на Купа — Делница 
— Мркопаљ Бриње — Оточац — Госпиќ — Гра-
чац — Сучевиќи — Зрмања — Пагане — Книн —• 
Сињ — Триљ — Прово — Имотски — Груде — Чап-
лина — Столац — Љубиње — Требиње — Никшиќ, 
како и патот што се спојува со него: 

1) Сучевиќи — Доњи Срб — Личка Калдрма — 
Ресановци — Босанско Грахово -р Ливно — Карлов 
Хан — Коло — Посушје — Н о с т ^ ""бесиње 
Гацко; 

7. патот Осиек — Вуковар — Бачка Паланка — 
Нови Сад — Зрењанин — Житиште — Српска Цр-
ња — југослфвенско-романска државна граница, ка -
ко и патот што се- спојува со него: 

1) Зрењанин — Сечањ Конак — Пландиште 
— Вршац — Уљма — Бела Црква — Калуѓеров© — 
југословенско-рош^нска државна граница; 

8. патот Фоча — Плевља — Приеполе — Сјеница 
— Нови Пазар; 

9. патот Колашин — Аидриевица — Пеќ — 
Клипа Приштина — Лесковац — Власотинце — 
Пирот; 

10. патот- југословенско-австриска државна гра-
ница — Шентиљ — Марибор — Целје — Љубљана 
— Постојна — Раздрто — Сечожече — Декани, како 
и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Марибор — Мурска Собота — Лендава,; 
2) Горња Радгоиа — југословекско-австриска 

државна граница; 
3) Цел је — Кршко (до магистралата 1); 
4) Постојна — Рупе — Риека; 
5) Раздрто —,Ајдовшчина — Нова Горица; 
6) Сеножече — Сежана — ј у г о с л о в е н с к а т а ли-

банска државна граница; 
11. патот Птуј — Крапина — Загреб — Карло-

вац — Раковица — Бихаќ — Рипач — Ужлебиќ — 
Доњи Лапац — Доњи Срб — Личка Калдрма — Стр-
мица — Книн — Сплит, како и патот што се спо-
јува со него: 

1) Книн — Шибеник; 
12. патот југословенско-унгарска државна гра-

ница — Горичан — Чаковец — Вараждин — Загреб 
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& Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ћи t l бр. 639 
29 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Иво Mарган, с. р. 

697. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, а заради извршување на одредбата на член 
138 од Законот за девизното работеше и кредитните 
односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77) и Платниот биланс на Југославија за 1978 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗЕМАЊЕ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ОД СТРАНА 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО 
ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗВЕДУВАЊЕ-

ТО Н 4 ТИЕ РАБОТИ 

1. Кредитите што организациите на здружен 
труд, кои ги исполнуваат условите предвидени со 
Уредбата за изведување инвестициони работи во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/78), ги 
земаат во странство за потребите ^на изведуваното 
на инвестициони работи во странство не ги товарат 
средствата на републиките и автономните покраини 
утврдени со Привремениот договор за насочувана 
в а дополнителните. странски средства за оствару-
вање на договорената политика за развој во пери* 
одот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/7$) под услов: 

1) средствата на земените странски кредити да 
се користат само за изведување на инвестициони 
работи во странство; 

2) Износот на странските кредити да не ја над-
минува вредноста на договорените работи, утврдена 
со склучените договори за изведување на инвести-
циони работи во странство; 

3) со наплатата на вредноста на договорените 
работи да се обезбедува отплатување на земените 
странски кредити. 

2. Ако по земените странски кредити од точка 1 
на оваа одлука дојде до реализација на гаранции 
на општествени правни лица, за износот на таквото 
плаќање се товари обемот на правата за задолжува-
ње во странство- утврден во платнобилансните по-
зиции на републиките, односно во платнсбилансните 
позиции ка автономните покраини. 

3. Ако организациите ка здружен тр-д со нап-
латата на вредноста на договорените работи, од-
носно со средствата примени по основ на осигуру-
вањето на побарувањата по тие работи, не оства-
рат средства потребни за намирување на своите 
обврски по земените странски кредити, ^ н а м и р е -
ниот дел од обврските по тие кредити го товари обе-" 
»бот на правата за задолжување во странство утвр-
ден ко платнсоплансшпе позиции на републиките, 
односно во платнобиланснитс позиции на автоном-
ните покраини. 

