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БЕОГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. XXII 

62. 

На основу члана 74. став 2. Основног закона о 
служби унутрашњих послова („Службени лист 
СФРЈ", бр. 46/64), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ У ЗВАЊА И 
ЧИНОВЕ У СЛУЖБИ МИЛИЦИЈЕ И СТРАЖЕ 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ УСТАНОВА 

I. Заједничке одредбе 

Члан 1. 
Звања и чинови у служби милиције и звања 

у служби страже казнено-поправних установа, који 
су прописани у чл. 72 и 73 Основног закона о слу-
жби унутрашњих послова, стичу се на начин и под 
условима који су утврђени у овој уредби. 

Члан 2. 
У служби милиције постоји звање: милиционар 

и чинови: водник, старији водник, потпоручник, 
поручник, капетан, капетан I класе, мајор, пот-
пуковник, пуковник и генерал милиције. 

У служби страже казнено-поправних установа 
постоје звања: стражар, старији стражар, надзор-
ник страже и заповедник страже. 

Члан 3. 
Лице које се први пут прима у службу мили-

ције односно у службу страже казнено-поправних 
установа, по правилу, прима се као приправник. 

Приправнички стаж за звање милиционара и 
стражара траје од 18 месеци до 2 године. 

Члан 4. 
Приправнички стаж за чинове потпоручник 

милиције (члан 8. став 2) и поручника милиције 
(члан 10. став 3) и за звање надзорника страже 
казнено-поправних устанора (члан 19. став 3), за 
лица која се први пут примају у службу милиције 
односно страже казнено-поправних установа, траје 
једну годину. 

II. Звања и чинови у служби милиције 

Члан 5. 
У звање милиционара поставља се милиционар-

приправник који је на приправничком стажу у 
служби милиције провео време одређено у члану 3. 
ове уредбе, завршио посебну школу или курс за 
милиционаре и одслужио обавезни војни рок. 

Члан 6. 
У чин водника милиције може се унапредити 

милиционар који испуњава следеће услове: 

1) Да је у служби милиције провео најмање 4 
године у звању милиционара; 

2) да је завршио посебну школу или одговара-
јући курс за подофицире милиције; 

3) да је његов рад на дужности милиционара 
повољно оцењен. 

У чин водника милиције може се унапредити 
~ и милиционар, без обзира на време проведено у 

служби милиције, ако заврши средњу школу, школу 
или течај за водиче службених паса или положи 
испит за квалификованог возача. 

Милиционар-приправник који је завршио сред-
њу школу унапредиће се у чин водника после за-
вршетка приправничког стажа. 

Члан 7. 
У чин старијег водника милиције може се уна-

предити водник ако постоји упражњено радно ме-
сто за које се тражи чин старијег водника и ако 
испуњава следеће услбве: 

1) да је у чину водника милиције провео најма-
ње 2 године; 

2) да је његов рад на дужности водника повољно 
оцењен. 

У чин стафдјег водника милиције може се уна-
предити и милиционар који заврши средњу школу 
за унутрашње послове или одговарајућу средњу 
школу, ако је у служби милиције провео најмање 
4 године и ако је за последње две године повољно 
оцењен, а постоји упражњено радно место за које 
се тражи чин старијег водника. 

Члан 8. 
У чин потпоручник милиције може се унапре-

дити милиционар, водник или старији водник, ако 
постоји упражњено радно место за које се тражи 
чин потпоручник и ако испуњава следеће услове, 
и то: 

1) старији водник милиције, ако је у чину ста-
ријег водника провео најмање 2 године, ако је за-
вршио предњу школу за унутра,'шње послове или 
одговарајућу средњу школу и ако је за последње 
две године довољно оцењен; 

2) водник милиције, ако је у чину водника ^про-
вео најмање 4 године, ако је завршио средњу школу 
за унутрашње послове и ако је за последње две 
године повољно оцењен; 

3) милиционар, ако је у звању милиционара 
провео најмање 4 године, ако је завршио вишу 
школу за унутрашње послове и ако је за последње 
две године повољно оцењен. 

У чин потпоруЗника милиције може се унапре-
дити и лице које се први пут прима у службу ми-
лиције, ако је завршило одређену вишу школу, а 
постоји упражњено радно место за које се тражи 
чин потпоручник^ 

Члан 9. 
У чин поручника милиције може се унапредити 

потпоручник милиције који је у том чину провео 
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најмање 3 године и који је повољно оцењен, а по-
стоји упражњено радно место за које се тражи чин 
поручника. 

У чин поручника милиције може се унапредити 
и водник или старији водник који у току службе 
заврши вишу школу за унутрашње послове, ако је 
у чину водника односно старијег водника провео 
најмање 4 године и ако је за последње две године 
повољно оцењен, а постоји упражњено радно место 
за које се тражи чин поручника. 

У чин поручника милиције може се унапредити 
и милиционар или водник који у току службе 
у милицији заврши високу школу или факул-
тет, без обзира на време проведено у звању 
милиционара односно у чину водника, ако је за 
последње две године повољно оцењен, а постоји 
упражњено радно место за које се тражи чин 
поручника. 

У чин поручника милиције може се унапредити 
и лице које се први пут прима у службу милиције 
које је завршило високу школу или факултет, ако 
испуњава услове прописане у члану 70, и не постоје 
сметње из члана 71. Основног закона о служби 
унутрашњих послова и ако је одслужило обавезни 
војни рок, а постоји упражњено радно место за које 
се тражи чин поручника. 

Члан 10. 
У чин* капетана милиције може се унапредити 

поручник милиције који је у том чину провео нај -
мање 3 године и који је повољно оцењен, а постоји 
упражњено радно место за које се тражи чин ка-
петана. 

У чин капетана милиције може се унапредити 
и старији водник, потпоручник или поручник ми-
лиције, који у току службе у милицији заврши 
високу школу или факултет, без обзира на време 
проведено у претходном чину, ако је за последње 
2 године повољно оцењен, а постоји радно место за 
које се тражи чин капетана. 

Члан 11. 
У чин капетана I класе милиције може се уна-

предити капетан милиције који је у том чину про-
вео најмање 3 године и који је повољно оцењен, 
а постоји упражњено радно место за које се тражи 
чин капетана I класе милиције. 

Члан 12. 
У чин мајора милиције може се унапредити 

капетан I класе милиције који је у том чину провео 
најмање 5 година, који је завршио вишу школу за 
унутрашње послове или одговарајућу вишу школу 
и за последње 2 године је повољно оцењен, а по-
стоји упражњено радно место за које се тражи чин 
мајора. 

У чин мајора милиције може се унапредити и 
капетан I класе милиције који има високу школу 
или факултет, ако је у чину капетана I класе 
провео најмање 3 године и ако је за последње 2 
године повољно оцењен, а постоји упражњено ра-
дно место за које се тражи чин мајора. 

Члан 13. 
У чин потпуковника милиције може се унапре-

дити мајор милиције који је у том чину провео нај -
мање 4 године, ако је за последње 2 године повољно 
оцењен, а постоји упражњено радно место за које 
се тражи чин потпуковника. 

Члан 14. 
У чин пуковника милиције може се унапредити 

потпукоЕнин милиције који је у том чину провео 
најмање 4 године а има завршену високу школу 
или факултет.4или потпуковник милиције који је 
у том чину провео најмање 6 година а има завршену 

вишу школу за унутрашње послове или одговара-
јућу вишу школу, ако је за последње 2 године по-
вољно оцењен, а постоји упражњено радно место за 
које се тражи чин пуковника. 

Члан 15. 
За генерала милиције може бити постављен 

радник органа унутрашњих послова који има високу 
школу или факултет, а постоји упражњено радно 
место за које се тражи чин генерала. 

Члан 16. 
Милиционар, подофицир или официр милиције 

може се изузетно унапредити у виши чин, без об-
зира на услове прописане овом уредбом, ако покаже 
ванредне резултате у раду и дуготрајним радом 
на пословима милиције стекне потребну стручну 
спрему за успешно вршење тих послова. 

III. Звања у служби страже казнено-поправних 
установа 

Члан 17. 
У звање стражара казнено-поправних установа 

поставља се стражар-приправник који је на при-
правничком стажу у служби страже казнено-по-
правних установа провео време одређено према 
члану 3: ове уредбе и који је завршио курс или 
школу за стражаре казнено-поправних установа. 

Члан 18. 
У звање старијег стражара казнено-ттоправних 

установа може се унапредити стражар, ако постоји 
упражњено радно место за које се тражи звање 
старијег стражара и ако испуњава следеће услове: 

1) да је у служби страже провео најмање 8 
година; 

2) да је завршио посебну школу или курс за 
старијег стражара; 

3) да је његов рад на дужности стражара за 
последње две године повољно оцењен. 

У звање старијег стражара казнено-поправних 
установа може се унапредити и стражар који за-
врши средњу школу за унутрашње послове или 
другу одговарајућу средњу школу, ако је у служби 
страже провео најмање 4 године и ако је за^ пос-
ледње две године повољно оцењен, а постоји у-
пражњено радно место за које се тражи звање ста-
ријег стражара. 

Члан 19. 
У звање надзорника страже казнено-поправних 

установа може се унапредити старији стражар, ако 
постоји упражњено радно место за које се тражи 
звање надзорника страже и ако испуњава следеће 
услове: 

1) Да је у звању старијег стражара провео нај-
мање 2 године; 

2) да је завршио средњу школу за унутрашње 
послове; 

3) да је његов рад на дужности старијег стра-
жара за последње две године повољно оцењен. 

У звање надзорника страже казнено-поправних 
установа може се унапредити стражар или старији 
стражар који у току службе заврши вишу (школу за 
унутрашње послове, високу школу или факултет, 
без обзира на време проведено у претходном зва-
њу и који је за последње две године повољно оце-
њен, а постоји упражњено радно место за које се 
тражи звање надзорника страже. 

Лице које се први пут прима у службу страже 
казнено-поправних установа а које је завршило ви-
соку школу или факултет, може се поставити у 
»вање надзорника страже, ако испуњава услове 
прописане у члану 70, и не постоје сметње из члана 
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71. Основног закона о служби унутрашљих послова 
и ако је од служило обавезни војни рок, а постоји 
упражњено радно место за које се тражи звање 
надзорника страже. 

Члан 20. 
У звање заповедника страже казнено-поправ-

них установа може се унапредити надзорник стра-
же који је у овом звању провео најмање 5 година, 
а који је завршио вишу школу за унутрашње пос-
лове, ако је за последње две године повољно оцењен, 
а постоји упражњено радно место за које се тражи 
звањѕ^заповедника страже. 

У звање заповедника страже казнено-поправ-
них установа може се унапредити и надзорник 
страже који заврши високу школу или факултет, 
ако је у звању надзорника страже провео најмање 
3 године и ако је за последње две године повољно 
оцењен, а постоји упражњено радно место за које 
се тражи зва^е заповедника страже. 

IV. Завршне одредбе 

Члан 21. 
Радници других служби унутрашњих послова 

који се по потреби службе распоређују на рад у 
служби милиције односно у служби страже каз-
нено-поправних установа добијају звања односно 
чинове предвиђене за радна места на која се пос-
тављају. 

Радници из става 1. овог члана могу стицати 
виша звања односно чинове под условима предви-
ђеним овом уредбом. 

Члан 22. 
Предлог за унапређење у чин подофицира од-

носно официра милиције са чином пуковника за-
кључно, подноси: 

1) за раднике који раде у општинском, среском 
и покрајинском органу унутрашњих послова — 
старешина органа, у сагласности са саветом радне 
заједнице; 

2) за раднике који раде у републичком органу 
унутрашњих послова и у Савезном секретари]ату 
за унутрашње послове — старешина службе мили-
ције,-у сагласности са саветом радне заједнице од-
носно саветом радне заједнице радне јединице. 

Члан 23. 
Предлог за унапређење у неко од звања у слу-

жба странке казнено-поправних установа подноси 
управник казнено-поправног дома заједно са са-
ветом радне заједнице, а за раднике запошљене у 
затворима старешина надлежног органа унутраш-
њих послава, у сагласности са саветом радне за-
једнице. 

Члан 24. 
Лица која су звања и чинове у служби мили-

ци је или у служби страже казнело-поправних ус-
танова стакла по досадашњим прописима, задржа-
вају та звања и чинове. 

Време проведено у садашњем чину односно зва-
њу рачуна се за даље напредовање. 

Стручна спрега стечена или призната по до-
садашњим прописима признаје се као одговара-
јућа школска спрема која се тражи за унапреду-
вање по овој уредби. 

