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Цена на овој број е 1,20 (120) дин. -
Претплатата за 1967 година изнесува 69 
(6.000) дин. - Редакција: Улица Јова-
на Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226 -
Телефони: централа 50-931, 50-932. 50-933 
и 50-934; Служба за претплата 51-732, 

Продавна служба 91-671 

487. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
ЦА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РА-
БОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА У-
ПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Се прогласува Законот за измени на -Основниот 
закон за избирање ,на работнички совети и други 
органи на управувањето во работните организации, 
што го усвои Сојузната скупштина.на седницата на 
Сојузниот собор од И јули 1967 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 30 
јуни 1967 година. 

П. Р. бр. 589 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. о. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милетие Поповиќ, с. р. 

3 А К О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИ-
РАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОР-
ГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Основниот закон за избирање на работнички 

совети и други органи на управувањето во работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/64) членот 96 се брише. 

Член 2 
Членот 97 се менува и гласи: 
„Директорот на работна организација што не 

е задоволен со одлуката на работничкиот совет за 
неговото разрешување од должноста директор може 
со тужба против работната организации да бара 
судот да утврди дека е ништовна одлуката на ра-
ботничкиот совет за разрешување затоа што не по-
стојат факти што претставуваат законска причина 
за разрешување на директорот, што не била спро-
ведена со закон пропишаната постапка за разре-
шување на директорот или што е донесена одлука 
за разрешување иако според мислењето на коми-
сијата за оценување на барањето за разрешување 
на директорот барањето не е основано. 

Тужбата од ставот 1 на овој член му се под-
несува на општинскиот суд на чие подрачје е се-
диштето на работната организација, во рок од осум 
дена од денот на доставувањето на писмената од-

лука на работничкиот совет за разрешување на ди-
ректорот. До истекот на тој рок, односно ако е 
поднесена тужба, до правосилноста на судската од-
лука, не може да се изврши одлуката на работ-
ничкиот совет за разрешување на директорот. 

Рокот за жалба и ревизија е осум дена од де-
нот на доставувањето на одлуката од судот. 

Постапката на судот по тужбата е итна." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

488. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 29 ст. 
1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29̂ 66) и членот 37 став 2 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14'65 и 28/66), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ПА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37;66, 45/66, 13/67, 17/67 и 30/67) во секторот 6 -
Изработени производи класификувани претежно 
според материјалот, во редниот бр. 568 и 570 во ко-
лоната 6 буквите на кратенката: „ЛБО" се замену-
ваат со буквите на кратенката: „РК". 

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

Р. п. бр. 78 
19 јули 1067 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

489. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29 66), во врска со членот 37 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14'65 и 28/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ 
ВО 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВ-

НО СЛОБОДЕН 
1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на сто-

ки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 37/66 и 9/67) во точката 8 по ставот 1 се 
додаваат три нови стева, кои гласат и 

„Како увоз на стоки за сопствени потреби во 
смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбира 
увозот на стоки што увозникот ги користи во сво-
ето производствб или во рамките на договорот за 
стопанска кооперација со други работни организа-
ции, а кога увозникот е трговска стопанска орга-
низација — само ако увозот го врши во свое име 
а за туѓа сметка. 

Одредбата на ставот 2 не оваа точка не се од-
несува на 'увозниците на вештачки ѓубриња. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 на оваа 
точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Сојузната стопанска ко-
мора, да даде согласност трговските стопански ор-
ганизации да можат слободно да увезуваат оддел-
ни видови производи за кои е пропишана форма на 
условно слободен увоз во свое име и за своја смет-
ка, ако снабдуваат производствени ор-ганизации 
што не биле задолжени де склучат договори во сми-
сла на оваа одлука, ако преку свои складови и ду-
ќани снабдуваат поголем број потрошувачи и ако 
преку сите заинтересирани групации се обезбедува 
извршување на увозот на определени производи од 
стоковните листи." 

2. Во точката 9 но ставот 2 се додава ное став 
3, кој гласи: 

„Работните организации што во првото полуго-
диште на 1967 година користеле право на слободен 
увоз и плаќање на стоки во умисла на. точката 8 
од оваа одлука, должни се во целост да ги откупат 
износите на определени девизи за кои според дого-
ворите со овластените банки презеле обврски за 
откуп во договорените рокови. Овластените банки 
се должни по истекот на секој квартал да ја задол-
жат жиро-сметката на работните организации за 
износите на неизвршените обврски од договорите, 
ако е со договорот предвидено банката во таков 
случај ^а може да ја задолжи жиро-сметката на ра-
ботната' организација." 

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

Р. п. бр. 79 
19 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

490. 

Врз основа на членот 39 точка 2 од Законот за 
опојните дроги („Службен лист на СФРЈ", бр. 18^4), 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА СО ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ОДЗЕ-
МЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 36 НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОПОЈНИТЕ ДРОГИ 

Член 1 
Со опојните дроги одземени според членот 36 

на Законот за оподните дроги, ќе се постапи според 
одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Ако опојните дроги, одземени според членот 36 

на Законот за опојните дроги, можат да се употре-
бат како суровини за фабрикување односно за по-
натамошна преработка, тие ќе и се предадат на ра-
ботната организација што има одобрение да врши 
откуп на афион односно фабрикувана на опојни 
дроги, со надоместок во височина на проценетата 
вредност на тие дроги. 

Предавањето на опојна дрога во смисла на ста-
вот 1 на овој член се врши под истите услови под 
кои се врши откупот на опојни дроги. 

Член 3 
Ако опојните дроги од членот 2 на овој правил-

ник не можат да се употребат во смисла на одред-
бата на ставот 1 на тој член, ќе се уништат по КО-
МИСИСКИ пат на начин кој му одговара на видот на 
опојната дрога и на состојбата во која се наоѓа 
опојната дрога. 

Начинот на уништувањето на одземената опојна 
дрога го определува стручњакот од членот 4 став 2 
на овој правилник, 

Член 4 
Комисијата од членот 3 став 1 на овој правил-

ник ја формира органот што донесол одлука за 
одземање на опојната дрога. 

За членови на комисијата органот од ставот 1 
на овој член именува работници од редот на чле-
новите на својата работна заедница, како и лице од 
редот на стручњаците со завршен фармацеутски, 
технолошки или Природно-математички факултет. 