4. За склучувањето на договорите за странски 
к р е т њ и сд точка 1 на ор е-а од чука и за користе-
њето и отплатување^ tea тие кредити организациите 

на здружен труд водат посебна евиденција. Пода-
тоци од таа евиденција им се доставуваат на народ-
ните банки на републиките, односно на народните 
банки на автономните покраини и на самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките, односно на автономните пок-
раини, како и на надлежните републички односно 
покраински органи. 

5. Врз основа на податоците добиени од орга-
низациите на здружен труд народните банки на ре-
публиките, односно народните банки на автономните 
покраини водат посебна евиденција за кредитите 
од точка 1 на оваа одлука и податоци од таа евиден-
ција доставуваат до самоуправните интересни заед-
ници за економски односи со странство на репуо-
ликите, односно на автономните покраини и до над-
лежните републички, односно покраински органи. 

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

Е. п. бр. 636 
26 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, * 
Гојко У биш. доп, е. р. 

698. 

Врз основа на чл«ш 78 став 4 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), во врска со 
член 88 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИ Ф И З И Ч К И 
ЛИДА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА ОД СТРАНСТВО 

1- Во Одлуката за условите под кои домашна 
физички лица. можат да увезуваат моторни возила 
од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77) 
во точка 1 став 2 запирката и зборовите: „во скло-
пена или расклопена состојба," се бришат. 

2. Во точка 3 одредбата под 6 се менува и гласи: 
„воени инвалиди од I до VI група на инвалидитет 
на кои СВОЈСТВОТО на инвалид им е признаено само 
врз основа на оштетување на екстремитет, како и 
други инвалидни лица чие телесно оштетување и 
одговара на неспособноста на воени инвалиди од 
I до VI група признаена по основ на оштетување 
на екстремитети —1 патнички моторни возила;" 

3. Во точка 4 став 2 се менува и гласи: > 
„Лицата од точка 3 одредби под 1, 2 и.6 на оваа 

одлука не можат увезено моторно возило да продадат 
пред истекот на рокот од две години од денот па 
извршениот увоз, ниту можат да го отуѓат на друг 
начин." 

4. Во точка 5 став 1 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: „а лицата од точка 3 одредба 
под 6 на оваа одлука не можат пред истекот на ро-
кот од две години од денот на увозот да увезат 
друго моторно возило". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако лицето од став 1 на оваа точка поради ви-

ша сила (болест, -кеиспорака на возило во рокот и 
др.) било спречено во рок од шест месеци да увезе 



Петок, 4 август 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 44 — Страна 1921! 

моторно возило, времето на дејствување на вишата 
сила не се засметува во тој рок. Надлежната цари-
нарница утврдува дали се исполнети условите од 
овој став." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
5. Во точка 8 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: .„односно акт од надлежниот орган во 
Социјалистичка Федеративна Република југослави-
ја, ако по основ на тој акт наследува моторно во-
зило". 

6. Точка 10 се менува и гласи: 
„Лицата што увезуваат моторно возило по основ 

на точк<* 3 одредба под б на оваа одлука, се должни 
при увозот да и поднесат на царинаоницата потвр-
да што за воените инвалиди ја издава комисијата 
која го утврдува правото на ортопедски помагала, а 
за другите инвалиди — инвалидската комисја на 
заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување во републиката, односно во автономната 
похвална/' 

7. По точка 12 се додаваат две нови точки, кон 
гласат: 

,Д2а. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на увозот на специјални моторни возила што не мо-
жат да се регистрираат за превоз во јавниот сообра-
кај (гокар-возила, унг*маг-возила и ел.). 

126. АКО лицата што увезуваат [моторни возила 
од странство не ги исполнуваат условите за нивниот 
увоз, царинарницата нема да дозволи увоз на мо-
торните возила, туку со таквите возила ќе постапи 
според одредбите од член 204 на Царинскиот закон 
<,. Службен лист на СФРЈ", бр. 10/75)" 

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

Е. п. бр. 637 
26 јули 197$ година 

Белград 

Свдгзе* в з в р м с е т 

Потпретседател, 
Гојко Убинарни, е. р. 

699. 

Врз основа на член 7 од Законот за> Новииско-
-«здавачката установа Службен лист на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТИ АТ А ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" — МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Претплатната цена на изданието Службен 
лист на СФРЈ" — Меѓународни договори, што го 
издава Новинско-издавачката установа Службен 
лист на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија на јазиците на народите на Југославија и 
на јазиците' на албанската и унгарската народност, 
за 1978 година изнесува 1.000 динари. 