Члан 25. 
У звање милиционара може се поставити ми-

Лиционар-приправник који је примљен до краја 
1968. године у службу оа завршених 6 разреда ос-

новне школе и који испуњава услове из члана 5. 
ове уредбе, ако за време приправничка стажа за-
врши и осмогодишно школу. 

Члан 26. 
Савезни секретар за унутрашње послове про-

писаће које се школе сматрају одговарајућом шко-
лом из чл. 7, 8, 12. став 1, чл. 14. и 18. став 2. ове 
уредбе. 

Члан 27. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје 

да важи Уредба о звањима и платама службеника 
органа унутрашњих послова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/58, 6/59 и 51/60). 

Члан 28, 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 0 

Р. п. бр. 180 
10. децембра 1965. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

63. 

На основу члана 25. став 3. Закона о Југосло-
венској лутрији („Службени лист ФНРЈ", бр 22/62 
и 53/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 16/65), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕНАТА ЗА РАСПОДЕЛУ 

ПРИХОДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЛУТРИЈЕ 

1. Приход који оствари Југословенска лутрија 
у 1966. години од свих игара на срећу, који је ње-
ним финансијским планом за 1966. годину предви-
ђен у износу од 168,800.000 динара, расподељује се, 
почодбитку износа-за исплаћивање добитака, и то: 

1) на Југословенов лутрију — — — 35,29% 
2) на организације из члана 26. Зако-

на о Југословенско] лутрији — — 64,71% 
2. Приход који Југословенска лутрија у 1965. 

години оствари од уплата за спортску прогнозу са 
9 такмичарских парова, а који није предвиђен ње-
ним финансијским планом за 1965. годину, расподе-
љује се, по одбитку износа за исплаћивање доби-
така, и то: 

1) на Југословенску лутрију — — — 34,50% 
2) на Савезну комисију за физичку 

културу — за финансирање објеката 
за физичку културу — — — — 65,50% 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Р. п. бр. 5 v 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 
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61. 

На основу члана 26. став 1. Закона о Југосло-
венско] лутрији („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62 
и 53/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 16/65), на 
предлог Савета Југословенов лутрије. Савезно из-
вргли о веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАСПОДЕЛИ ДЕЛА ПРИХОДА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИ ЛУТРИЈЕ У 1966. ГОДИНИ И ДЕЛА НЕРАС-
ПОРЕЂЕКИХ ПРИХОДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЛУ-
ТРИЈЕ У 1965. ГОДИНИ, КОЈИ ПРИПАДА 
ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ЧЛАНА 

26. ЗАКОНА О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ЛУТРИЈИ 
1. Део прихода Југословенске лутрије по финан-

сијском плану за 1966. годину у износу од 46,280.350 
динара расподељује се, и то: 

Динара 
1) соди јално-хум© ним организацијама 26,813.390 

2) за финансирање објеката физичке 
културе — — — — — -- — — 18,560 960 

3) за финансирање објеката и опреме 
за објекте техничке културе — — 900 000 
2. Износ од 26,813.390 динара наведен у тачки 1. 

под 1 овог решења расподелу је се на социјално-
хумане организације, и то: 

Динара 
1) Савезу удружења бораца народно-

ослободилачког рата Југославије — 15,223 390 
од чега: 
— за активност Савезног одбора — 2,800 ООО 
— за активност организација у ре-

публикама — за решавање стам-
бених питања бораца — — — 12,423 390 

2) Савезу инвалида рада Југославије 200.000 
од чега: 
— за активност Централног одбора 100 000 
— за активност организација у ре-

публикама — — — — — — 100 ОСО 
3) Савезу глувих Југославије — — 2,000 000 

од чега: 
— за активност Савезног одбора — 310.000 
— за довршење Центра за рехаби-

литацију глувих у Београду — 
преко Савезног одбора — — — 1,600 ООО 

— за активност организација у ре-
публиката — — — — — — 690.000 

4) Савезу слепих Југослви је — — 3,300.000 
од чега: 
— за активност Савезног одбора — 1,580 000 

за активност организација у ре' 
Иубликама — — — — — — 1,720.000 

6) 'Југословенско«! црвеном крсту — — 2,610.000 
од чега: 
— за активност Централног одбора 1,220 000 
— за активност организација у ре-

публика ми — — — — — — 1,390.000 
б) Савету организација и установа за 

васпитање деце Југославије „Друш-
тво и васпитање" — — — — — 1,430.000 
од чега: 
— за активност Савезног одбора — 530.000 
— за активност организација у ре-

публикама — — — — — — 900.000 
Т) Југословенском одбору за социјал-

ни рад — — — — — — — — 360.000 
од чега: 
— за часопис „Социјална политика" 80.000 

— 3ta активност Југословвнског од-
бора — — — — — — — 

8) Савезу дефектолога Југославије — 
за активност Централног одбора — 

9) Југословенски савезу против ал-
кохолизма — за активност Цен-
тралног одбора — — — — — — 

ЛО) Савезу друштава за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама у 
СФРЈ — — — — — — — — 

Динара 

280.000 

190.000 

100.000 

800.000 
од чега: 
— за активност Савезног одбора — 200.000 
— за набавку опреме за гволитех-

ничке радионице — преко Савез-
ног одбора — — — — — — 600.000 

3. Расподелу износа од 18,566.960 динара за фи-
нансирање објеката физичке културе, наведеног у 
тачки 1. под 2 овог решења, извршиће Савезна ко-
мисија за физичку културу. 

4. Износ од 900.000 динара за финансирање 
објеката и опреме за објекте техничке културе, 
наведен у тачки 1. под 3 овог решења, додељује се 
Централном одбору Већа надодне технике Југосла-
вије. 

5. Део прихода Југословенско лутрије из тачке 
1. под 1 и 3 овог решења исплаћиваће се органи-
зацијама из тач. 2 и 4 овог решења, према оства-
рењу прихода, а најдоцније тромесечно, сразмерно 
износима утврђеним за поједине од тих организа-
ција. 

Ако Југословенска лутрија не оствари приходе 
предвиђене њеним финансијским планом, органи-
зацијама из става 1 ове тачке ће се сразмерно 
смањити средства утврђена овим решењем. 

6. Ако Југословенска лутрија оствари приходе 
веће од износа предвиђеног њеним финансијским 
планом за 1966. годину, више остварени приходи 
распоредиће се накнадно. 

7. Главна дирекција Југословенов лутрије вр-
шиће уплаћивање средстава републичким органи-
зацијама на основу решења која донесу савезни ор-
гани организација односно Савезна комисија за 
физичку, културу. 

8 Део нераспоређених прихода Југословенско 
лутрије по финансијском плану за 1965. годину у 
износу од 3,509.780 динара распоређује се, и то: 

Динара 
1) Савезу удружења бораца народно-

ослободилачког рата Југославије за 
решавање стамбених питања бораца 3,429.780 

2) Савезу слепих Ју гос лави је — за 
решење питања рехабилитације сле-
пих у Социјалистички^ Републици 
Црној Гори — — — — — — — 80.000 

9, * Ако Југословенска лутрија оствари приходе 
од продаје срећака и од уплате лотоа у износу ве-
ћем од предвиђеног њеним финансијским планом 
за 1965. годину, више остварени приходи од продаје 
срећака и 50% од уплате лотоа распоређују се 
Савезу удружењу бораца народноослободилачког 
рата Ју гос лави је за покриће преузетих обавеза Са-
везног одбора у висини до 520.000 динара, а приходи 
остварени преко тог износа — за решавање стам-
бених питања бораца. 

10. Ово решеше ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Р. п. бр. в 
31. јануара 1966. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 
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На основу члана 31. став 2. и члана 56. Закона 
о прелажењу државне границе и кретању у гра-
ничном појасу („Службени лист СФРЈ", бр. 13/65), 
у сагласности са државним секретаром за народну 
одбрану и државним секретаром за иностране по-
слове, савезни секретар за унутрашње послове про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И РЕШАВАЊА ГРА-
НИЧНИХ ИНЦИДЕНАТА И ДРУГИХ ПОВРЕДА 

ГРАНИЦЕ 

Члан 1. 
Овим правилником одређује се начин утврђи-

вања и решавања граничник инцидената и других 
повреда границе, ако међудржавним уговором није 
друкчије одређено. 

I. Орг&гн за утврђиваше • решавање граничних ин-
цидената и других повреда границе 

Члан 2. 
Послове у вези са утврђивањем граничних ин-

цидената и других повреда границе врше општин-
ски органи унутрашњих послова у сарадњи са гра-
ничним војним јединицама (у даљем тексту: органи 
за утврђивање граничних инцидената). 

Послове у вези са решавањем граничних инци-
дената и других повреда границе, по правилу, врше 
мешовите комисије (главна и локалне) образоване 
међудржавним уговором. 

Ако не^ постоје мешовите комисије или други 
органи предвиђени међудржавним уговором, посло-
ве у вези са решавањем граничних инцидената и 
других повреда границе врши Дожавни секретаријат 
за иностране послове, на предлог Савезног секрета-
ријата за унутрашње послове. 

Ако постоје мешовите комисије, органи за утвр-
ђивање граничних инцидената сарађују са југосло-
вшским представки цима у тим комисијама. 

Члан 3 
Југословенске представнике у локалним мешо-

витим комисијама именује савезни секретар за уну-
трашње послове у сагласности са државним секре-
таром за народну одбрану. 

Члан 4. 
Органи за утврђивање граничних инцидената 

могу, у вршењу послова из своје надлежности У 
вези са утврђивањем граничних инцидената и дру-
гих повреда границе, користити стручњаке других 
органа и организација. 

Члан 5. 
Органи који - врше управне послове у вези са 

утврђивањем граничних инцидената и других по-
вреда границе дужни су да воде евиденцију о свим 
насталим граничним инцидентима и другим повре-
дама границе. 

II. Утврђивање граничних инцидената и других 
повреда границе 

Члан 6. 
Под граничним инцидентом и другом повредом 

границе подразумева се свака повреда државне гра-
нице Југослава е, а нарочито: пуцање преко држав-
не границе ватреним оружјем или узимање на 
нишан припадника органа који се старају о обезбе^ 
ђењу границе или грађана; повреда ваздушног 

простора; повреда територије, териториј ал ног мора 
и граничних вода на рекама и језерима Југославије; 
изазивање пожара на граници или његово намерно 
ширење е једне на другу територију; померање, 
оштећење или уништење граничних ознака 

Члан 7. 
Органи за утврђивање граничних инцидената 

дужни су да околности и узроке услед којих је до-
шло до граничног инцидента или друге повреде гра-
нице и последице које су у вези е тим наступиле 
утврде на начин одређен овим правилником. 

Поступак при утврђивању граничних инциде-
ната и других повреда границе обухвата: излазак 
на лице . места, обезбеђивање трагова и других 
материјалних доказа, сачињавање записника и 
преду зи ма ње других мера потребних за утврђива-
ње матери јалу истине 

Члан 8. 
Радници органа унутрашњих послова и припад-

ници. граничних и других војних јединица дужни 
су да одмах по уочавању или сазнању да је извр-
шена било која од радњи из члана 6. овог правил-
ника обавесте орган унутрашњих послова општине 
на чијој је територији наведена радња извршена, 
као и да предузму мере потребне за обезбеђипање 
трагова и других материјалних доказа о извршеној 
радњи. 

Обавештење из става 1. овог члана треба да 
садржи: датум и час извршења граничног инциден-
та или друге повреде границе; начин, средства и 
место извршења; врсту и тежину граничног инци-
дента и остала запажања уочена приликом изврше-
ња граничног инцидента или друге повреде гра-
нице. 

Ако је гранични инцидент или друга повреда 
границе извршена ваздушним путем, у обавештењу 
морају се навести: датум, час и место извршења 
граничног инцидента или друге повреде границе, 
врста ваздухоплова, правац и висина лета, -ознака 
ваздухоплова, дубина уласка у југослозински ваз-
душни простор, метеоролошке прилике, место са 
кога је осматрање извршено, час и правац напуш-
тања југословенског ваздушног простора. 

Члан 9. 
Ако је повреда ваздушног простора извршена 

скретањем ваздухоплова са ваздушног пута или 
граничног коридора или је извршена било која 
друга повреда ваздушног простора, служба контро-
ле летења дужна је да одмах по уочавању или 
сазнању да је извршена повреда ваздушног просто-
ра о томе обавести савезни орган управе надлежан 
за послове безбедности ваздушне пловидбе 

По пријему обавештења из става 1. овог члана 
савезни орган управе надлежан за послове безбед-
ности ваздушне пловидбе утврдиће чињенице у 
вези са повредом ваздушног простора и о томе оба-
вестити Савезни секретаријат за унутрашње послове. 