Член 5 
Органот што донесува одлука за одземање на 

опојна дрога води евиденција за одземените опојни 
дроги и за постапката со нив, во која ги внесува 
потребните податоци што се однесуваат на предава-
њето односно на начинот на уништувањето на од-
земената опојна дрога. 

Член в 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 
Бр. 15-524/1 

16 мај 1967 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
др Никола Георгиевски, с. р. 

491. 

Врз основа на членот 28 од Законот за царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66 и Ѕ'67), сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРО. 
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРА-
ДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ 
1. Во Наредбата за условите под кои се врши 

враќање на царината платена на увезени репродук-
циони материјали и делови за вградување, употре-
бени за производство на стоки што се извезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и б'67) точката 
2 се менува и гласи: 

„2. Враќањето на царината од точката 1 на оваа 
наредба царинарниците ќе го вршат во полн износ 
на платената царина. 

За стоки за чиј извоз Сојузниот извршен C0BeTt  
во смисла на членот 97 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29;66), ќе о-
добри ослободување од плаќање дел општествени 
приходи, враќање на царината царинарниците ќе 
вршат во износ кој претставува разлика помеѓу ца-
рината платена на увезените репродукциони мате-
ријали и делови за вградување и износот добиел 
со примена на стопата за ослободување врз царин-
ската основица на која е платена царината за тие 
репродукциони материјали и делови/4 
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2. Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Враќање на царинете од точката 1 на оваа 

наредба нема да се врши ако стоките се извезуваат 
во земјите или подрачјата за кои Народната банка 
на Југославија, во смисла еа членот 98 од Законот 
за девизното работење, ќе определи посебен начин 
и услови за пресметување, освен SIKO увозот на ре-
продукциони материјали и делови за вградување и 
извозот на стоки во чие производство овие мате-
ријали и делови се употребени се врши во 
рамките на тие земји и подрачја врз основа 
на договор за производствена кооперација склу-
чен помеѓу домашен и странски производител." 

3. Во точката 6 став 1 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 3, која гласи: 

,,З) договор за производствена кооперација, адео 
враќањето на царината се врши врз основа на точ-
ката 3 од оваа наредба." 

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

Бр. 3-4-6883/1 
10 јули 1967 година 

Белград 

492. 

Врз основа на членот 31 од Законот за Царин-
ск-ата тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр, 34/65, 
49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 
И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛО-

БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Во Упатството за постапката за утврдување 
на царинската основица и за остварување на пра-
вото на ослободување од плаќање на царина („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/65 и 14/66) во точката 
10 ст. 12 и 13 бројот: „4.000" се заменува со бројот: 
,ДОО". 

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

Бр. 3-4-5755/1 
10 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

493. 

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот 
за условите и начинот за вршење задолжителна 
имунизација против заразни болести („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/65), сојузниот секретар за 
здравство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО 
МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ 
ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 

1. Во Решението за овластување на здравстве-
ните установи што можат да вршат имунизација 
против жолта треска и колера на лица во меѓуна-
родниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 

44/65) во точката 1 на крајот на одредбата под 8 точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат две нови одредби под 9 и 10, кои гласат: 

„9) Завод за здравствену заштиту — Ниш; 
10) Медицински центар „Влажо Орландиќ" -4 

Бар." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето ве „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 16/2-102/67 
15 адј 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен 

секретар за здравство и 
социјална политика, 

др Никола Георгиевски, с. р. 

494. 

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот 
закон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ"/ 
бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), по п,ретходно доба-
веното мислење од Сојузниот завод за здравствена 
заштита, собранието на Југословенск-ата заедница 
на социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКО-
ВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ 
НА ТОВАР НА ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. На товар на фондот за здравственото осигу-
рување можат на образецот на рецепт за социјално 
осигурени лица да се пропишуваат и издаваат: 

1) готови лекови наведени во Листата на го-
товите лекови што можат да се пропишуваат на то-
вар на фондот на здравственото осигурување, која 
е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел; 

2) магистрален лекови, освен лековите што по 
својот состав се еднакви со лековите наведени во 
Одлуката за утврдување кои лекови не можат да 
се пропишуваат на'товар на фондот на здравстве-
ното осигурување („Службен^ лист на СФРЈ", бр. 
44/66). 

2. Покрај лековиве од точката 1 на оваа одлука, 
за лекување на социјално осигурени лица можат 
на товар на фондот на здравственото осигурување 
да се користат: 

1) во амб у л анти о -по л ик л и ни ч-ките здравствени 
установи, на начинот определен во членот 8 на Пра-
вилникот за начинот на пропишување, издавање и 
наплатување на лековите што им се пропишуваат 
на осигурените лица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и 50/62): вакцини, серуми и ампулирани 
лекови за чија примена е потребна непосредна ин-
тервенција на стручен здравствен работник: 

2) во стационарните здравствени установи: и си-
те други лекови за чие пуштање во промет е изда-
дено одобрение од надлежниот орган во смисла на 
Законот за прометот на лекови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65). 

3. Се овластува Сојузниот завод за социјално 
осигурување да дава, по потреба, упатства за при-
менување на оваа одлука. 

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

Ск. бр. 17 
30 јуни 1967 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница 

на социјалното осигурување 
Претседател, 

Риста Михаиловиќ, е. р. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 



Страна 4 - Bpoi 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 26 јули 1967 

Л И С Т А 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ ИА ТОВАР НА ФОНДОТ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

J f Н А З И В НА Л Е К О Т . н ! Г т " 

1 Abehol „Плива" дражеи 
2 Abehol „Плива" капки 
а Abehol „Плива" за аеросол 
4 Abehol „Плива" сируп 
6 Abehol „Плива" таблети 
б Acegit „Лек" раствор 
7 Acetysal „Алкалоид", „Галена-