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

Е. п бр. 634 
26 Јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

700. 1 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА РА-

ЈОН—КОРД 

1. Во Одлуката за определување на максимал-
ните цени за рајон—корд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/76) по точка 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а. Цените формирани според одредбата на 
точка 1 од оваа одлука можат да се менуваат како 
затечени- цени со спогодба помеѓу претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите па наведениот производ, на начин и по-по-
стапка што се предвидени со важечките' прописи." 

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

Е. п. бр. 635 
20 јули 1978 година 

Белград 
« 

Сојузен извршен совет 

4 Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

701. 

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 зз 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
креаар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG** 

Се забранува внесување и растурање во Југо-
славија на весникот „Süddeutsche Zeitung", број 1о0 
од 15/16 јули 1978 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/729 
24 јули 1973 година 

Белград • 

Сојезен секретар 
за внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, е. р. 
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702. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE FIGARO" 

Се забранува внесување и растурање во Југо-
славија на весникот , Le Figaro", број 57984 од 
19 јули 1978 година, што излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/502 
24 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, е. р. 

703. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТИТЕ 
ОД 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 ДИНАРИ 

1. Гувернерот на Народната банка на Југослави-
ја и заменикот на гувернерот ги потпишуваат банк-
нотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динари за време 
на траењето на нивното именување на овие функции. 

2 Датумите на банкнотите се менуваат при из-
мена на потписите од точка 1 на оваа одлука. 

3. Другите обележја (вид на печатот, хартија, 
димензии, изглед од лицето, изглед од опачината и 
бои) на банкнотите од точка 1 на оваа одлука ќе 
бидат идентични со обележјата на следните банкноти, 
коишто и натаму остануваат во оптек како законско 
средство за плаќање, и тоа: 

1) од 10 динари и 50 динари — утврдени со Од-
луката за обележјата на новите банкноти и ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 56/65, 47/66 
и 40/68 и со Одлуката за основните обележја на банк-
нотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 ди-
нари („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77); 

2) од 100 динари — утврдени со Одлуката за 
обележјата на банкнотата 'од 100 динари („Служебн 
лист на СФРЈ", бр. 18/67) и со Одлуката за основни-
те об зл еж ја на банкнотите од 10 динари, 50 динари, 
100 динари и 500 динари; 

- 3) од 500 динари — утврдени со Одлуката за 
обележјата на банкнотата од 500 динари и на кова-
ните пари од 2 и 5 динари („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 32/70) и со Одлуката за основните обележја на 
банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 
динари и 

4) од 1000 динари и 20 динари — утврдени со 
Одлуката за основните обележја на банкнотите од 
1000, и од 20 динари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/75 и 20/76). 

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

О. бр. 43 
7 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Кеенте Богоев, е. р. 

704. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Х р -
ватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Вој-
водина и Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО И СОЈА ВО 1978 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Договорот за премиите за млеко и соја во 

1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78) во 
член 2 став 2 зборовите: „30 јуни 1978 година" се 
заменуваат со зборовите :~„30 септември 1978 година". 

Член 2 
Во член 5 став 1 се менува и гласи: 
„Средства за исплатување на премиите според 

овој договор обезбедуваат републиките и автоном-
ните покраини до вкупен износ од 527,000.000 ди-
нари, и тоа: 

Реден 
број 

Република, односно 
автономна покраина 

Динари 

1 СР Босна и Херцеговина 66,400.000 
2 СР. Македонија 29,520.000 
3 СР Словенија 90,100.000 
4 СР Србија, без автономните 

покраини ' 129,120.000 
5 СР Хрватска 140,710.000 
6 СР Црна Гора 9,480.000 
7 САП Војводина 59,570.000 

.8 САП Косово 2,100.000 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако републиката, односно автономната покра-

ина не ги уплати средствата од став 1 на овој член 
во рокот на втасаноста, Службата на општествено-
то книговодство на Југославија, односно надлежната 
служба на општественото книговодство, по налог од 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
ќе го пренесте во корист на посебната сметка од 
таен 4 став 2 на овој договор соодветниот износ на 
средства од жиро-сметката на републиката, од-
носно од жиро-сметката на автономната покраина." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
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Член 3 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

27 јули 1978 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Едхем Гацкнќ, е. р. 
За Извршниот совет на Собранието 

44 на СР Македонија, 
Никола Петровски, е. р. 