Члан 10. 
Ако је гранични инцидент или друга повреда 

границе извршена у територијалном мору или гра-
ничним водама на рекама и језерима Југославије, 
обавештење из члана 8. став 1. овог правилника 
треба да садржи: датум и час извршења повреде 
териториј ал ног мора или граничних вода на рекама 
и језерима Југославије, врсту пловила, .позицију и 
правац кретања пловила, метеоролошке прилике и 
друге околности потребне за утврђивање повреде 
у територијалном мору односно граничним водама 
ва рекама и језерима Ју гос л авије. 

Члан 11. 
Орган унутрашњих послова општине на чијоЈ 

територији је извршен гранични инцидент или дру-
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га повреда границе дужан је да одмах по пријему 
обавештења или сазнању о томе ступи у везу са 
граничном војном јединицом и југословенским 
представником у локалној мешовитој комисији и у 
сарадњи са њима изврши увиђај и прикупи доказе 
потребне за утврђивање граничног инцидента или 
друге повреде границе и последица које су там по-
водом наступиле. 

Увиђај је обавезан увек кад поводом извршења 
граничног инцидента или друге повреде границе 
наступи смрт или телесна повреда лица, или кад 
наступи материјална штета над друштвеном имови-
ном или имовином грађана. 

У случају тежих граничних инцидената, увиђај 
и друге радње у вези са доикупљањем доказа може 
извршити Савезни секретаријат за унутрашње по-
слове. 

Члан 12 
Орган унутрашњих послова општине на чијој 

територији је извршен гранични инцидент или дру-
га повреда границе дужан је да о-томе одмах оба-
вести републички орган унутрашњих послова. 

Републички орган унутрашњих послова по при-
јему вбавештења из става 1. овог члана дужан је 
да, по потреби, превери чињенице и о томе одмах 
обавести Савезни секретаријат за унутрашње по-
слове. 

Кад југословенски представник у локалној ме-
шовитој комисији утврди да је на сектору за који 
је надлежна комисија извршен гранични инцидент 
или друга повреда границе дужан је да о томе од-
мах поднесе извештај Савезном секретаријату за 
унутрашње послове и Команди граничних једини-
ца Југославије. 

Члан 13. 
Службена лица која врше увиђај v циљу утвр-

ђивања граничног инцидента или друге повреде 
границе дужна су да сачине записник о увиђају и 
записник о реконструкции догађаја, израде скице 
и фотографије објекта, узму изјаве сведока и ве-
штака и прикупе' исправе и предмете нађене на 
лицу места који могу бити од интереса за утврђи-
вање граничног инцидента или друге повреде гра-
нице 

Члан 14. 
У записнику о увиђају уносе се све чињенице у 

вези са извршеним граничним инцидентом или дру-
гом повредом границе и околности под којима су 
они изгршени. 

Записник о увиђају састоји се од уводног и опис-
ног дела. 

Уводни део записника о увиђају садржи: назив 
органа, лична имена службених лица која врше 
увиђај, место и датум вршења увиђаја и врбту 
граничног инцидента или друге повреде границе. 

Описни део записника о увиђају садржи: исцр-
пан опис врсте граничног инцидента или друге 
повреде границе; положај и место на коме је из-
вршен гранични инцидент или друга повреда гра-
нице; начин и време извршења; опис предмета 
којим је извршен гранични инцидент или друга 
повреда границе; опис распореда и положаја- објек-
та на коме је извршен гранични рлтцидент или дру-
га повреда границе; податке о лицима која су уче-
ствовала у извршењу граничног инцидента или 
друге повреде границе; Друге чињенице и околно-
сти ко;'е би могле бити од користи за утврђивање 
граничног инцидента или друге повреде границе и 
назначење последица које су наступиле. 

Записник о увиђају потписује службено лице 
које руководи увиђај ем. 

Ако је увиђај спроведен уз учешће југословен-
о в представника у мешовитој комисији, записник 
о увиђају потписује и представник те комисије. 

Члан 15. 
Ако место на коме је извршен гранични инци-

дент или друга повреда границе треба да буде фо-
тографисано, фотографисање треба извршити тако 
да фотографија даје тачАу представу о објекту и 
предметима који садрже трагове и друге доказе у 
вези са извршеним граничним инцидентом или дру-
гом повредом границе. 

Скица или цртеж места на коме је извршен гра-
нични инцидент или друга повреда границе треба 
да садржи: приказ и опис предмета и објекта, назив 
скицира ног простора, ознаке страна света, размер 
скице односно цртежа, легенду, место и датум изра-
де и потпис лица које је израдило скицу односно 
цртеж. 

Члан 16. 

Ако је потребно да се накнадно утврде поједине 
чињенице и околности под којима је извршен гра-
нични инцидент или друга повреда границе или ако 
то захтева представник стране државе у мешовитој 
комисији, може се извршити реконструкција гра-
ничног инцидента или друге повреде границе. 

Записник о реконструкции догађаја садржи по-
датке о околностима под козима је извршен гранич-
ни инцидент или друга повреда границе. Записник 
потписује службено лице које руководи реконструк-
цијом догађаја. 

Члан 17. 
При вршењу увиђаја ради утврђивања гранич-

ног инцидента или друге повреде границе службено 
лице дужно је да утврди да ли је тим инцидентом 
или другом повредом границе причињена матери-
јална штета на друштвеној имовини или имовини 
грађана. 

Процену матери јалне штете врши комисија 
стрз/чњака чије чланове именује надлежни општин-
ски орган унутрашњих послова. 

Члан 18. 
Ако страно пловило учини гранични инцидент 

или другу повреду Границе у територијалном мору 
или граничним водама на рекама и језерима Југо-
с л а в ^ е, граничне војне јединице односно јединице 
милиције дужне су да утврде карактер повреде и 
индентитет4 са раног пловила, као и да изврше 
преглед исправа пловила и посаде и о томе сачине 
записник. 

Записник садржи: назив и припадност пловила, 
лично име заповедника, број и списак чланова по-
саде, тачне позиције на којима је пловило осмотре-
но и заустављено, разлоге и начин заустављан^, 
метеоролошке прилике под којима је вршена пло-
видба и друге околности важне за утврђивање 
повреде териториј ал ног мора односно граничних 
вода на рекама и језерима Југославије. Уз записник 
се прилажу извод из бродског дневника патролног 
чамца и извод из поморске карте, са тачно уцота-
ним позицијама пресретања и заустављан^ пловила. 

Записник потписују заповедник патролног чам-
ца и запогедник страног пловила. Ако заповедник 
страног пловила одбије да потпише записник, запо-
ведник патролног чамца сачиниће о томе забелешку 
коју прилаже уз записник. 

Члан 19. 
Ако страни ратни брод или брод у јавној служ-

би изврши повреду југословенских прописа у тери-
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тори јадном мору или граничним водама на рекама 
и језерима Ју гос лави је, па се његов пролазак смат-
ра шкодљивим, заповедник патролног чамца упозо-
риће такав брод да напусте територијално море 
односно граничне воде на рекама и језерима Југо-
с л а в ^ е. 

У случају из става 1. овог члана заповедник 
патролног чамца дужан је да сачини записник који 
треба да садржи: време упловљења у територијал-
но море или граничне воде на рекама и језерима 
Југославије, географску позицију, категорију и др-
жавну припадност брода, правац кретања, сигнале 
које је броду упутио патролни чамац и одговоре 
које је добио, време задржавања у територијалном 

.мору или граничним водама на рекама и језерима 
Југославије и друге околности важне за утврђива-
ње повреде границе. Уз записник се обавезно при-
лаже извод из дневника патролног чамца. 

Члан 20. 
Ако представници суседне државе најаве да је 

са југословенов стране извршен гранични инци-
дент или друга повреда границе суседне државе 
или се на други начин сазна о таквом инциденту 
или повреди, надлежан општински орган унутраш-
њих послова дужан је да, у сарадњи са граничним 
војним јединицама и југословенским представници-
ма у локалној мешовитој комисији, а пошто провери 
добијено обавештење или сазнање, поступи по одред-
би члана 12. став 1. овог правилника. 

Члан 21. 
Ако међудржавним уговором није предвиђено 

постојање мешовитих комисија, службена"лица која 
су извршила увиђај и прикупила осталу докумен-
тацију о утврђивању граничног инцидента или друге 
повреде границе дужна су да сву документацију до-
ставе репуј^личком органу унутрашњих послова. Ре-
публички орган унутрашњих послова доставиће 
одмах х примљену документацију Савезном секрета-
ријату за унутрашње послове. 

Ако су међудржавним уговором образоване ме-
шовите комисије, документацију из става 1. овог 
члана службена лица достављају југословенск^им 
представницима у надлежној локалној мешовитој 
комисији. 

Југословенски представници у локалној мешо-
витој комисији, по завршеном поступку у вези са 
утврђивањем и решавањем граничног инцидента 
или друге повреде границе, доставиће сву докумен-
тацију о граничном инциденту или другој повреди 
границе Савезном секретар^ ату за унутрашње по-
слове и Команди граничних јединица Ју гос л авије. 

Члан 22. 
Ако се приликом прикупљања доказа утврди 

да гранични инцидент или друга повреда границе 
има и обележје кривичног дела које се гони по 
службеној дужности, орган за утврђивање гранич-
них инцидената поступиће по одредбама Законика 
о кривичном поступку. 

Члан 23. 
Ако Савезни секретаријат за унутрашње послове 

односно републички орган унутрашњих послова 
утврди да чињенично стање у вези са извршеним 
граничним инцидентом или другом повредом гра-
нице није у довољној мери утврђено или да су 
потребна допунска разјашњења, може захтевати од 
надлежног општинског органа унутрашњих послова 
да поново испита чињенично стање и прикупи 
нове доказе. 

III. Решавање граничних инцидената и других 
повреда границе 

Члан 24. 
Мешовите комисије решавају граничне инци-

денте и друге повреде границе на начин одређен 
међудржавним уговором о утврђивању и решавању 
граничних инцидената и других повреда границе. 

Ако међу^ржавним уговором није предвиђено 
постојање мешовитих комисија, граничне инциден-
те и друге повреде границе решава дипломатским 
путем Државни секретаријат за иностране послове 
на предлог Савезног секретаријата за унутрашње 
послове. 

Члан 25. 
Ако је граничним инцидентом или другом по-

вредом границе причињена материјална штета, ви-
сина материјално штете и обештећење утврђују се 
на начин предвиђен међудржавним уговором. 

Ако међу државним уговором није предвиђен 
начин утврђивања висине матери јалу штете и обе-
штећење, документација која се односи на утврђи-
вање висине штете доставља се преко Савезног 
секретаријата за унутрашње послове Државном се-
кретари јату за иностране послове ради регулисања 
обештећења дипломатским путем. 

Члан 26. 
У случају померања, оштећења или уништења 

граничних ознака или промене тока граничних ре-
ка које чине граничну линију, гранична војна једи-
ница, у сарадњи са надлежним органима унутраш-
њих послова и југословенским представницима у 
локалној ,мешовитој комисији, обавештава о томе 
Државни секретаријат за народну одбрану, а Др-
жавни секретаријат за народну одбрану обавешта-
ва о томе Државни секретаријат за иностране по-

IV. Казнене одредбе 

Члан 27. 
Новчаном казном до 1-000 динара казниће се за 

. прекршај радна организација или друго правно 
лице: 

1) чији ваздухоплов повреди ваздушни простор 
друге државе; 

2) чије пловило повреди територијалне воде 
друге државе; 

3) које није предузело мере ради спречавања 
граничног инцидента или друге повреде границе 
од стране љегових радника. 

Члан 28. 
Новчаном казном до 500 динара казниће се за 

прекршај: 
1) ко нишани или пуца преко државне границе 

ватреним оружјем ма које врсте; 
2) заповедник ваздухоплова односно друго од-

говорно лице, ако ваздухопловом повреди ваздуш-
ни простор друге државе; 

3) заповедник пловила односно друго одговорно 
лице, ако плови лом повреди територијалне воде 
Друге државе; 

4) ко прелажењем преко државне границе по-
вреди територију, територијалне или граничне воде 
суседне државе; 

5) ко изазове пожар на граници или га намерне 
прошири са једне на другу територију; 
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6) ко помери, оштети или уништи граничну оз-
наку; 

7) лице које, не придржавајући се прописа, про-
узрокује гранични инцидент или другу повреду 
границе. 