на". „Фармаков", и 
„Хемофарм" таблети 

8 Acetysal „Серво Михаљ" и 
% „Здравље" таблети 

9 Aciduro aeetylsalkylieum ,Дрка" таблети 
10 Acisal „Плива" таблети 
11 Acranil „Bayer1' таблети 
12 Acutil ^Ifcalseber" таблете 
13 Acylan id „Босналијек" капки 
14 Acylanid „Sandoz" супозитории 
15 Acylanid „Sandoz" та,блети 
16 Асу norm ,Дрка" дражеи 
17 Adimicin „Плива" капсули 
18 Adimicin „Плива" суспензија 
19 Akineton „Лек" таблети 
20 AKVA-PAS „Плива" таблети 
21 Albothyl „Вук Gulden" gel 
22 Albothyl „Вук Gulden" концентрат 
23 Albothyl „Вук Gulden" овули 
24 Aldomet „Лек" таблети 
25 Aleudrin „Здравље" капки 
26 Aleudrin „Здравче" таблети 
27 ALfimid „Плива" таблети 
28 Alfucin „Алкалоид" маст 
29 Alfucin „Алкалоид" пудра 
30 Alfuran „Алкалоид" дражеи 
31 Alfuran „Алкалоид" таблети 
32 Al-pas „Алкалоид" таблети 
33 Alugel „Лек" таблети 
34 Alupent „Здравље" раствор 
35 Alupent „Здравље" таблети 
36 Ambramycin „Галеника" на шули 
37 Ambramycin „Галеника" капки за дег 
38 Ambramycin „Галеника" маст 
39 Ambramycin „Галеника" маст за очи 
40 Ambramycin „Галеника" суспензија 

за орална 
употреба 

41 Ambramycin В „Галеника" капсули 
42 Ambramycin В „Галеника" суспензија 
43 Amidocain „Босналијек" раствор 
44 Aminophyllinum „Лек" супозитории 
45 Aminopyrin ,.Алкалоид" 

„Фармаков, „Гале-
ника", „Хемофарм" и 
„Здравље" таблети 

46 Aminoveron „Галеника" таблети 
47 Amphetamin (Narkotika) „П,гиза" дражеи 
48 Andol „ Ј у годи ј ететика" таблети 
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49 Angised „в. Wellcome" таблети 
50 Anovlar „Галеника" дражеи (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

51 Antibion ,,Алкалоид'' вагинални 
таблети 

52 Antidrasi „Italseber" таблети 
53 Antitetanin „Ѕ. Serumwerk" масло 
54 Aparkan „Алкалоид" таблети 
55 Apaurin ,Дрка" дражеи 

Arbid ,Дрка" дражеи 
57 Arbid ,Дрка" ' капки 
58 Artane „Хемофарм" таблети 
59 Asamid „Плива" сируп 
60 Asepsol „Плива" раствор 
61 Asthmophyllin „Лек" таблети 
62 Atarax „Здравље" дражеи 
63 Atarax „Здравље" супозитории 

за деца 
64 Atarax „Здравље" супозитории 

за возрасни 
65 Atarax „Здравље" сируп 
66 A. T. 40 „Вауег" раствор 
67 Avafortan „Босналијек" дражеи 
68 Avacan „Босналијек" дражеи 
69 Avacan „Босналијек" раствор 
70 Avacan „Босна ли јек" супозитории 
71 Avil „Серво Михаљ" сируп 
72 Avil „Серво Михаљ" таблети 
73 Azetidin „Лек" таблети 
74 Azetidin „Лек" forte таблети 
75 Bacimyxin „Фармаков маст 
76 Bacipol „Галеника" маст 
77 Baralgin „Серво Михаљ" капки 
78 Baralgin „Серво Михаљ" супозитории 
79 Baralgin „Серво Михаљ" таблети 
80 B-Complex ,Дрка" дражеи 
81 B-Complex ,Дрка" гранули 
82 Beamat „Плива" дражеи 
83 Bebivit „Југодијететика" 
84 Becyclin ,Дрка" капсули 
85 Bedoxin „Галеника" таблети 
86 Bekloram „Плива" капсули 
87 Bekloram „Плива" сируп 
88 Belladin „Лек" раствор 
89 Belladin „Лек" таблети 
90 Bellafen „Здравље" супозитории 
91 Bellafen „Здравље" таблети 
92 Bellalumal „Лек" дражеи 
93 Bellalumal „Лек" супозитории 
94 Bellaseeal „Лек" дражеи 
95 Bellaspasmin „Здравље" капки 
96 Bellaspasmin „Здравље" таблети 
97 Bellatotal „Биљана" раствор 
98 Bellenal „Биљана" дражеи 
99 Bemarsal „Specia" таблети 

100 Bemycin „Плива" дражеи 
101 Befnycin „Плива" капки 
102 Bemycin „Плива" капсули 
103 Bemycin „Плива" сируп 
104 Benemid „Лек" таблета 
105 Benifen ,Дрка" дражеи 
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106 Benirid „Хемофарм" капки 
107 Benirid „Хемофарм" таблети 
108 Benizol „Крка" маст за очи 
109 Benizol „Крка" раствор 
НО Benizol „Крка" таблети 
111 Bephenicol „Галенине" капсули 
112 Bephenicol „Галенине" сируп 
113 Bergol „Фитонија" дражеи 
114 Beviplex „Галеника" дражеи 
115 Beviplex „Галеника" гранули 
116 Beviplex „Галенине44 капки 
117 BIF „Југодијететика" 
118 Bilacid „Галеника" ' дражеи 
119 Bilamid „Крка" таблети 
120 Bilamid-Cholin „Крка" дражеи 
121 Birezid ,,Плива'4 таблети 
122 Birezid К „Плива" дражеи 
123 Brevicid „Босналијек" капки за уши 
124 Brevicid „Босналијек44 маст 
125 Brevicid „Босналијек44 pulvis 
126 Brevicid „Босналијек" pulvis forte 
127 Brinaldix ,,Босналијек'4 таблети 
128 Buscol „Биљана" дражеи 
129 Buscopan „Здравље" дражеи 
130 Buscopan „Здравље" супозитории 
131 Buscopan „Здравље" супозитории за 

деца 
132 Buscopan comp. „Здравље" дражеи 
133 Buscopan comp. „Здравље44 супозитории 
134 Busulfan „Здравље" таблети 
135 Butazolidin „Здравље" дражеи 
136 Calcedevit „Алкалоид44 таблети 
137 Calcevit D „Галеника44 таблети 
138 Calcibrom „Алкалоид44 гранули 
139 Calcibrom „Алкалоид" таблети 
140 Capramol „Сћоау" ампули за о-