За Извршниот совет на Собран,нето 
ка СР Словенија, 
Иво Мареви, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР .Србија, . 

Слободан МиливоевиЌ, е. р. 

З а , Извршниот совет на Соборот 
на СР Хрватска, 

Маријан Стрбашиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Милан е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Петар Илиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Драган Влаиќ, е. р. 

705. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

КЕН ТУТКАЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 септември 3977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за коскен туткал, со тоа што 
производчтелските организации на здружен труд 
е F оп те затечени продажни цени, при постојните 

услови за продажба, да можат да ги зголемат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин 'kg 
1) коскен туткал „N" 9,50 
2) коскен туткал„С" 15,00 
2. Учесниците на оваа спогодба се • обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод зз цени, со решение бр. 3908 од 24 јули 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: „Први мај" 
— Чачак, „Дворови41 — Дворови и Земјоделски 
комбинат — ООЗТ „Глутин" — Падинска Скела. 
Претставници на к у п у ва чиге - по тро шува чи: 7 
кулувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

706. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола па цените (.,Службен лист на 
СФРЈ4 ', бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ОД ПОЛ МЕТИЛ ЕН 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 23 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за цевки од полиетилен, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови за џрсдажба, да можат да ги зголемат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) полиетиленска! цевки, од 1/2" однос-

н о 20 mm 26,00 
2) полиетиленска цевки, од 3/4" односно 

25 mm _ 26,40 
3) полнети денски цевки, од 1" односно 

32 mm 25,30 
4) полиетиленска цевки, од 5/4" односно 

40 mm 24,18 
5) полиетиленски цевки, од 6/4" односно 

50 mm 24,30 
6) пслиетиленски цевки, од 2" односно 

63 mm 24,58 
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 б р 3078 од 27 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: ИЦА — ОКИ 
— Загреб, „Милан Благојевиќ" — Лучани, ».Лу-
жница" — Бабушница, „Минерва" — Жалец, 
„Зарија" — Јесен ице, „Тотра" — Љубљана и 
„Бегејпласт" — Перлез. ; . 
Ппетставници на купувачите-потрошувачи: 13 

купувачи-потрошуЕачи потписници на Спогодбата, 

707. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ HF7IM НА ПА-
ТРОН ХАРТИЈАТА ЗА ДЕКОРАТИВНИ, ПЛАС-

ТИЧНИ И ТЕХНИЧКИ ЛА МИНАТИ 
1. Претставникот на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 10 февруари 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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на затечените цени на натрон хартија за декора-
тивни, пластични и технички ламинати, со тоа што 
производител ските организации на здружен труд 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови за продажба, да можат да ги зголемат до 7°/о. 

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 Сојузниот 
завод за цени. со^решевие бр. 1434 од 21 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: Фабрика за 
сулфатна целулоза и хартија — Иванград 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ке-
мичгта индустрија ,.Донит" — Медведе, Кемична 
индустрија „Меламие" — Кочевје. ШИК ,,Маг-
ли!^" — Фоча. ШИК „Копаоник" — Куршумлија 
и ,11 Октомври" — Прилеп 

708. 

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

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

МЕНИ ДУШЕЦИ 
1. Претставникот на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 22 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за гумени душеци, со тоа што произ-
водителските организации на здружен труд своите 
продажни цени затечени на 22 мај 1978 година, при 
постојните услови за продажба, да можат да ги зго-
лемат до 6%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2732 од 24 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Сава" — 
Крањ 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ѕа-
vakomerce" — Крањ, „Словени! аспорт" — Љуб-
љана, Комбинат „Спорт" — Белград и Стоков-
ни куќи „Београд" — Белград. 

709. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите, склучуваат 

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

СПОРТНИ ТРКАЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 септември 1977 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените ц&пи за транспортни тркала, со тоа 
што производит!елските организации на здружен 

труд своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да можат да ги зголе-
мат до 89/о. 

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 
завол за цени, со решение бр. 3866 од 21 јули 1978 
година. 