V. Завршна одредба 

Члан 29. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

П. бр, 9-1/1 
26 јануара 1966. године 

Београд 

Савезни секретар 
за унутрашње послозе, 
Милан Мишковић, е. р 

66 

На основу члана 1. Закона о промету робе и 
вршењу тровинских услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 16/65), у вези са чланом 70, став 1. тачка 
2. Уредбе о трговинско^ делатности и трговинска! 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
савезни секретар за индустрију и трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБ-
НИХ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ ОТПАДАКА БА-

КРА И ЊЕГОВИХ ЛЕГУРА 

1. У Наредби о одређивању посебних услова за 
употребу отпадака бакра и његових легура („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр, 32 60 и „Службени лист 
СФРЈ", бр. 18/63) тачка 5. бријше се. 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 621/1 
29. јануара 1966. године 

Београд 

Заменик савезног секретара 
за индустрију и трговину, 
Винко Хафнер, с. р. 

67 

На основу члана 1. Закона о промету робе и 
вршењу тровинских услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 16/65), у вези са чланом 70. став 1. тачка 
2. Уредбе о трговинској делатности и трговинским 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
савезни секретар за индустрију и трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБ-
НИХ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ ОТПАДАКА ОЛО-

ВА И ЊЕГОВИХ ЛЕГУРА 

1. У Наредби о одређивању посебних услова 
за употребу отпадака олова и његових легура 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/61) тачка 5. бри-
ше се. 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 622/1 
29. јануара 1966. године 

Београд 

Заменик савезног секретара 
за индустрију и трговину, 

Винко Хафнер, с. р. 

68. 

На основу члана 1. Закона о промету робе и 
вршењу тровинских услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 16/65), у вези са чланом 70. став 1. тачка 
2. Уредбе о трговинској делатности и трговинским 
предузећима и радњахма („Службени лист ФНРЈ", 
бр, 49 59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
савезни секретар за индустрију и трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБ-
НИХ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ ОТПАДАКА ЦИНКА 

И ЊЕГОВИХ ЛЕГУРА 

1. У Наредби о одређивању посебних услова 
за употребу отпадака цинка и његових легура 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/61) тачка 5, бри-
ше се. 

2, Ова наредба ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 623/1 
29. јануара 1966. година 

Београд 

Заменик савезног секретара 
за индустрију и трговину, 

Винко Хафнер, с. р. 

69 

На основу члана 1. Закона о промету робе и 
вршењу тровинских услуга („Службени лист 
СФРЈ", бр. 16/65), у вези са чланом 70. став 1. тачка 
2. Уредбе о трговинској делатности и трговинским 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/80, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
савезни секретар за индустрију и трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБ-
НИХ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ ОТПАДАКА И ОС-
ТАТАКА АЛУМИНИЈУМА И ЊЕГОВИХ ЛЕГУРА 

1. У Наредби о одређивању посебних услова 
за употребу отпадака и остатака алуминијума и 
његових легура („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/61) 
тачка 5, брише се. 
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2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 624/1 
29. јануара 1966. године 

Београд 

Заменик савезног секретара 
за индустрију и трговину, 
Винко Хафнер, с. р. 

70. 

На основу члана 70. став 2. Основног закона о 
служби унутрашњих послова („Службени лист 
СФРЈ", бр. 46/64), савезни секретар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСЛОВИМА ЗЛ ПРИЈЕМ У СЛУЖБУ МИЛИ-
ЦИОНАРА-ПРИПРАВНИКА И СТРАЖАРА-ПРИ-

ПРАВНИКА 

1. Лице које се први пут прима у службу ми-
лиције или у службу страже казнено-поправних 
установа за вршење послова радног места мили-
ционара односно стражара, прима се као милици-
онар-приправник односно стражар-приправник. 

2. За милиционара-приправника односно стра-
жара-приправника може се у службу примити 
лице које, поред услова прописаних у чл. 70. и 71. 
Основног закона о служби унутрашњих послова, 
испуњава и следеће услове: да има завршену ос-
новну (ОСМОГОДИЈШЊУ) школу и да нема више од 25 
година живота, а за стражара-приправника — и 
да је одслужило обавезни војни рок. 

3. 3^ милиционара-приправника може се до 
краја .1968. године, изузетно, примити у службу и 
лице које је завршило 6 разреда основне Школе. 

4. Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 112—4/1 
8. јануара 1966. године 

Београд 
Савезни секретар 

за унутрашње послове, 
Милан Мишковић, е. р. 

71. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југословен-
ског завода за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОВ-

ЛАСТИ БОЈА 

1. У издању Југословенског завода за стандард 
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Пигменти — Терминологија и 
дефиниције — — — — — — j u s Н.С1.001 

Аноргански пигменти — Класи-
фикација минералних пигмената — JUS Н.С1.010 

Аноргански пигменти — Хромово- / 
жуто и хромовонаранџасто — — — JUS Н.С1.033 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. августа 
1966. године. 

Бр. 25—587/1 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Директор 
Југословенског завода 
за стандардизацију, 

Славољуб Виторовић, с. р. 

72. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
венског завода за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПО-

МОЋНА СРЕДСТВА У ИНДУСТРИЈИ 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе ое следећи југословенски стан-
дарди: 

1) Помоћна средства за гуму. 
Цинкстеарат — — — — — — JUS Н.М3.102 

2) Помоћна средства за гуму. 
Тетраметилтиурамдисулфид — — JUS Н.М3.103 

3) Фенил — р — нафтиламин — JUS Н.М3104 
4) Дестилиеана стеаринска кисе-

лина, техничка (Стеарин) — — — JUS Н.М3103 
5) Испитивање помоћних сред-

става за гуму. Одређивање насилне 
масе у растреситом стању — — — JUS Н.М8.102 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. под 1. 
и 4. овог решења обавезни су и ступају на снагу 
1. јула 1968. године. 

4. Југословенски стандарди из тачке 1. под 2, 
3. и 5. овог решења примењују се од 1. јула 1966. 
године. 

Бр. 24—586/1 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
Славољуб Виторовић, е. Р. 
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73. 

На основу члана 34 Закона о промету лекова („Службени лист СФРЈ", бр. 15/65), Управа за 
фармацеутску службу и медицинско снабдевање објављује 

С П И С А К 
ЛЕКОВА ЗА ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ДАТО ОДОБРЕЊЕ У 1965. ГОДИНИ 

Управа за фармацеутску службу и медицинско снабдевање издала је у 1Ѕ65. години одобре-
ња за стављање у промет следећих лекова: 

r e * ™ Назив лека Облик и пакова-
ње лека Произвођач лека 

4 

Број и датум решења 

5 

1 Abehol 

2 Acegit 

3 Acetysal 

4 Acetysal 

5 Acetysal 

6 Adimicin 

7 Adimicin 

8 Adimicin 

дражеје 20 x 2G mg „Плива" Творница фар- 15-515-81/1 
мацеутских и комит-
ских производа — За-
гоеб 

раствор 10 ml „Лек" Товарна фарма- 15-515-318/1 
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

таблете 10 х 0.5 g ,.Серво Михаљ" Инду- 15-515-272/1 
стријско-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

таблете 20 х 0.5 g „ 15-515-272/2 

таблете 250 х 0,5 g 

капи 20 ml 

капсуле, 24 кле. 

капсуле, 100 кпс. 

15-515-272/3 

„Плива" Творница фар- 15-515-390/1 
мацеутских и комит-
ских производа — За-
греб 

15-515-310/1 

15-515-310/2 
9 Adrenalin! 

hydrochloridum \Њ 
ампуле 10 х 1 ml „Алкалоид" Фабрика 15-515-294/1 

за алкалоиди и хеми-
ско-фармацеутски про-
изводи — Скопље 

10 Adrenalini раствор 20 ml „ 15-515-296/1 
hydrochloridum 1%о 

11 Akva — PAS таблете 24 х 3 g „Плива" Творница фар- 15-515-192/1 
маце.утских и кемиј-
ских производа — За-

Јгреб 
таблете 48 х 3 g „ 

од 31. марта 1965. 
године 

од 14. децембра 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

од 14. новембра 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 22. септембра 1965. 
године 

од 22. септембра 1965. 
године 

од 23. јула 1965. 
године 

12 Akva — PAS 

13 Akva — PAS 

14 Alcodin 

15 Alfuran 

16 Ambramycin 

17 Aminopyrin 

18 Antibion 

19 Aparkan 

SO Apaurin 

таблете 96 x 3 g 

15-515-192/2 од 23. јула 1965. 
године 

15-515-192/3 од 23. јула 1965. 
године 

сируп 125 g „Алкалоид" Фабрика 15-515-444/1-64 од 17. марта 1965. 
за алкалоиди и хемис- године 
ко-фармацеутски про-
изводи — Скопље 

дражеје „ 15-515-272/1-64 од 7. јуна 1965. 
20 х 50 mg године 
капи за децу 10 ml „Галеника" Фармаце- 15-515-20/1 од 2. априла 1965. 

утско-хемијска индус- године 
трија, Београд—Земун 

таблете 10 х ОД g „Здравље" Фабрика за 108-472/2-63 од 10. туна 1965. 
производњу лекова — године 
Лесковац 

вагиналне табле- „Алкалоид" Фабрика за 15-515-236/1-64 од 2, априла 1965. 
те, 10 ваг, тбл. алкалоиди и хемиско године 

-фармацеутски произ-
води — Скопље 

таблете 50 х 5 mg ^ „ 15-515-90/1 од 10. јуна 1965. 
године 

дражеје 30 х 2 mg „Крка" Товарна здра- 15-515-481/1 од 7. децембра 1965. 
\ вил — Ново Место године 
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21 Apaurin 

22 Apaurin 

23 Apaurin 

24 Aqua redestillata 

25 Aqua redestillata 

26 Bacimyxin 

27 Bemycin 

28 Benemid 
(Probenecid) 

29 Benemid 
(Probenecid) 

30 Beviplex 

31 Buscol 

32 Calcibrom 

33 Calcibrom 

34 Calcii 
bromidum 10°/e 

35 Calcii 
bromidum 10%> 

36 Caffetin 

37 Cardilan 

38 Cedigalan 

39 Cedigalan 

40 Cedigalan 

41 Cedigalan 

42 Cedigalan 

43 Chinidinum 

44 Chinini 
hydrochloridum 

45 Chinini 
hydrochloridum 

46 Chloramphenicol 

дражеје l(k) x 2 mg 

дражеје 30 x 5 mg 

дражеје 100 x 5 mg 

ампуле 10 x 5 ml 

ампуле 50 x 5 ml 

маст 5 g 

сируп 50 ml 

таблете 20 x 0,5 g 

таблете 100 x 0,5 ĵ? 

капи 10 ml 

дражеје 20 x 10 ml 

гранулат 100 g 

таблете, 10 тбл. 

ампуле 50 x 5 ml 

ампуле 50 x 10 ml 

таблете, 500 тбл. 

капи 15 ml 

ампуле 6 x 2 ml 

ампуле 30 ^ 2 ml 

ампуле 100 x 2 ml 

капи 15 ml 

таблете 20.x 0,25 
mg 
таблете 20x0,2 g 

дражеје 10 x 0,3 g 

дражеје 500 x 0,3 g 

В капсуле, 12 кпс. 

„Крка" Товарна здра- 15-515-481/2 
вил — Ново Место 

15-515-179/1 

15-515-179/2 
„Хемофарм" Фабрика 15-515-70/1 
лекова — Вршац 

15-515-70/2 

„Фармаков Предузеће 15-515-226/2-64 
за откуп и прераду би-
ља и производњу леко-
ва — Призрен 
„Плива" Творница фар- 15-515-190/1 
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 
„Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

ско-хемијска индустри-
ја, Београд—Земун 
„Биљана" Подузеће за 
производњу, прераду и 
промет лековитог биља 
и лијекова биљног по-
ријекла — Загреб 

од 7. децембра 1965. 
године 

од 8. новембра 1965. 
године 

од 8. новембра 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 28. маја 1965. 

брик 
»семи! алкалоиди и хемиско-

фармацеутски произво-
ди — Скопље 

године 

15-515-201/1 од 14. децембра 1965. 
године 

15-515-201/2 од 14. децембра 1965. 
године 

15-515-197/1 од 26. јула 1965. 
године 

15-515-110/1 од 8. јуна 1965. 
године 

15-515-450/1 од 14. децембра 1965. 
године 

15-515-449/1 од 8. децембра 1965. 
године 

15-515-436/1 од 1. децембра 1965. 
године 

15-515-437/1 од 3. децембра 1965. 
године 

15-515-374/1-64 од 10. јуна 1965. 

47 Chloramphenicol В капсуле, 100 кле. 

„Здравље" Фабрика за 15-515-228/1 
производњу лекова — 
Лесковац 

15-515-307/1 

15-515-307/2 

15-515-307/3 

15-515-227/1 

15-515-306/1 
„Алкалоид" Фабрика за 15-515-295/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

15-515-442/1 

15-515-442/2 
„Лек" Товарна фарма- 15-515-149/1 
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-149/2 

године 
од 22. септембра 1965. 