рална употреба 
141 Carbo-Intesitasin „Алкалоид" гранули 
142 Carbo-Intestasin „Алкалоид44 таблети 
143 Cardiazol-Adenosin „Лек44 раствор 
144 Carnigen „Серво Михаљ" раствор 
145 Cedigalan „Здравље" капки 
146 Cedigalan „Здравље" таблети 
147 Celanat „Биљана41 раствор 
148 Centedrin „Галеника44 таблети 
149 Ceratonia „Југодијететика" гранули 
150 Ceratonia „Југодијететика44 прашок 
151 Cetavlon „Серум завод", Ка-

линовица 
раствор 

152 Ceviealcit „Босналијек" таблети 
153 Chemochin „Југод^ететика44 таблети 
154 Chinidinum „Алкалоид44 таблети 
155 Chinini hydrochloridum „Алкалоид44 и „Фар-

маков4 
дражеи 

156 Chloramphenicol „Галеншса" „Крка44, 
„Лек" и „Плива" 

дражеи 

157 Chloramphenicol „Галеника", ,Дрка", 
,Лек" и „Плива" 

капсули 

158 Chloramphenicol „Галеника", „Крка", 
,Лек44 и „Плива44 маст 
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159 Chloramphenicol „Галеника", ,Дрка", маст за очи 
,Лек" и „Плива" 

160 Chloramphenicol „Галеника", „Крка", сируп 
,Лек" и „Плива" 

161 Chloramphenicol „Галеника", „Крка", супозитории 
,Лек" и „Плива" 

162 Chloramphenicol В „Лек" капсули 
163 Chloramphenicol В „Лек" сируп 
164 Chlorochin „Фармаков дражеи 
165 Chlorochin „Фармаков таблети 
166 Chlorocortin „Галеника" маст 
167 Chloroxyn „Хемофарм" таблети 
168 Chlorpromazin „Босналијек" таблети 
169 Chlorpromazin „Хемофарм" дражеи 
170 Chlorpromazin „Хемофарм" таблети 
171 Cholagit „Галеника" дражеи 
172 Cholipin „Здравље" дражеи 
173 Choloboldin „Галеника" дражеи 
174 Choloterp „Крка" капки 
175 Cikloserin „Плива", капсули (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

176 Cikloserin „Плива" таблети (пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 

177 Ciloprin „Крка" капки за уши 

178 Codeini phosphas „Алкалоид", „Фарма- таблети Codeini phosphas 
к о в и „Крка" 

179 Codenon (Narkotika) „Лек" таблети 
180 Coffetamin „Биљана" дражеи mite 
181 Coffetamin „Биљана" дражеи forte 
182 Complamin „Галеника" таблети 
183 Corticin „Галеника" маст 
184 Corticin „Галеника" маст за очи 
185 Cortisone „Roussel" капки за очи 
186 Cosavil „Серво Михаљ" дражеи 
187 Cristacor „Лек" раствор 
188 Cristafolin „Југодијететика" раствор 
189 Cristasin „Здравље" раствор 
190 Cristodigin „Биљана" раствор 
191 C-Rutin „Лег" . таблети 
192 C-Vitamin „Алкалоид" таблети 
193 C-Vitamin „Лек" таблети 
1Ѕ4 Cyclobarbiton „Плива" таблети 

(пропишува лекар специја-Ш Cycloserin „Хемофарм" таблети (пропишува лекар специја-Cycloserin „Хемофарм" 
лист од соодветната гранка 
на медицината) 

196 Daraprim „В. Wellcome'1 таблети 
197 Daricon „Алкалоид" таблети 
198 Dekstromalt „Југодијететика" 
199 Delmeson „Серво Михаљ" маст 
200 Delmeson „Серво Михаљ" супозитории 
201 Deposul „Плива" капки 
202 Deposul „Плива" таблети 
203 Deseril „Sandoz" таблети retard 
204 Dexamethason „Крка" и „Лек" таблети 
205 Dexamethason „Крка" и „Лек" forte таблети 
206 Dexamethason-Neomycin „Лек" капки за очи 

и уши 
207 Dexamethason-Neomycin „Лек" маст 
208 Dexamethason-Neomycin „Лек" маст за очи 
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209 Dexason „Галеника" таблети 
210 Diabinese „Здоавље" таблети 
211 Di^dril „Плива" таблети 
212 Dialpyrin „Лек" супозитории 
213 Diamox „Хемофарм" таблети 
214 Dibefen „Хемофарм" дражеи 
215 Dicynone „Лек" таблети 
216 Dicumarol „Плива" таблети 
217 Diedi „Italseber" таблети 
218 Diedi nitrate „Italseber" капсули 
219 Difetoin „Плива" таблети 
220 Digestal „Галеника" дражеи 
221 Digitalin „Лек" раствор 
222 Digitoxin „Здравље" капки 
223 Digitoxin „Здравље" супозитории 
224 Digitoxin „Здравље" таблети 
225 Dihydroergotamin „Лек" раствор 
226 Dilatol „Крка" раствор 
227 Dilntol „Крка" таблети 
228 Diligan ,Лек" таблети 
229 Dimidril „Плива" дражеи 
230 Dimidril „Плива" сируп 
231 Di-Sal „Крка" 
232 Distofen „Галеника" дражеи 
233 . Disulfiram „Хемофарм" таблети 
234 Diuramon „Плива" дражеи 
235 Doveri „Алкалоид" таблети 
236 Duvadilan „Philips Roxane" таблети 
237 Dyspne Inhal „Clermon Ferrand" за аеоосол 
238 EcovaJ N „Галеника" крем 
239 Ecoval N „Галеника" маст 
240 Edecrin „Лек" таблети 
241 Edion „Плива" таблети 
242 Efloran „Ирка" орални таблети 
243 Efloran ,.Кока" ваг. таблети 
244 Efosin „Серво Михаљ" супозитории 
245 Egocin „Кока" капсули 
246 Egocin „Кока" маст 
247 Egocin „Крка" маст за очи 
248 Emko „Галеника" пена за ваги-

нална употреба 
249 Enbecin „Галеник^" капки 
250 Enbecin „Галеника" маст 
251 Endoxan „Босналијек" дражеи (пропишува лекар специја^ 