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

Предавници на производителите: „ЛИВ" — По-
стојна и „СОКО" — Мостар. 
Претставници на купувачите-потрошфачи: 45 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

710. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ГО-
ТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА МЕДИЦИНА, НА 

ДЕНТ АЛИИ ПРЕПАРАТИ И НА МЕДИЦИНСКИ 
ФЛАСТЕРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 декември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени па готови лекови за хумана 
медицина, на дентални препарати и на медицин-
ски фластери, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да мо-
жат да ги зголемат во просек до 20Vo, а според це-
новниците кои се составен дел на ' Спогодбата. 

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. 5114 од 28 јули 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: „Алкалоид" 
— Скопје, „Баерфарма" — Љубљана, „Белупо" 
Лудбрег, „Бос ла ли јек" — Сараево, „Галеника" 
— Земун, „ Ф а р м а к о в — Призрен, „Југореме-
дија" — Зрењанин, „Крка" — Ново Место, „Лек" 
— Љубљана, „Плива" — Загреб, „Здравље" — 
Лесковац и „Инекс-хемофарм" — Вршац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Со-
јуз на заедниците за здравствено осигурување 
и здравство на Југославија — Белград и Сојуз 
на заедниците на здравствените работни органи-
зации на Југославија — Белград; 
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711. 

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 произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ЦГ'ОМЕЛА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУ-

МЕНИ ОБУВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 јуни 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за гумени обупки, со тоа шуб произво-
дителеките организации на здружен труд своите 
продажни цени затечени на 14 јуни 1973 година, 
при постојните услови за продажба, да можат да 
ги зголемат до 6%. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат. ол носно купуваат по цените и под ус-
ловите ifiro се предвидени во спогодбата. 

3 На ораа спогодба даде согласност Сојузниот 
за чот за цена, со решение бр. 3204 од 24 јули 1973 
Гоплмп 

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

Претставници на производителите: „Тигар" — 
Попот, „Вулкан" — Ниш, „Борово" — Борово и 
Златар" — Нора Варош. 

^Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 
купува чи-питрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

712. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ41, Зр. 
25 72 и 35 72), претставниците, на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА FIFO МЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 

ПОЛОВИ НА ПОДЛОГА ОД ЈУТЕН ФИЛЦ 

1 Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени-' за PVC подови на подлога од јутен 
филц, со тоа што производителските организации 
на здружен т у д споите затечени продажни исми, 
при постојните услови на продажбата, да можат да 
ги зголемат до 9"/о. 

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

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
за под- за цени, со решение бр. 2733 од 27 јули 1978 
година. ' 

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

Претставници на производителите: „Јутеке" — 
Жалец џ Индустриски комбинат — Бачка Па-
ланка. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

713. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола иа цените {„Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу«ч 
чуваат' 

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

ДЕЛЕНИ СЕРУМИ И ВАКЦИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 декември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за определени серуми и вакцини, 
со тоа што производите леќите организации на здру-
жен труд споите затечени продажни цени. при пос-
тојните условнана продажбата, да можат да ги 
зголемат до 9°/о за серумите и вакцините наведени 
БО ЦСНОРНККОТ кој е составен дел па Спогодбата. 

2. Учесниците на-, онаа 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. 5143 од 28 јули 1978 
година. 

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

х Претставници на производителите: Институт за 
имумобиологија и ви- усологија „ТОРЛАК" —--
Белград. Имунолошки завод — Загреб и Пастеров 
заг»од — Нови Сад. -

"Претставници на купувачите-потрошувачи; Сојуз 
на заедниците за здравствено осигурување и 
здравство на Ју гос лави in — Белград и Сојуз на 
заедниците на здравствените работни органи-
зации на Југославтпа — Белград. 

714. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА 3 АТЕЧ-""ИТЕ ЦЕНИ ЗА ДР-

В К О П А 
1. Претставникот на производителите и прет-

с т а т у т и т е на потрошувачите на 9 февруари 197$ 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за дрвесина, со тоа што произ-f 
водителгките организации на здружен труд своит^ 
затечени продажни цени, при постојните услови 32£ 
продажГа, да можат да ги зголемат до-9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе гис 
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. 1433 од 13 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Дрвењача" — 
Ф ужи не 
Претставници на купувачите-потрошувачи: То-
варна целулозе ин папир ја „Гуро Салај" — 
К Р Ш К О , Београдски издавачко-графички завод — 
Белград и Фабрика картона и лепенке — Умке 
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715. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствана контрола на цените („Службен лист на . 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучувгат 