године 

од 23. септембра 1965. 
године 

од 23. септехмбра 1965. 
године 

од 23. септембра 1965. 
године 

од 23. септембра 1965. 
године 

од 22. септембра 1965/ 
године 

од 22. септембра 1965. 
године 

од 8. децембра 1965. 
године 

од 8. децембра 1965. 
године 

од 9. септембра 1965. 
године 

од 9. септембра 1965. 
године 
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1 2 3 4 5 

48 Chloramphenicol В сируп 50 g „Лек" Товарна фарма- 15-515г148/1 од 29. јуна 1965. 
цевтских ин комичних године 
изделков — Љубл»ана 

49 Chloramphenicol В сируп 125 g м 15-515-148/2 од 29. јуна 1965. 
године 

50 Chlorochin дражеје 30 х 0,25 g „Фармаков Предузеће 15-515-455/1-64 од 27. јануара 1965. 
за откуп и прераду би- године 

51 Chlorochin 

52 Chlorochin 

53 Chlorochin 

ља и производњу леко-
ва — Призрен 

дражеје 
100 х 0,25 g 
таблете 30 х 0,25 g 

таблете 
100 х 0,25 g 

15-515-455/2-64 од 27. јануара 1965. 
године 

15-515-439/1-64 од 27. јануара 1965. 
године 

15-515-439/2-64 од 27. јануара 1965. 
године 

54 Chlorocortin 

55 Cholipin 

56 Cholipin 

57 Cholipin 

58 Crystacyllin 

59 Crystacyllin 

60 Crystacyllin 

61 Cristasin 

62 Da r icon 

63 Daricon 

64 Delmeson 

65 Delmeson 

66 Delmeson 

67 Dermothiol 

68 Dexamethason 

69 Dexamethason 

70 Dexamethason 

71 Dexamethason 

маст 5 g 

дражеје, 20 држ. 

дражеје, 50 држ. 

дражеје, 100 држ. 

50 х 200 000 i. ј. 

50 х 500.000 i. ј. 

50 х 1,000.000 i. ј. 

раствор 15 ml 

таблете 30 х 10 mg 

таблете 100 х 10 
mg 
мг ст 10 g 

супозитот>ије, 5 
супоз. 
супозиторије, 25 
супоз. 
маст 25 g 

ампуле 5 х 1 ml 

ампуле 5 х 1 ml 

форт** таблете 
10 х 0,75 mg 
форте таблете 
50 х 0,75 mg 

„Галеника" Фармацеут-
ско-хемијска индустри-
ја, Београд—Земун 
„Здравље" Фабрика за 
производњу лекова — 
Лесковац 

„Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 

„Здравље" Фабрика за 
производњу лекова — 
Лесковац 
„Алкалоид" Фабрика за 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

„Серво Михаљ" Инду-
стри ј ско-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

„Алкалоид" Фабрика за 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 
„Крка" Товарна ЗДРО-
БИЛ — Ново Место 
„Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-409/1-64 

15-515-299/1-64 

15-515-299/2-64 

15-515-299/3-64 

108-256/2-62 

108-257/2-62 

108-255/2-62 

15-515-102/2 

15-515-362/1-64 

15-515-362/2-64 

15-515-35/1 

15-515-34/1 

15-515-34/2 

15-515-443/1 

15-515-162/1 

15-515-333/1 

15-515-334/1 

15-515-334/2 

од 29. јула 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 10. јуна 1965. 
године 

од 5. априла 1965. 
године 

од 5. априла 1965. 
године 

од 3. децембра 1965. 
године 

од 1. децембра 1965. 
године 

од 1. децембра 1965. 
године 

од 8. децембра 1965. 
године 

од 29. јуна 1965. 
године 

од 16. октобра 1965. 
године 

од 12. октобра 1965. 
године 

од 12. октобра 1965. 
године 

72 Dexamethason-
-Neomycin 

маст за очи 3,5 g 15-515-160/1 од 14. децембра 1965. 
године 
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73 Dextran »Zdravlje« раствор 250 ml 

74 Dextran »Zdravlje« 

75 Diabenyl-Rhinex/ 

76 Dicumarol 

77 Diedi 

78 Diedi 

79 Digipuran 

раствор 500 ml 

капи за нос 10 ml 

таблете 40 x 25 mg 

ампуле 10 x 2 ml 

таблете 40 x 20 mg 

раствор 15 ml 

80 Dihydroergotamin ампуле 5 x 1 ml 

81 Dihydroergotamin 

82 Dihydroergotamin 

83 Efosin 

84 Efosin 

85 Ephedrin 

86 Esuoos 

87 Esueoe 

88 Falithrom 

ампуле 50 x 1 ml 

раствор 15 ml 

супозиторије, 5 
супоз. 

супозиторије, 
25 супоз. 
маст 10 g 

таблете 100 х 25 
mg 

сируп 120 g 

таблете 2 5 x 3 mg 

„Здравље" Фабрика за 15-515-109/1 
производњу лекова — 
Лесковац 

15-515-109/2 

„Алкалоид" Фабрика за 15-515-446/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 
„Плива" Творница фар- 15-515-141/1 
мацеутских и хемиј-
ских производа — За-
греб 
„Italseber" — Милано, 15-515-267/2-64 
Италија. Заступник 
„Велебит4* Заступство 
иностраних фирми — 
Загреб 

15-515-267/1-64 

„Здравље" Фабрика за 15-515-23/1 
производњу лекова — 
Лесковац 
„Лек" Товарна фарма- 15-515-255/1 
цевтских ин кемичних 
изделков, Љубљана 

15-515-255/2 

15-515-250/1 
„Серво Михаљ" Инду- 15-515-146/1 
етри јско-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

15-515-146/2 

„Алкалоид" Фабрика за 15-515-447/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 
„Лек" Товарна фарма- 15-515-332/1 
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

89 Falithrom 

90 Farmacyclin 

91 Farmacyclin 

92 Farmafen 

93 Farmaplex 

94 Ferum »I-ек« i. m. 

таблете 200 x 3 mg 

маст 5 g 

маст 20 g 

дражеје, 30 држ. 

дражеје, 30 држ. 

ампуле 5 х 2 ml 

„Veb Fahlberg — List" 
Magdeburg, Демократ-
ска Република Немач-
ка. Заступник „Про-
грес" Предузеће за у-
напређивање спољло-
трговинске размене и 
заступање иностраних 
фирми — Београд 

„Фармаков Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и ттроизводњу леко-
ва — Призрен 

15-515-341/1 

15-515-275/1-64 

од 11. септембра 1965. 
године 

од 11. септембра 19G5. 
године 

од 8. децембра 1969. 
године 

од 26. јуна 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 12. октобра 1965. 
године 

од 2. новембра 1965. 
године 

од 12. октобра 1965. 
године 

од 7. јуна 1965. 
године 

од 7. јуна 1965. 
године 

од 4. децембра 1965. 
године 

од 14. октобра 1985. 
године 

од 15. октобра 1965. 
године 

од 1. фебруара 1965. 
године 

„Лек44 Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-275/2-64 

15-515-227/1-64 

15-515-114/1 

15-515-229/1-64 

15-515-323/1 

15-515-327/1 

од 1. фебруара 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 12. јуна 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

од 23. септембра 1965. 
године 
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95 Ferum »Lek« i. m. ампуле 50 x 2 ml 

96 Ferum »Lek« i. v. 

97 Ferum »Lek« i. v. 

98 Fidemycin i. m. 

99 Fidemycin i. m. 

100 Fidemycin i. m. 

101 Fidemycin i. m. 

102 Fidemycin i. v. 

103 Fidemycin i. v. 

104 Fidemycin i. V. 

105 Fidemycin i. v. 

106 Flurin 

107 Flurin 

108 Fortevit 

109 Frenolon 

110 Frenolon 

111 Frenolon 

112 Galophyt 

113 Gamibetal 

114 Gamibetal 

115 Geriplekg 

116 Genosan 

117 Genotan 

118 Geomycin i. v. 

119 Glucosal 

120 Griseofulvin * 

ампуле 5 x 5 ml 

ампуле 50 x 5 ml 

ампуле 1 x 0,150 
g и 1 x 2 ml pe-
дестиловане воде 
ампуле 
50 x 0,150 g 
ампуле 1 x 0,350 
g и I x 2 ml pe-
дестиловане воде 
ампуле 
50 x 350 g 
ампуле 1 x 0,110 
g и 1 x 5 ml pe-
дестилоеаие воде 
ампуле 50 x 0,110 g 

ампуле 1 x 0,275 
g и 1 x 10 ml pe-
дестиловане воде 
ампуле 50 x 0,275 g 

таблете 30 x 0,1 g 

таблете 100 x 0,1 g 

капсуле, 60 кпс. 

ампуле 5 x 1 ml 

ампуле 100 x 1 ml 

дражеје 50 x 5 mg 

гранулат 100 g 

ампуле 10 x 2,5 ml 

таблете 
20 хЖ50 mg 
капсуле, 60 кис. 

желе 75 g 

паста 50 g 

ампуле 100 mg 

раствор 500 ml 

таблете 25 х 250 mg 

„Лек" Товарна фарма- 15-515-327/2 
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-328/1 

15-515-328/2 
„Крка" Товарна здра- 15-515-284/1 
вил — Ново Место 

15-515-231/1 

15-515-285/1 

15-515-232/1 

15-515-286/1 

15-515-233/1 

15-515-287/1 

15-515-234/1 

15-515-447/1-64 

15-515-447/2 

15-515-124/1 

„Хемофарм" Фабрика 
лекова — Вршац 

„Плива" Творница Фар 
мацеутских и кемиј-
ских- производа — За-
греб 
„Галеника" Фармаце- 15-515-83/1 
утско-хемијска индус-
трија, Београд—Земун 

15-515-83/2 

15-515-408/1-64 

„Алкалоид" Фабрика за 15-515-444/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 
„Italseber" — Милано, 
Италија. Заступник 
„Велебит" Заступство 
иностраних фирми — 
Загреб 

„Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 
„Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

„Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 
Завод за трансфузија 
на крв — Скопље 
,,Крка" Товарна здра-
вил — Ново Место 

5 

од 23. 

од 23. 

од 23. 

од 29. 

од 29. 

од 30. 

од 30. 

од 29. 

од 29. 

од 30. 

од 30. 

од 27. 

од 27. 

од 28. 

новембра 1965. 
године 

новембра 1965. 
године 
новембра 1965 
године 
јула 1965. 
године 

јула 1965. 
године 
јула 1965. 
године 

јула 1965. 
године 
јула 1965. 
године 

јула 1965. 
године 
јула 1965. 
године 

јула 1965. 
године 
јануара 1965. 
године 
јануара 1965. 
године 
јула 1965. 
године 

15-515-17/1-64 

15-515-18/1-64 

15-515-134/1 

15-515-340/1-64 

15-515-336/1-64 

15-515-82/1 

15-515-281/1-64 

16-250/4-63 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 8. децембра 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године, 

од 30. јула 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 23. јула 1965. 
године 
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121 Griseofulvin 

122 Griseofulvin М 

123 Griseofulvin М 

124 Halotan 

125 Halotan 

126 Hostacain 

127 Hostacain 

128 Hydroeyclin 

129 Hydrocyclin 

130 Imidin 

131 Infantan 

132 Isofan — Insulin 
400 i. j. 

133 Isoniazid 

134 Jadit 

135 Jadit H 

136 Jodtheonal 

137 Kanamicin 

138 Kanamicin 

139 Kanamicin 

140 Kanamicin 

141 Kofambin 

3 
таблете 
100 x 250 mg 
таблете 25 x 125 mg 

таблете 
100 x 125 mg 
раствор 50 ml 

раствор 250 ml 

форте ампуле 
50 x 2 ml 

„Крка" Товарна здра-
вил — Ново Место 

„Хемофарм" Фабрика 
лекова — Вршац 

„Серво Михаљ" Инду-
стрии ско-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

форте ампуле 
100 х 2 ml 
суспензија за о-
чи и уши 5 ml 

суспензија за очи 
и уши 10 ml 
капи за нос 10 ml 

маст 25 g 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија, Београд—Земун 

10 ml 

таблете 
100 х 0,05 g 

прашак 40 g 

раствор 6 ml 

таблете, 20 тбл. 

1 х 0,5 g 

50 х 0,5 g 

1 х 1 g 

50 х 1 g 

таблете, 10 тбл. 