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

252 Enteroseptol „Галеника" таблети 
253 Entronon „Плива" дражеи 
254 Ephedrazol „Здравље" раствор 
255 Ephedrini hydrochloridum „Крка" таблети 
256 Ergoffen „Лек" mite дражеи 
257 Ergoffen „Лек" forte дражеи 
258 Ergometrin „Биљана" и „Лек" дражеи 
259 Ergotamin „Биљана" дражеи 
260 Ergotamin „Биљана" раствор 
261 Ergotan „Здравље" супозитории 
262 Ergotan „Здравље" лингвалети 
263 Ergotyl „Лек" раствор 
264 Erythromycin „Плива" капсули 



Ореда, 26 јули 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 933 

1 2 Ѕ 4 5 

265 Erythromycin ,,Плива" зрнца 
266 Erythromycin „Галеника" дражеи 
267 Esalid „Плива" таблети 
268 Esucos „Лек" сируп 
269 Esucos „Леѕ" супозитории 
270 Esucos „Лек" таблети 
271 Euniazid „Крка" таблети 
272 Eupramin „ Ју го ди ј ететика" дражеи 
273 Eustigmin forte „Veb" таблети 
274 Eutizon „Плива" супозитории 
275 Eutizon „Плива" таблети 
276 Falithrom „Veb" таблети 
277 Falivegan „Фармаков" вагинален 

таблети 
278 Farmacyclin „Фармакос" маст 
279 Farmafen „Фармакос" дражеи 
280 Farmaplex „Фармакос" дражеи 
281 Favistan „Босналијек" таблети 
282 Ferro С „Југодијететика" дражеи 
283 Ferrocid „Галеника" дражеи 
284 Ferrohept „Лек" дражеи 
285 Ferrohept „Лек" сируп 
286 Festal „Серво Михаљ" дражеи 
287 , Fidemycin „Кока" капсули 

о 288 Fidemycin „Крка" маст 
289 Fidemycin „Кока" маст за очи 
290 Fidemycin „Крка" суспензии 
291 Fidemycin „Крка" сува смеса за 

подготвување 
капки 

292 Fidemycin „Крка" сува смеса за 
подготвување 
суспензија 

293 Fluor-Calcium „Лек" таблети 
294 Fluorsan „Плива" таблети 
295 Fortevit „Плива" капсули 
296 Frenolon „Галеника" дражеи 
297 Fungitin „Алкалоид" раствор 
298 Furatin „Хемофарм" таблети 
299 Galipyrin „Галеника" таблети 
300 Gamibetal „Italsebar" таблети 
301 Genosan „Лек" желе 
302 Genotan „Лек" паста 
303 Geokorton „Плива" маст 
304 Geokorton „Плива" суспензи1а за 

очи и уши 
305 Geomycin „Плива" дражеи 
306 Geomycin „Плива" капки 
307 Geomycin „Плива" капсули 
308 Geomvc-in „Плива" маст 3Vo 
309 Geomycin „Плива" маст за очи le/t 
310 Geomycin „Плива" сируп 
311 Geomycin „Плива" сува супстан-

ци i а за сус-
пензија 

312 Geomycin „Плива" таблети 
313 Geomycin ,.Плива" вагинални 

таблети 
314 Geonistin „Плива" вагинални 

таблети 
315 Geripleks „Плива" капсули 
316 Globuli vaginales cum Gy- „Крка" 

rodalo 
„Крка" 
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317 Glutamin „Босналијек" гранули 
318 Glutamin „Боснали1ек" сируп 
319 Glutamin „Босналијек" таблети 
320 Griseofulvin „Галеника" forte таблети 
321 Griseofulvin „Крка" таблети 
322 Griseofulvin M „Крка" таблети 
323 Guardocin „Кока" капсули 
324 Guardocin „Крка" маст 
325 Guardocin „Крка" маст за очи 
326 Gupsan „Крка" таблети 
327 Gynemetrin „Биљана" раствор 
328 Haemactin „Галеника" дражеи 
329 Helkamat „Плива" таблети 
330 Helkamon „Плива" таблети 
331 Helmitin „Крка" сируп 
332 Heptanon (Narkotika) „Плива" ' раствор 
333 Heptanon (Narkotika) „Плива" супозитории 
334 Heptanon (Narkotika) „Плива" таблети 
335 Hexamethylentetramin „Босналијек" таблети 
336 Hexobarbiton „Плива" таблети 
337 Hiramicin „Плива" капсули 
338 Hiramicin „Плива" маст 
339 Hiramicin „Плива" маст за очи 
340 Hiramicin В „Плива" капсули 
341 Honvan „Босналијек" таблети 
342 Hydanphen „Плива" таблети 
343 Hydantal „Босналијек" дражеи 
344 Hydergin „Sandoz" сублингвелети 
345 Hydrex „Хемофарм" таблети 
346 Hydrochlorothiazid „Босналијек" таблети Hydrochlorothiazid 

и .,Крка" 
347 Hydrocortison „Галенине" капки за очи 

и уши 
348 Hydrocortison „Хемофарм", , „Југо- маст 1% Hydrocortison 

диететика" и 
леника" 

„Га-

349 Hydrocortison „Хемофарм", , ,Дуго- маст 2,5f/t Hydrocortison 
диететика" и 
леника" 

„Га-

350 Hydrocortison „Галеника" таблети 
351 Hydrocyclin „Галеника" маст 
352 Hydrocyclin „Галеника" суспензија за 

очи и уши 
353 Hygroton „Здравље" таблети 
354 Indocid „Лек" капсули 
355 Indunox „Лек" таблети 
356 INHA 17 „Алкалоид" таблети 
357 Insidon „Здравље" дражеи 
358 Insulin „Галеника" раствор 400 н.е. 
359 Insulin „Плива" раствор 400 н.е. 
360 Insulinum Zinco „Плива" ампули 400 н.е. 

protaminatum 
ампули 400 н.е. 