С П О Т О Д Б А 
\ 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
МОФОНСКИ ПЛОЧИ 

1. Претставниците па производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
Спогодба за промена на затечените цени за грамо-
фонски плочи, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд своите малопродажни 
цени за наведените производи, при постојните усло-
ви за продажба, да можат да ги зголемат до 5°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка "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. 701 од '21 ју(ли 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: 7 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купугзачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
југословенските стандарди од областа на металур-
гијата, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 1/78, 
се поткраднаа долу наведените грешки, та . се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТАЛУРГИЈАТА 

Во член 1 Анка 8 наместо ознаката: JUS С.А4.033 
треба ца стои: JUS С.А4.032. 

Во точка 9 наместо ознаката: JUS С.А4.037 треба 
да стон: JUS С.А4.033. 

Ои Сојузниот ѕавод за стандардизација, Белград,^ 
9 јуни 1978 година. 

ТТо извршеното споредување со изворниот 
текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата 
за ппомепа на затечеттите цени за цемент, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр 33/78, се п о т п а д н а -
ла долунаседената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ 

Во точка 1 став 1 по одредбата под 11 треба 
да се додаде по погрешка испуштената одредба под 
12, која гласи: 

„12) бел РС—450 1.736,00".' 
Од Стопанската комора на Југославија, Бел-

град, 28 јули 1978 година. 

— — — 1927 

1927 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

693. Одлука за утврдување на магистралните 
патишта — — — — — — — — — 1921 

694. Одлука за височината на надоместот /ѓза 
патишта за возилата со австриска регис-
трација со кои се Epiiin превоз на стоки на 
територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југолавија — — — 1922 

695. Одлука за критериумите што ќе се приме-
нуваат при намалување на царината на 
увоз на специфична опрема од 1 јули до 
31 декември 1978 година — — — — 1923 

696. Одлука за условите под кои динарите ос-
тварени со давање услуги и продавање 
стоки се пресметуваат како девизен при-
лив во 1978 година — — — — — — 1925 

697. Одлука за земање странски кредити од 
страна на организациите на здружен труд 
што изведуваат инвестициони работи во 
странство за потребите Via изведувањето 
на тие работи — — — — — — — 1926 

698. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за условите под кои домашни ф и -
зички лица можат да увезуваат моторни 
возила од странство — — — — — — 1923 

699. Одлука за претплатната цена на издание-
то „Службен лист на СФРЈ" — Меѓуна-
родни договор^ за 1978 година — — — 1927 

700. Одлука за дополнение на Одлуката за о-
предулување на максималните цени за ра-
јон-Корд 

701. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот I „Suddeutsche 
Zeitung" — — — — — — — — — 

702. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,,Le Figaro" — 1923. 

703. Одлука за основните обележја на банк-
нотите од 10, 20, 50, 100, 500, и 1000 динари 1923 

704. Договор за измени и дополненија на Дого-
ворот за премиите за- млеко и соја во 1978 
година — — — — — — — — — 1928 

705. Спогодба за "промена на затечените цепи 
за коскен туткал — — — 

706. Спогодба за промена на затечените цени за 
цевки од по диети лен — — — — — 

707. Спогодба за промена на затечените цени 
на патрон хартијата за декоративни, пла-

с т и ч н и и технички ламинати 
708. Спогодба за промена на затечените цени 

за гумени душеци — — — — — — 
709. Спогодба за промена на затечените цени 

за транспортни тркала — 
710. Спогодба за промена на' затечените цени 

на готови лекови за хумана медицина, на 
дентални препарати и на медицински 
фластери — — — — — — — — 

711. Спогодба "за промена на затечените цени 
за гумени обувки — — — — — — 

712. Спогодба за промена на затечените цени 
• за РУС ПОДОЕН на подлога од јутен филц 

713. Спогодба за промена на затечените цени 
за определени серуми и вакцини — — 193.1 

714. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвесина — — — — — — — — 1931 

715. Спогодба за промена на затечените цени 
за грамофонски плочи — — — — — 1932 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди од областа на мета лу рги јата — 1932 

Исправка на Спогодбата за промена на затече-
ните цени за цемент — — — — — 1932 

— 1929 

1929 

— — 1923 

1930 

— — — 1930 

1930 

1931 

1931 