142 Laevulosum 30°/о ампуле 50 х 10 ml 

16-250/3-63 

15-515-236/1 

15-515-236/2 

15-515-58/1 

15-515-58/2 

15-515-259/1-64 

15-515-259/2-64 

15-515-152/2 

15-515-152/1 

„Фармаков Предузеће 15-515-30/1 
за откуп и прераду би-
ља и производњу леко-
ва — Призрен 
„Алкалоид" Фабрика за 15-515-445/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 
„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска индус-*" 
трија. Београд—Земун 
„Фармакос" Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и производњу леко-
ва — Призрен 
„Серво Михаљ" Инду- 15-515-38/1 
стријеко-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

15-515-37/1 

„Алкалоид" Фабрика за 15-515-448/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље • 
„Плива" Творница фар- 15-515-390/1 
мацеутских и хемиј-
ских производа — За-
греб 

15-515-390/2-64 

„ 4 15-515-389/1 

15-515-389/2-64 

„Здравље" Фабрика за 15-515-18/2 
производњу лекова — 
Лесковац 
„Алкалоид" Фабрика за 15-515-434/1 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

15-515-220/1 

15-515-112/1 

143 Laevulosum 40°/о 

144 Lekobar 

145 Lekosept 

ампуле 50 х 10 ml 

прашак 150 g 

таблете 20 х 0,25 g 

„Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-435/1 

15-515-338/1 

15-515-207/1 

од 23. јула 1965. 
године 

од 1. Јула 1965. 
године 

од 1. јула 1965. 
године 

од 5. априла 1965. 
године 

од 5. априла 1965. 
године 

од 2. априла 1965. 
године 

од 2. априла 1965. 
године 

од 4. јуна 1965. 
године 

од 4. јуна 1965. 
године 

од 22. новембра 1965. 
године 

од 10. децембра 1965. 
године 

од 30. јула 1965. 
године 

од 3. априла 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 23. новембра 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

\ 
од 27, јануара 1965. 

године 
од 27. јануара 1965. 

године 
од 27. јануара 1965. 

године 
од 10. јуна 1965. 

године 

од 10. децембра 1965. 
године 

од 10. децембра 1965. 
године ^ 

од 5. октобра 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 
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146 Lekosept 

147 Lekozid 

148 Lekozid 

149 Lekozid 

150 Leptosuccin 

151 Leptosuccin 

таблете 
250 x 0,25 g 

ампуле 5 x 2 ml 

ампуле 50 x 2 ml 

раствор 10 ml 

ампуле лиофили-
зиране 
10 x ЗОО mg 

ампуле лиофили-
зиране 
50 х ЗОО mg 

„Лек" Товарна фарма- 15-515-207/2 
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-248/1 

15-515-248/2 

15-515-248/3 
„Плива" Творница фар- 15-515-410/1-64 
мацеутских и кемиј-
с к и производа — За-
греб 

15-515-410/2-64 

од 21. јула 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 21. јула 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

152 Lioxon таблете 30 x 0,5 g „Галеника" Фармаце-
утскотхемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

15-515-343/1-64 од 13. марта 1965. 
године 

153 Locacorten N крем 15 g „Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 

15-515-313/1 од 26. августа 1965. 
године 

154 Locacorten N маст 15 g 
•• 

15-515-312/1 од 26. августа 1965. 
године 

155 Majeptil таблете 50 x 1 mg „Specia" — Париз, 16-501/2-63 од 8. новембра 1965. 
Француска. Заступник 
„Chemcolor" Инострана 

године Француска. Заступник 
„Chemcolor" Инострана 
заступства — Загреб 

156 Mellerette капи 10 ml „Босналитек" Фабрика 
л и ј е к о в а ^ - Сарајево 

15-515-283/1 од 12. новембра 1965. „Босналитек" Фабрика 
л и ј е к о в а ^ - Сарајево године 

157 Morrhuatin 5V. ампуле 5 x 5 ml „Алкалоид" Фабрика за 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

15-515-439/1 од 22. новембра 1965. 
године 

158 Morrhuatin 10Ve ампуле 5 x 5 ml 
•• 

15-515-440/1 од 22. новембра 1965. 
године 

159 Motolon таблете 20 x ОД g „Хемофарм" Фабрика 
лекова — Вршац 

15-515-448/1-64 од 17. септембра 1965. 
године 

160 Multifungin маст 15 g „Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-165/1 од 24. јуна 1965. 
године 

161 Multifungin прашак 30 g 
•• 

15-515-164/1 од 24. јуна 1965. 
године 

162 Multifungin раствор 30 g 15-515-163/1 од 24. јуна 1965. 
године 

163 Muthesa таблете 30 x 5 mg „Југодијететика" Твор-
ница фармацеутско-ди-
јететских производа — 
Загреб 

15-515-17/1 од 23. јула 1965. 
године 

164 Mydocalm дражеје 
30 x 0,05 g 

„Крка" Товарна здра-
вил — Ново Место 

15-515-382/1 од 11. новембра 1965. 
године 

165 Mydocalm дражеје „ 15-515-382/2 од 11. новембра 1965. 
ЗОО x 0,05 g 

од 
године 

166 Neocyclin маст 5 g „Хемофарм" Фабрика 
лекова — Вршац 

08-445/1-62 од 17. марта 1965. 
године 

167 Neocyclin маст 20 g *• 08-445/2-62 од 17. марта 1965. 
године 

168 Noscapin дражеје 15vx 30 mg „Алкалоид" Фабрика за 
алкалоиди и хемиско-
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

15-515-85/1 од Г4. октобра 1965. 
године 

169 Novocin 1 x 0,25 g и 1 x 2 
ml растварача 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

15-515-76/1 од 22. јула 1965. 
године 

170 Novocin капсуле 8 x 0,25 g „ 15-515-77/1 од 22. јула 1965. 

171 
године 

171 Novodrin сируп 125 g „Крка" Товарна здра-
вил — Ново Место 

15-515-78/1 од 31. марта 1965. 
године 
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172 Novorectol 

173 Novorectol 

174 Nuredal 

175 Nuredal 

176 Nyazin 

177 Nyazin 

178 Nyazin 

179 Oligovit 

180 Olivin 

супозиторије, 10 
супоз. 

супозиторије, 100 
супоз. 
таблете 50 х 25 mg 

таблете 
500 х 25 mg 
таблете 30 х 25 mg 

таблете 
100 х 25 mg 
таблете 
30 х 100 mg 
дражеје, 30 држ. 

„Галеника" Фармаце- 15-515-142/1 
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

„Egyt" — Будимпешта, 
Мађарска. Заступник 
„Техносервис" Иностра-
на трговачка заступ-
ства — Београд 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

15-515-142/2 

15-515-350/1-64 

15-515-350/2-64 

15-515-122/1 

15-515-122/2 

15-515-123/1 

15-515-263/1-64 

181 Orferon 

182 Orferon »С« 

183 Orvagil 

184 Orvagil 

185 Panthenol 

186 PAS — Aluminium 

187 PAS — Aluminium 

188 Patentex 

189 Pelentan 

190 Pelentan 

191 Perabol 

192 Perabol 

193 Perabol 

194 Perabol 

195 Perabol 

196 Perabol 

197 Perabol 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

гранулат 20 х 3 g „Фитонија" Производ- 15-515-183/1-64 
ни лаборатори ј предузе-
ћа Шумапродукт, за 
прераду и производњу 
љековитог биља и ли-
јекова биљног поријек-
ла — Блажуј 

сируп 200 ml „Плива" Творница фар- 15-515-311/1 
мацеутских и хемиј-
ских производа — За-
греб 

дражеје, 50 држ. 

оралне таблете 
20 х 250 mg 

вагиналне табле-
те 10 х 500 mg 
маст 30 g 

дражене 
250 х 0,5 g 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

„Хемофарм" Фабрика 
лекова — Вршац 
„Фармаков Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и производњу леко-
ва — Призрен 

дражеје 500 х 0,5 g 

маст 60 g 

таблете 10 х 0,3 g 

таблете 250 х 0,3 g 

ампуле 5 х 1 ml 

ампуле 50 х 1 ml 

таблете 20 х 5 mg 

таблете 100 х 5 mg 

таблете 20 х 1 mg 

таблете 100 х 1 mg 

раствор 15 ml 

„Крка" Товарна здра-
вил — Ново Место 

„Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

15-515-94/1 

15-515-100/1 

15-515-10V1 

08-446/1-62 

15-515-113/1 

15-515-113/2 

15-515-130/1 

15-515-383/1 

15-515-383/2 

15-515-254/1 

15-515-254/2 

15-515-252/1 

15-515-252/2 

15-515-251/1 

15-515-251/2 

15-515-253/1 

од 19. јуна 1965. 
године 

од 19. јуна 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 5. јуна 1965. 
године 

од 5. јуна 1965. 
године 

од 7. јуна 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 4. марта 1965. 
године 

од 3. децембра 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 18. јуна 1965. 
године 

од 18. јуна 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 3. априла 1965. 
године 

од 3. 

од 16. 

од 12. 

од 12. 

од 18. 

од 18. 

од 3. 

од 3. 

од 16. 

од 16. 

од 3. 

априла 1965. 
године 
јуна 1965. 
године 
новембра 1965. 
године 
новембра 1965. 
године 
октобра 1965. 
године 

октобра 1965. 
године 
новембра 1965. 
године 
новембра 1965. 
године 
октобра 1965. 
године 
октобра 1965. 

године 
новембра 1965. 
године 
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198 Pergalen маст 20 g „Серво Михаљ" Инду- 15-515-36/1 од 31. јула 1965. 
стријско-пољопривред- године 
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

199 Piazolin таблете 50 х 0,5 g „Крка" Товарна здра- 15-515-146/1-64 од 17. марта 1965 
вил — Ново Место године 

200 Piazolin таблете 25,0 х 0,5 « „ 15-515-146/2-64 од 17. марта 1965. 
године 

201- Prednisolon таблете 10 х 5 mg „Хемофарм" Фабрика 15-515-310/1 од 22. септембра 1963 
лекова — Вршац године 

202 Prednisolon таблете 250 х 5 mg „ 15-515-310/2 од 22. септембра 1965, 
године 

203 Proculin капи за очи 10 ml „Алкалоид" Фабрика за 15-515-441/1 од 8. децембра 1965 
алкалоиди и хемиско- године 
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

204 Pyostacine таблете „Specia" — Париз, 15-515-67/1 од 18. децембра 1965 
20 х 250 mg Француска. Заступник године 

„Chemcolor" Инострана 
заступства — Загреб 

205 Pyostacine таблете „ 15-515-67/2 од 18. децембра 1965 
100 х 250 mg године 

206 Recto — Serol маст 20 g „Фармаков Предузеће 15-515-131/1 од 1. јула 1965. 
за откуп и прераду би- године 
ља и производњу леко-
ва — Призрен 

207 Redergin ампуле 5 х 1 ml „Лек" Товарна фарма- 15-515-208/1 од 22. јула 1965. 
цевтских ин кемичних године 
изделков — Љубљана 

208 Redergin ампуле 50 х 1 ml „ 15-515-208/2 од 22. јула 1965. 
године 

209 Redergin раствор 15 ml „ 15-515-206/1 од 22. јула 1965. 
године 

210 Renese таблете 30 х 2 mg „Алкалоид" Фабрика за 15-515-453/1-64 од 3. априла 1965. 
алкалоиди и хемиско- године 
фармацеутски произво-
ди — Скопље 

211 Revonal таблете 10x0,2 g „Лек" Товарна фарма- 15-515-208/1-64 од 31. марта 1965. 
цевтских ин кемичних године 
изделков — Љубљана 

212 Revonal таблете „ 15-515-208/2-64 од 31. марта 1965 
250 х 0,2 g године 

213 Rigenicid супозиторије „Крка" Товарна здра- 15-515-143/1 од 19. јуна 1965. 
200 х 0,5 g вил — Ново Место године 

214 Ripason дражеје 30 х 0,2 g „Хемофарм" Фабрика 15-515-426/1-64 од 27. јануара 1965. 
лекова — Вршац године 

215 Ripason дражеје „ 15-515-426/2-64 од 27. јануара 1965 
250 х 0,2 g године 

216 Ripason дражеје „ 15-515-426/3-64 otf 27. јануара 1965. 
500 х 0,2 g године 

217 Secotyl ампуле 5 х 1 ml „Лек" Товарна фарма- 15-515-366/1 од 6. новембра 1965. 
цевтских ин кемичних године 
изделков — Љубљана 

218 Secotyl ампуле 50 х 1 ml „ 15-515-366/2 од 6. новембра 1965. 
године 

219 Sigmamycin i. m. ампуле 100 mg „Здравље" Фабрика ма 15-515-333/1-64 од 27. јануара 1965. 
производњу лекова — године 
Лесковац 

220 Stilboestrol таблете 20 х 1 mg „Галеника" Фармаце- 15-515-305/1 од 23. септембра 1965, 
утско-хемијска инду- ' године 
стрија, Београд—Земун 

221 Sulfasalazin таблете 50x0,5 g „Крка" Товарна здра- 15-515-320/1-64' од 6. фебруара 1965. 
вил — Ново Место године 

222 Sulfasalazin таблете 100 х 0,5 g „ 15-515-320/2-64 од 6. фебруара 1965. 
године 

223 Sulfasalazin таблете 500 х 0,5 g „ 15-515-320/3-64 од 6. фебруара 1965. 
године 
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224 SulfaeSalazin 

225 Tegretol 

226 Tegretol 

22? Ulcosan 

228 Unazid K 

229 Vasocastan 

230 Vi — Gal 

231 Viomicin 

232 Vitamin > C-

233 Vitamin xC« 

таблете „Крка" Товарна здра- 15-515-320/4-64 
1000 х 0,5 g вил — Ново Место 
таблете „Geigy" — Базел, Швај- 15-515-65/1 
50 х 200 mg царска, Заступник „Fa-

beg" Заступништво и-
ностраних фирми 
Београд 

таблете 
500 х 200 mg 
прашак 65 g (15 
доза) 
дражеје. 20 држ. 