361 Intensain „Плива" дражеи 
362 Intestopan „Крка" таблети 
363 Irenat „Troponwerke" капки 
364 lrgamid „Geigy" маст за очи 
365 Irgapyrin „Здравље" дражеи 
366 Irgapyrin „Здравље" супозитории 
367 Isofan-Insulin „Галеника" 
368 Isolevin „Крка" раствор 
369 Isolevin „Крка" сублингвалетц 
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370 Isoniazid „Фармаков, „Гале-
с к а " , „Хемофарм", 
„Крка" и „Ново-
фари" 

таблети 

371 Isopas „Хемофарм" дражеи 
372 Isoptin „Лек" дражеи 
373 Isovegan „Серво Михаљ" вагинални 

таблети 
374 Isoxyl „Крка" таблети 
375 Izobarin „Плива" таблети 
276 Jadit „Серво Михаљ" прав 
377 Jadit H „Серво Михаљ" раствор 
378 Jodpepton „Галеника" дражеи 
379 Jodpeptoa „Галеника" раствор 
380 Jodtheonal „Алкалоид" таблети 
381 Ka vitamin „Галеника" дражеи 
382 Kazeina „Југодијететика" -

383 Ketazon „Spofa" дражеи 
384 Kheliavis „Лек" таблети 
385 Klimasedan /,Плива" дражеи 
386 Konakioa „Roche" ампули за 

орална упо-
треба 

387 Konakion „Roche" раствор 
388 Ladricol „Лек" таблети 
389 Laktacid „Југодијететика" 
390 Laktovit „Југодијететика" 
391 Largactil „Галеника" капки 
392 Largactil „Галеника" супозитории 
393 Largactil „Галеника" таблети 
394 Lasix „Серво Михаљ1' таблети 
395 Lasonil „Галеника" маст 
396 Lauromycin „Кока" капсули 
397 Lecortin „Лек" маст 
398 Lekosept „Лек" маст 
399 Lekosept „Лек" таблети 
400 Lekozid „Лек" раствор 
401 Lemuval „Галеника" супозитории 
402 Lentonitrate „Italseber" капсули 
403 Leptamin „Плива" капки 
404 Leptamin-Adenosin „Плива" капки 
405 Leukeran „В. Wellcome" (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

406 Libratar „Лек" таблети 
407 Li oxon „Галеника" таблети 
408 Locacorten N „Плива" крем 
409 Locacorten N „Плива" маст 
410 Locacorten-Tax^ „Плива" маст 
411 Longidoxin „Лек" супозитории 
412 Longidoxia „Лек" таблети 
413 Longifen „Лек" сируп 
414 Longifen „Лек" супозитории 
415 Longifen „Лек" таблети 
4)6 Longisept „Лек" маст 
417 Lucidril „Крка" дражеи 
418 Lucidrii „Кока" супозитории 
419 Lutestrol „Галеника" лингвалети 
420 Lyndiol „Лек" таблети (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

421 Maieptil „Specia" таблети 1 mg 
422 Majsolin „Плива" таблети 
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423 Marbadal С 

424 Marcoumar 
425 Meldian 
426 Mellerette 
427 Meller^Ue 
Ш MeJleril 
429 Meprobamat 

430 Meprobamat 
431 Mesantoin 
432 Mestinon 
433 Metozio 
434 Methyl-Ergometrin 
435 Mexaform 
436 Minozinan 
437 Monagyl 
438 Monagyl 

439 Monozid 
440 Motolon 
441 Multifungin 
442 Multifungin 
443 Multifungin 
444 Muthesa 
445 Mycosaf 
446 M.yeosal 
447 Mydocalm 
448 Myleran 
449 Negram 
450 Nee-Bellasecal 
451 Neocyclin 
452 Neolac 
453 Nerobol 
454 Nerobolettae 
455 Nevargal 
456 Niamid 
457 Nicopas 
458 Nifurantin 
459 Nirval 
460 Nistatin 
461 Nistatin 
462 Nistato 
463 Nistatin 
464 Nistatin 

465 Nitroglicerin 
466 Nizon 
467 N-Oblivon 
468 5-NOK 
469 Nona-Gel 

470 Noscapm 
471 Noscapm 
472 Noseapin 
473 Novabol 
474 Novandrol 
475 Novocin 
476 Novofen 
477 Novofungin 
478 Novopyrin 

„Галенине" 

„Roche" 
„Плива" 
„Босналијек" 
„Весналијек" 
„Босналијек" 
„Фармаков. „Гале-
ска", „Хемофарм", 
,Дрка" и „Плива" 
,Дрка" 
„"Бооналијек" 
„Roche" 
„Новофарм" 
„Биљана" 
„Плива" 
„Specia" 
„Хемофарм" 
„Хемофарм" 

„Новофарж" 
„Хемофарм" 
„Лек" 
„Лек" 
„Лек" 
„ Ју годијететадса" 
„Алкалоид" 
„Алкалоид" 
,Дрка" 
„В, Wellcome" 
„Winthrop Comp " 
„Лек" 
„Хемофарм" 
„Југодијететика" 
„Галеника" 

,̂Гален и к а" 
„Биљана" 
,Дрка" 
„Галеника" 
„Лек" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 

„Плива" 
„Босналијек" 
„Алкалоид" 
„Лек" 
„Босналитек" 

„Алкалоид" 
„Алкалоид" 
„Алкалоид" 
„Алкалоид" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Новофарм" 
,Дрка" 
„Новофарм" 

вагинални 
таблети 
таблети 
таблети 
дражеи 
капки 
дражеи 
таблети 

супозитории 
таблети 
таблети 
таблети 
раствор 
дражеи 
таблети 
орални таблети 
вагиналин 
таблети 
таблети 
таблети 
маст 
прашок 
раствор 
таблети 
раствор 
прашок 
дражеи 
дражеи 
таблети 
дражеи 
маст 

таблети 
таблети 
дражеи 
таблети 
дражеи 
дражеи 
гранули 
дражеи 
капки 
маст 
прав 
вагинални 
таблети 
сублингвалети 
таблети 
дражеи 
дражеи 
вагинални 
супозитории 
сируп 
таблети 15 mg 
дражеи 30 mg 
таблети 
лингвалети 
капсули 
дражеи 
раствор 
дражеи 
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479 Novoserin „Крка" капсули 