„Босналијек" Фабрика 
лијекова — Сарајево 
„Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских производа — За-
греб 

раствор 50 ml „Лек" Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков — Љубљана 

гранулат 60 g „Галеника" Фармаце-
утско-хемијска инду-
стрија, Београд—Земун 

50 х 1 g „Плива" Творница фар-
мацеутских и хемиј-
ских производа — За-
греб 

таблете 20x0,5 g „Серво Михаљ" Инду- Д5-515-271/1 
стријско-пољопривред-
ни комбинат — Фабри-
ка лекова, Зрењанин 

15-515-65/2 

15-515-59/3-64 

15-515-95-1 

15-515-117/2-64 

15-515-425/1-64 

15-515-288/1 

таблете 250 х 0,5 g 15-515-271/2 

од 6. фебруара 1965. 
године 

од 14. децембра 1965. 
године 

од 14. децембра 1965. 
године 

од 5. јуна 1965. 
године 

од 31. марта 1965. 
године 

од 17. марта 1965. 
године 

од 7. априла 1965. 
године 

од 28. јула 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

од 24. септембра 1965. 
године 

HIS — инактиви-
сана вакцина про-
тив грипа — бива-
лентна 

235 Vaccinum diphth?-
ro-tetano-pertussi-
eum et parapertus-
sicum 

236 Vaccinum diphte-
ro-tetano-pertussi-
cum et parapertus-
sicum 

В А К Ц И Н Е 

5 ml (10 доза) Завод за здравствену 15-515-409/1 
заштиту Социјалистич-
ке Републике Србије 
— Београд 

3 х 0,5 ml (1 доза) Имунолошки завод — 15-515-465/2 
Загреб 

1 х 5 ml (10 доза4* 15-515-465/1-64 

237 Vaccinum diphthe-
ricum, tetanicum, 
pertussicum et pa-
rapertussicum 
(Di-Te-Per-Para-
-Per) 

238 Vaccinum diphthe-
ricum, tetanicum, 
p£rtussdcum et pa-
rapertussicum 
(Di-Te-Per-Para-
-Per) 

239 Vaccinum influen-
zae vivum lyophili-
satum tipus A et В. 
(жива лиофилизи-
рана вакцина про-
тив инфлуенце, 
тип А и тип В) 

240 Vaccinum typhicum 
et paratyphicum А 
i В (Ту — АВ). 

3 х 1 ml (1 доза) Институт за серуме и 15-515-176/1 
вакцине „Торлак" — 
Београд 

10 х 10 ml (10 доза) 15-515-176/2 

10 х 10 доза Имунолошки завод- — 15-515-462/1 
Загреб 

3 х 1 ml (1 доза) Институт за серуме и 15-515-177/1 
вакцине „Торлак" — 
Београд 

од 2. новембра 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 27. јануара 1965. 
године 

од 23. јула 1965. 
године 

од 23. јула 1965. 
године 

од 3. децембра 1965. 
године 

од 10. септембра 1965. 
године 
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241 Vaccinum typhicum 10 х 10 ml (10 доза) Институт за серуме и 15-515-177/2 од 10. новембра 1965, 
et paratyphicum А вакцине „Торлак" — године 
i В (Ту — АВ) Београд 

242 Vaccinum typhy а- 1 х 10 доза и Имунолошки завод — 15-515-461/1 од 2. децембра 1965. 
cetono inactivatum 1 х 5 ml раства- Загреб године 
et dessicaturn (а- рана 
цетинска сува вак-
цина против тр-
бушног тифуса) 

15 Бр. 160/1 
23. јануара 1966. године 

Београд 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Наредбе о изменама 
и допунама Наредбе о материјалном и осталим тро-
шковима пословања привредних организација, об-
јављеном у „Службеном листу СФРЈ", бр. 57/65, пот-
крале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕД-
БЕ О МАТЕРИЈАЛНА™ И ОСТАЛИМ ТРОШКО-
ВИМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 
У тачки 3. став 2. у новој одредби под 1а) умес-

то речи: „Правилника о дужем плаћеном годишњем 
одмору радника радних организација на раду у од-
ређеним иностраним земљама („Службени лист 
СФРЈ", бр. 22/64)" треба да стоји: „општег акта 
радне организације донетог по члану 63. став 4. 
Основног закона о радним односима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 17/65)". 

У тачки 8. у уводној реченици нове тачке 13. 
уместо речи: „4. до 13." треба да стоји: „4. до 12Л 

Из Савезног секретаријата за финансије, Бео-
град, 27. јануара 1966. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о поступку раз-
врставање брашна у квалитетне групе, објављеном 
у „Службеном листу СФРЈ", бр. 2/66, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ПОСТУПКУ РАЗВРСТАВАЊА БРА-

ШНА У КВАЛИТЕТНЕ ГРУПЕ 
У тачки 6. став 1. у формули, испод разломачке 

црте, после речи: „ТТХ" реч: „минус" треба замет-
нути знаком: „X". 

Из Савезног секретаријата за индустрију и тр-
говину, Београд, 2. фебруара 1966. године. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 217. став' 

1. тачка 3. Устава, на предлог државног секретара 
за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 

ИСЛАМСКОЈ РЕПУБЛИЦИ МАУРИТАНИЈИ 
I 

Поставља се 
Дуциан Ристић, изваиредни и опуномоћени ам-

басадор СФРЈ у Сенегалу, за изванредиог и опуно-

Начелник 
Управе за фармацуутску службу 

и медицинско снабдевање, 
Венцеслав Павлов, с. р. 

моћеиог амбасадора Социјалистичко Федеративне 
Републике Југославије у Исламској Републици 
Мауританији, са сталним седиштем у Дакару. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

Ш 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 2 
25. јануара 1966. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 34, Закона о савезној управи 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 7/65), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕ-

КРЕТАРА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 
Разрешава се дужности саветника савезног 

секретара за саобраћај и везе Спасоје А т а н а с о -
вић, због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 13 
31. јануара 1966. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, е. p. 

На основу члана 41. Закона о савезној управи 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 7/65), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА 
Разрешава се функције помоћника председ-

ника Савезне комисије за верска питања Златко 
Фрид, због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 14 
31. јануара 1966. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 
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На основу члана 41. Закона о савезној управи 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 7/65), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА 

Поставља се за помоћника председника Са-
везне комисије за верска питања Петар Шегвић, 
досадашњи опуномоћени министар у Државном 
секретари јату за иностране послове 

Б. бр. 12 
31. јануара 1966 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана 54, Закона о савезној управи 
(„Службени лист СФРЈ", бр 7/65), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ НЕКИХ ЧЛА-

НОВА САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА 
ПИТАЊА 

1. Разрешава се функције члана Савезне ко-
мисије за верска питања Тахир Ћамуран, пред-
седник Организационо-кадровске комисије Савез-
ног одбора ССРНЈ и Златко Фрид, помоћник 
председника Савезне комисије за верска питања, 
постављени решењем Савезног изврсног већа 
Б. бр. 155 од 8. јула 1965. године. 

2. За чланове Савезне комисије за верска пи-
тања. поред раније постављених чланова, поста-
вљају се: 

1) Радомир Радовић, опуномоћени министар у 
Државном секрета риј ату за иностране послове; 

2) Петар Шегвић, помоћник председника Са-
везне комисије за верска питања. 

Б. бр. 9 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Савезно извршно веће^ 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

4) Државни секретаријат за народну одбрану; 
5) Савезни завод за привредно планирање; 
6) Савезна привредна комора. 
2. Органи и организације из тачке 1. овог ре-

шења делегирају у савет Вирпе статистичко школе 
по једног представника. 

Б бр. 10 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана 6. Закона о усклађивању са 
Уставом прописа о установама које су основали 
савезни органи („Службени лист СФРЈ", бр. 16/65), 
Савезно извршно веће доноси 

Р F 111 F Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈИ ДЕЛЕГИРАЈУ ПРЕДСТАВНИКЕ ДРУШ-
ТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВЕТ ЈУГОСЛОВЕН-

СКОГ БИБЛИОГРАФСКОГ ИНСТИТУТИ! 

1. У севет Југословенска библиографског ин-
ститута делегирају представник: 

1) Савезни секретаријат за информације; 
2) Комисија за културне везе са иностранством; 
3) Савезни оа вет за ^ординацију научних 

делатности; 
4) Институт за упоредно право; 
5) Југословенски центар за техничку и научну 

документацију; 
6) Савет за издавачку делатност при Савезној 

привредној комори: 
7) Савез друштава библиотекара Југославије. 
2. Органи и организације из тачке 1. овог ре-

шена делегирају у савет Југословенског библио-
графског института по једног представника. 

Б. бр. И 
31. јануара 1966. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана 6. Закона о усклађивању са 
Уставом прописа о установама које су основали 
савезни органи („Службени лист СФРЈ", бр. 16/65), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈИ ДЕЛЕГИРАЈУ ПРЕДСТАВНИКЕ ДРУШ- -
ТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВЕТ ВИШЕ СТАТИ-

СТИЧКЕ ШКОЛЕ 

1. У савет Више статистичке школе делегирају 
представник: -

1) Савезни завод за статистику; 
2) Југословенско статистичко друштво; 
'3) Служба друштвеног књиговодства; 

На основу члана 84. став 2. Закона Р војним 
судовима („Службени лист СФРЈ", бр. 7/65), др-
жавни секретар за народну одбрану доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ АРБИТАРА ВОЈНЕ 
ПРИВРЕДНЕ АРБИТРАЖЕ ПРИ ДРЖАВНОМ 

СЕКРЕТ АРИ Ј АТУ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ 
ЗА 1966. ГОДИНУ 

За арбитре Војне привредне арбитраже при 
Државном секретаријату за народну одбрану за 
1966. годину именују се: 

1) Драшковић Војин, пуковник правне службе 
у Државном секретари јату за народне^ одбрану, 
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који се истовремено одређује и за заменика пред-
седника Војне привредне арбитраже; 

2) Ромац др Анте, потпуковник правне службе 
у Државном сокретаријату за народну одбрану, 
који се истовремено одређује и за заменика пред-
седника Војне привредне арбитраже; 

3) Антонијев:^ Слободан, генерални директор 
предузећа „Гранекслорт", Београд; 

4) Анђелковић Миодраг, санитетски потпуков-
ник У Државном секретаријлту за народну од-
брану; 

5) Брили Хинко, дипломирани инжењер, пу-
ковник грађевинске службе у Државном секрета-
ријату за народну одбрану; 

6) Будисављевић Момчило, генерални директор 
прогп/зећа „Југотехна", Београд; 

7) Финци Соломон, дипломирани инжењер, тех-
нички пуковник у Државном секретаријату за 
н а п а н у одбрану; 

8) Фијавж Фрањо, генерални директор преду-
зећа „Словенија Сађе", Љубљана; 

9) Јовановић Миодраг, потпуковник -финансиј-
ске службе у Државном секретаријату за народну 
одбрину; 

10) Каназаревић Александар, саветник у прав-
ној служби Савета за економске односе са ино-
CTpa-.'CTBOM Савезне привредне коморе; ч 

Г) Кафеџиски Блажо, пуковник финансијске 
слу у Државном секретари јату за народну од-
брану; 

12) Катић Божидар, генерални директор пре-
дузета „Планум", Земун; 

13) Константинова^ Глигорије, помоћник ди-
ректора Предузећа „Вардар" експорт-импорт, Ско-
пље; 

14) Лакић Урош, потпуковник финансијске 
службе у Државном секретару ату за народну од-
брану; 

15) Лазарујка Жарко, дипломирани инжењер, 
технички пуковник у Државном секретаријату 
за народну одбрану; 

16) Лопичић Лука, дипломирани правник, по-
моћник секретара Савезне привредне коморе и 
секретар Бироа за опште послове Савезне прив-
редне коморе; 

17) Лупшић др Ђорђе, секретар Спољнотрговин-
ске арбитраже Савезне привредне коморе; 

18) Мекјавић Алекса, комерцијални директор 
Јадранске слободне пловидбе, Сплит; 

19) Милић Радомир, дипломирани инжењер, 
пуковник грађевинске службе у Државним секре-
тари] ату за народну одбрану; 

20) Муфтић Исам, интендантски потпуковник 
у Државном секретари јату за народну одбрану; 

2*1) Николић Ђорђе, дипломирани инжењер, 
војни службеник I класе у Државном секретари-
јату за народну одбрану; 

22) Оутрала Винко, дипломирани инжењер 
грађевинарства, руководилац Групе за техничко-
технолошка питања за грађевинарство Савезне 
привредне коморе; 

23) Перовић Душан, мајор финансијске службе 
у Државном секретаријату за народну одбрану; 

24) Суђић Душан, дипломирани инжењер, са-
ветник у Секретари]ату за шумарство и дрвну ин-
дустрију Савезне привредне коморе; 

25) Сенковић др Зденко, директор Пословног 
удружења текстилне и бомбажне индустрије, Љу-
бљана ; 

ѓ 
26) Шмигматор Ђукз, директор предузећа 

„Воће", Загреб; 

27) Шнајдер Златко, директор извозног преду-
зећа „Кемикалија", Загреб; 

28) Шулигој Цирил, потпуковник финансијске 
службе у Државном секретзријату за народну 
одбрану; 

29) Тарановски Трајко, потпуковник финансиј-
ске службе у Државном секретари,]ату за народну 
одбрану; 

30) Темали Рикард, дипломирани инжењер, служ-
беник у Државном секретару ату за народну од-
брану; 

31) Тричковић Слободан, интендантски т о п у -
кови ик у Државном секретари јату за народну од-
брану; 

32) Урошев Пантелија, потпуковник финансиј-
ске службе у Државном секретари јату за народну 
одбрану; 

83) Живановић Небојша, дипломирани инже-
њер, технички пуковник у Државном секретари-
јату за народну одбрану. 

Бр. 136/66 
1. фебруара 1966, Г О Д И Е Ш 

Београд 
Државни секретар 

за народну одбрану 
генерал армије, 

Иван Гошњак, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
СОЦИЈАЛИС^ГИЧКИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБ-

ЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Социјал мистичке Републике Бо-
сне и Херцегових" у броју 21. од 2. јуна 1^65. годи-
не објављује: 

Одлуку о избору половине посланика у Савезно 
веће Савезне скупштине (Веће народа); 

Одлуку о избору председника Скупштине Соци-
ј а л и с т и т е Републике Босне и Херцеговине: 

Одлуку о избору потпредседника Скупштине 
Социјалистичке Репубтике Босне и Херцегових; 

. Одлуку о разрешењу председника и избору 
председника и једног члана Комисије за изборе и 
именовање Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о разрешењу и избору дланова Законо-
давно правне комисије Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору чланова Комисије за израду и 
подношење предлога Пословника Скупштине СР 
БиХ; 

Одлуку о избору председника и чланова Одбора 
за друштвени надзор Скупштине СРБиХ; 

? Одлуку о избору председника и подпредседника 
Републичког већа Скупштине СРБиХ: 

Одлуку о разрешењу и избору председника и 
чланова одбора и комисија Републичког већа Ску-
пштине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и потпредседника 
Привредног већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и чланова одбора 
и комисија Привредног већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и потпредседника 
Просветно-културног већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о разрешењу и избору председника и 
чланова одбора и комисија Просветно-културног 
већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и подпредседника 
Социјално-здравственог већа Скупштине СРБиХ; 
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Одлуку о разрешењу и избору председника и 
чланова одбора и комисија Социјално-здравственог 
већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и чланова одбора 
и комисије Организационо-политичког већа Скуп-
штине СРБиХ; 

Одлуку о избору председника и подпредседника 
Организационо-политичког већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о разрешењу потпредседника Извршног 
већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о избору потпредседника и чланова Из-
вршног већа Скупштине СРБиХ; 

Одлуку о именовању републичких секретара у 
Извршном већу и заменика републичких секретара; 

Одлуку о разрешењу и именовању генералног 
директора Привредне банке СРБиХ; 

Решење о разрешењу и постављењу функцио-
нера републичких органа управе; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању ванредног и допунског испита у гимна-
зији; 

Финансијски план прихода и расхода Фонда 
здравственог реосигурања за 196^ годину. 

У броју 22. од 7. јуна 1965. године објављује: 
Уредбу о издвајању целулозног и јамског дрвета 

од посечене дрвне масе и о издвајању планинских 
отпадака четинара; 

Решење о укидању, оснивању, подручју и се-
дишту јавних тужилаштава; 

Упутство о завођењу месног самодоприноса; 
Упутство о вођењу пословних књига обвезника 

доприноса из личног дохотка од самосталног врше-
ња занатских и других привредних делатности, као 
и самосталног вршења интелектуалних услуга. 

У броју 23. од 14. јуна 1965. године објављује: 
Закон о високом школству; 
Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине о 

нескладу Одлуке Скупштине комуналне заједнице 
социјалног осигурања радника Тузла са Уставом 
СРБиХ; 

Извештај о резултату допунских избора за по-
сланике Просветно-културног већа у изборним једи-
ницама Лукавац и Орашје. 

У броју 24. од 16. јуна 1965. године објављује; 
Закон о највишој граници стопе ванредног до-

приноса за здравствено осигурање земљорадника за 
1964. годину; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању поправног и разредног исипта у гим-
н а з и ј и ; 

Измене у пречишћеном тексту сталних судских 
тумача. 

У броју 25. од 26. јуна 1965. године објављује: 
Правилник о укидању Правилника о начину ис-

плате дотације срезовима; 
Наредба о престанку важења Наредбе о држању 

и смештају запаљивих течности у продавницама на 
мало, у занатским предузећима и радионицама за 
дневну употребу, у магацинима занатских радиони-
ца и приватним становима и о смештају и промету 
запаљивих течности у подземним танковима и пок-
ретним пумпама за снадбевање аутомобилског сао-
браћаја; 

Одлуку Уставног суда Босне и Херцегових о 
укидању члана 170. став 3. Статута општине Билећа; 

Упутство о допуни Упутства о обрасцима за вр-
шење појединих изборних радњи по Закону о из-
бору општинских и среских одборника; 

Упутство о допуни Упутства о обрасцима за вр-
шење појединих изборних радњи по Закону о из-
бору републичких посланика. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБ-
ЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Социјалистичке Републике 
Македоније" у броју 16. од 21. априла 1965. године 
објављује: 

Закон о заштити природних реткости; 
Закон о подручјима општинских и окружних 

судова опште надлежности у Социјалистичкој Ре-
публици Македонији; 

Закон о изменама и допунама Закона о обавез-
ном учествовању грађана у спречавању опште опа-
сности; 

Закон о архивској грађи и архивима; 
Закон о изменама Закона о рибарству; 
Закон о одмаралиштима за децу и омладину; 
Закон о изменама и допунама Закона о туристи-

чком логоровања; 
Закон о изменама Закона о радним односима 

пољопривредних радника код приватних послода-
в а ц ; 

Закон о изменама Закона о радним односима 
кућних помоћница; 

Закон о изменама и допунама Закона о прогла-
шењу шумских предела на планини Галичици на-
циона лним парком; 

Закон о, изменама и допунама Закона о прогла-
шењу шумских предела око Мавровског Поља на-
ционал ним парком; 

Закон о изменама и допунама Закона о проглат 
шењу дела горских предела на Пелистер планини 
националним парком; 

Закон о изменама Закона о експлоатацији одре-
ђених минералних сировина; 

Закон о изменама и допунама Закона о лову; 
Закон о забрани држања коза; 
Закон о изменама Закона о вештачком осеме-

њавању крава; 
Закон о изменама Закона о заштити стоке од 

заразних болести; 
Закон о изменама Закона о меринизацији; 
Закон о изменама и допунама Закона о водама; 
Закон о изменама и допунама Закона о спреча-

вању пољских штета; 
Закон о изменама и допунама Закона о шумама; 
Закон о изменама и допунама Закона о уређи-

вању имовинских односа насталих оамовласним за-
узимањем земљишта у општенародној имовини; 

Закон о изменама и допунама Закона о искориш-
ћавању пољопривредног земљишта; 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити 
земљишта од ерозије и бујуца; 

Закон о максимуму обрадиве земље који се" ос-
тавља породичним задругама и земљорадничким 
домаћинствима на територији Социјалистичко Ре-
публике Македоније; 

Закон о изменама и^допунама Закона о хидро-
м£пиорационим системима и коришћењу земљишта 
у хидромелиорационим системима; 

Закон о престанку важења Закона о фондовима 
за путеве; 

закон о државним празницима Социјалистичко 
Републике Македоније; 

Закон о престанку важења Закона о начину упо-
требе допунских средстава за изградњу судских 
зграда; 

Закон о дрестанку важења Закона о школама за 
стручно образовање земљорадника; 

Закон о престанку важења Закона о школама 
за квалификоване раднике; 
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Закон о престанку важења Закона о финанси-
рању изградње детаљне канадске мреже; 

Закон о престанку важења Уредбе о ветери-
нарским станицама; 

Закон о престанку важења Закона о одређивању 
имена насељених места, улица и тргова и о нуме-
рисању кућа; 

Закон сг изменама и допунама Закона о органима 
управе у Народној Републици Македонији; 

Закон о изменама и допунама Закона о прекр-
шај има против јавног редѕЃ и мира; 

Закон о изменама и допунама Закона о искори-
шћава«^ пашњака; 

Закон о изменама и допунама Закона о здрав-
ствено! заштити и организацији здравствене службе; 

Закон о изменама и допунама Закона о вршењу 
старатељства; 

Закон о заштитти споменика културе; 
Закон о позориштима и другим сценско-умет-

ничким установама; 
Закон о музејским установама; 
Закон о подручјима окружних привредних су-

дова у Социјалистичкој Републици Македонији; 
Закон о Институту за националну историју. 
У броју 17. Qjt, 30. априла 1965. године објављује: 
Закон о републичкој управи; 
Закон о организацији и раду Извршног већа; 
Закон о републичким органима управе; 
Закон о изменама и допунама Закона о гроб-

љима ; 
Одлуку о разрешењу и избору окружних и ок-

ружних привредних судија; 
Одлуку о потврди Статута Републичког фонда 

»ода; 
Статут Републичког фонда вода; 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о гра-

ничном износу најнижег пензијског примања и о ви-
сини заштитног додатка на пензије; 

Одлуку о висини режијског додатка Републич-
ког завода за социјално осигурање — Скопље за 
превођење пензија и инвалиднина за 1965. годину; 

Одлуку о спровођењу обавезног здравственог 
реосигурања земљорадника у 1965. години; 

Одлуку о висини режијског додатка који се из-
дваја из фонда за обавезно здравствено реосигура-
ње земљорадника за 1965. годину; 

Тарифу премија за обавезно здравственно рео-
сигурање земљорадника за 1965. годину. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ко Републике Хрватске у броју 21. од 27. маја 1965. 
године објављују: 

Закон о изменама Закона о Фонду за социјалне 
установе; 

Закон о престанку важења Одлуке о уплати 
дела дохотка издавачких предузећа у Фонд за уна-
пређење издавачке делатности; 

Одлуку о потврди финансијског плана Репуб-
личког фонда за социјалне установе за 1965. годину, 

ч Решење о измени у Решењу о именовању оп-
штинских изборних комисија за спровођење избора 

посланика у Сабор Социјалистичко Републике Хр-
ватске; 

I. конкурс за додељивање средстава из Репуб-
личког фонда за научни рад у 1965. години; 

Исправку Закона о изменама и допунама Закона 
о комасације! земљишта; 

Исправку Закона о изменама Закона о надзору 
над производњом и прометом садног, воћног и лоз-
ног материјала. 

У броју 22. од 3. јуна 1965. године објављују: 
Пословник Сабора Социјалистичко Републике 

Хрватске; 
Решење о одређивању дана поновног избора у 

Изборној јединици 85 — Трогир; 
Извештај Републичке изборне комисије о ре-

зултату поновних избора посланика у Привредно 
веће Сабора Социјалистичке Републике Хрватске у 
Изборној јединици 42 — Имотски одржаних 24. маја 
1965. године. 
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