480 Novospasmin „Лек" супозитории 
481 Novospasmin „Леа" таблети 
482 Novosulfin „Галенана" таблети 
483 Noxyron „Галенава" таблети 
484 Nozinan ,7Specia" таблети 
485 Nyazin „Галинка" таблети 
486 Nystatin „Хемофарм" дражеи 
487 Nystatin „Хемофарм" таблети 
488 Oestradiol „Галениве" лингва л ста 
489 Gestrotest „Гален ика" лингва л ети 
490 Oiigovit „Галенана" дражеи 
491 Opispasmin (Narkotika) „Лек" дражеи 
492 Opispasmin (Narkotika) „Лек" супозитории 
493 Opiverin (Narkotika) „Алкалоид" дражеи 
494а Opiverin (Narkotika) „Алкалоид" супозитории 
495 Orabet „Хемофарм" таблети 
496 Oratren „Лек" таблети 
497 Orbenin „Плива" капсули 
498 Orferon „Плива- дражеи 
499 Orferon „Плива- капки 
500 Orferon „Плива" сируп 
501 Orferon С „Плива" дражеи 
502 Orgabolin „Плива" капки 
503 Orgabolin „Плива" таблети 
504 Orosteron ,ДСрка" таблети 
505 Orvagil „Галенана" орални таблети 
506 Orvagil „Галеника" вагина л ни 

таблети 
507 Osadrin „Лек" дражеи 
508 Osan „Плива" дражеи 
1)09 Ospen „Крка" сируп 
510 Ospolot „Bayer1' Таблети 
511 Otoeain ,,Југодијететика" капки 
512 Otomycin „Југодијететика" капки за уво 
513 Otosol „Хемофарм" раствор 
514 Oxycort e „Крка" маст 
515 Palerol „Кока" дражеи 
516 Palerol „Крка" супозитории 
517 Pankreatin „Галеника" дражеи 
518 Panopin (Narkotika) „Алкалоид" раствор 
519 Panopin (Narkotika) „Алкалоид" таблети 
520 Panthenol „Галеника" и „Хе- маст 

мофарм" 
521 Panthenol „Галеника" раствор 
522 Panthenol „Галеника" и „Хе- таблети 

мофарм" 
' 523 Papamidin „Здравље" супозитории 

524 Papamidin „Здравље" таблети 
525 Papaverini hydroehloridum ,Алкалоид" ' таблети 
526 Paraflex „Крка" таблети 
527 Paremin „Плива" таблети 
528 Parkopan „Галеника" таблети 
529 Parsidol „Specia" таблети 
530 Partergin „Sandoz" раствор 
531 Р AS- Aluminium „Фармакос" таблети 
532 Pasazid „Крка" дражеи 
533 PAS-Calcium „Босналијек" гранули 
534 PAS-Eutizon „Плива" дражеи 

(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината? 
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535 PAS-Natrium 

536 PAS-Natrium 

537 PAS-Natrium 
538 Patentex 
539 Pelenlan 
540 J Ptenbritin 
541 Penicillin 
542 Penicillin V 
543 Peptetrazol 
544 Pentinol 
545 Pentrexyl 
546 Pepsamin 
54? Pepsan 
548 Perabol 
549 Perabol 
550 Perabol 
551 Per gal en 
552 Persantin 
553 Petantin (Narkotika) 
554 Phemiton 
555 Phenergan 
556 Phenergan 
557 Phenergan 
558 Phenicarb 
559 Phenobarbiton 

560 Phenobex 
561 Phenobex 
562 Phenvlbutazon 
563 Piazolin 

564 Piperazin 
565 Piperazin adipat 
5G6 Pirazinamid 

567 PI ibex 
568 Plibex 
569 Plihepan 
570 Plisulfan 
571 Piivaohen 
572 Plivaphen 
573 Plivit A 
574 Plivit A + D 
575 Plivit B—1 
576 Plivit B—6 
577 Plivit С 
578 Plivit D 
579 Plivit P.PF. 
580 Polizym 

„Босналијек" ..Га-
леника" „Хемо-
фарм" „Крка", 
„Новофаом" и 
„Плива" 
„Босналијек", „Га-
л е с к а " . „Хемо-
фарм" „Крка" и 
„Плива" 
„Плива" 
„Фармаков 
,Дрка" 
„Плива" 
„Галеника" 
„Крка" 
„Хемофарм" 
„Хемофарм" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Плива" 
„Лек" 
„Лек" 
„Лек" 
,.Серво Михаљ" 
„Здравље" 
„Галеника" 
„Плива" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Плива" 
„Фармаков, „Хемо-
фарм". „Крк%!4 и 
„Плива" 
„Лек" 
„Лек" 
„Хемофарм" 
„Крка" 

„Галеника" 
„Галеника" 
„Плива" 

„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Пттива" 
„Крка" 

дражеи 

таблети 

гранули 
маст 
таблети 
капсули 
маст за очи 
таблети 
капки 
капки 
капсули 
таблети 
таблети 
маст 
раствор 
таблети 
маст 
дражеи 
таблети 
таблети 
дражеи 
крем 

'СИРУП 
таблети 
таблети 

капсули 
сируп 
дражеи 
таблети 

гранули 
таблети 
таблети 

дражеи 
зрнца 
дражеи 
таблети 
дражеи 
раствор 
маслен раствор 
маслен раствор 
таблети 
таблети 
таблети 
раствор 
таблети 
дражеи 

(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 

(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 
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581 Polycyclin „Галеника" маст за очи 
и уши 

582 Ponalid „Sandoz" таблети retard 
583 Postafene „Галеника" маст 
584 Postafene „Галенине" сируп 
585 Postafene „Галенана" раствор 
586 Postafene „Галенине" супозитории 
587 Postafene „Галенине" таблети 
588 Prazine „Југодијететика" дражеи 
589 Prednisolon „Кока" маст 
590 Prednisolon „Галенине", „Хемо-

фарм" и „Крка" 
таблети 

591 Prednison „Алкалоид" „Фар-
маков и „Ирка" 

таблети 

592 Prefluor „Југодијететика" таблети 
593 Primaquine „Вауег" таблети 1 г 

594 Primidon „Хемофарм" и 
„Крка" 

таблети 

595 Proasthman ,.Лек" раствор 
596 Proasthman „Лек" таблети 
597 Proculin „Алкалоид" капки за очи 
598 Progesteron „Галеника" лингвалети 
599 Pronison „Галеника" таблети 

'бОО Propylthiouracil „Југодијететика" таблети 
601 Prostaphlln A „Галеника" капсули 
602 Prostigmin „Roche" таблети 
603 Puri-Nethol „В. Wellcome" дражеи 
604 Pyrazinamid „Хемофарм", „Кр-

ка" и „Лек" 
таблет^ (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

605 Radecol „Veb" таблети 
606 Randolectil „Вауег" таблети 
607 Rastinon „Серво Михаљ" таблети 
608 Redergin „Лек" раствор 
609 Regitin „Ciba" таблети 
610 Relazin „Плива" дражеи 
611 Remeflin „Лек" раствор 
612 Renamid „Плива" таблети 
613 Renese „Алкалоид" таблети 
614 Reopin „Хемофарм" дражеи 
615 Reserphan „Плива" таблети 
616 Reserpin „Галеника" и ,Хе-

мофарм" 
таблети 

617 Resochin „Лек" таблети 
618 Resotren „Вауег" таблети 
619 Retol-Rutin „Плива" дражеи 
620 Revonal „Лек" таблети 
621 Ridol „Лек" таблети 
622 Rigenicid „Крка" дражеи (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

623 Rigenicid „Крка" супозитории (пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 

624 Rigenicid „Крка" таблети (пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 

625 Rinopresin „Галеника" прашок за на-
зална примена 

626 Ripason „Хемофарм" дражеи 
627 Ronicol „Roche" таблети 
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628 Rotex „Хемофарм" таблети 
629 Rutophylii „Лек" таблети 
630 Sandosten-Calcium „Босналијек" и маст 630 

„Кока" 
631 Sandosten-Calcium „Кока" пенливи 631 

таблети 
632 Sandosten-Calcium „Крка" сируп 
633 Sedoxazin ,Галеника" таблети 
634 Segontin „Серво Михаљ" дражеи 
635 Septol „Хемофврм" раствор 
636 Septonex l0/e „Алкалоид-Билка" алкохолен 

раствор 
637 Septonex 10% „Алкалоид-Билка" воден раствор 
638 Serpentil „Плива" таблети 
639 Seval „Југодијететика" дражеи 
640 Se^alumal „Југодијететика" дражеи 
641 Sigmamvcin „Здравље" капки за деца 
642 Sigmamycin „Здравље" капсули 
643 Silubin „Griinenthal" дражеи 
644 Sinasec „Лек" капсули 
645 Sintral „Југодијететика" таблети 
646 Solutio Glyceroli „Централна а п т е -

trinitratis l96o ка" Загреб 
647 Solvosterol „Фармаков лингвадети 
648 Soventol „Лек" желе 
649 Soventol „Лек" таблети 
650 Soventoletten „Лек" дражеи 
651 Stanoten „Босналијек" дражеи 
652 Stemetil „Specia" супозитории 
653 Stemetil „Specif" таблети 
654 Stilboestrol ,Галеника" и „Пли-

ва" 
таблети 

655 Straminol „Крка" раствор 1% 
656 Straminol ,Дрка" раствор 10Vo 
657 Streptoksazol „Плива" таблети 
658 Sulamin „Плива1 таблети 
659 Sulfacombin „Крка" и „Плива" таблети 
660 Sulfacombin „Плива" СИРУП 
661 Sulfacombin „Плива" супозитории 
662 Sulfadiazin „Крка" и „Плива" супозитории 
663 Sulfadimidinum „Плива" таблети 
664 Sulfaguanidin „Алкалоид", „Фарма- таблети 

ков , „Крка" и „Плива" 
665 Sulfapyrazin „Босналијек" таблети 
666 Sulfarlem-Cholin „Алкалоид" дражеи 
667 Sulfasalazla „Крка" таблети 
668 Sulfasol „Плива" сируп 
669 Sulfasol „Плива" супозитории 
670 Sulfasol „Плива" таблети 
671 Sulfathiazol „Крке" и „Плива" таблети 
672 Sulfatri „Галеника" СИРУП 
673 Sulfatri „Галеника" таблети 
674 Supremln „Плива" дражеи 
675 Surmontil „Specia" капки 
676 Surmontil „Specia" таблети 
677 Sustac „Крка" mite таблете 
678 Sustac ,Дрка" forte таблете 
679 Svmoatol „Здравље" liquidum 
680 Svnalar „Галеника" крем 
181 Synalar „Галеника" маст 
682 Svnopen „Здравље" дражеи 
683 Synopen „Здравље" маст 
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684 Syntocinon 

685 Tabulettae Calcii gluconatis 

686 Tabulettae Ephedrini 
hvdrochloridi 

687 Tabulettde 
Hexamethylentetramini 

688 Tabulettae Natrij salicylatis 

689 Tabulettae Phenylii 
salicylatis 

690 Talusin 
691 Taxilan 
692 Taxilan 
693 Tebafen 
694 Tegretol 
695 Tekorton 
696 Tekorton 
697 TEM 

698 Terfluzine 
699 Terfluzine 
700 Teroftai 
701 Testosteron 
702 Tetidis 
703 Tetrabiocin 
704 Tetracyclin 
705 Tetracyclin 
706 Tetracyclin 
707 Tetrasept 
708 Thelmin 
709 Thelupan 
710 Theophenobarbital 
711 Thybon 
712 Thyral 
713 Thyralette 
714 Tiozan 
715 Tociase 
716 Tociase 
717 Tociase 

718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 

Tocopherol 
Tolbusai 
Tomanol 
Tomanol 
Torecan 
Torecan 
Trecator 

725 Trecator 

726 Trecator 

„Sandoz" 

„Централна ano-
тека" - Загреб 
Лхекарна Загреб" 
- Загреб 
ЈБекарна ,,Загреб" 
Загреб 
„Централна а п -
тека" - Загреб 
„Централна ало-
тека" - Загреб 
„Лек" 
„Вук Gulden" 
„Вук Gulden" 
„Здравље" 
„Geigy" 
„Плива" 
„Плива" 
„Hoechst" 

„Алкалоид" 
„Алкалоид" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Крка" 
„Галеника" 
„Плива" 
„Плива" 
„Плива" 
„Босналијек" 
„Плива" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Hoechst" 
„Галеника" 
„Галеника" 
„Хемофарм" 
„Лек" 
„Лек" 
„Лек" 

„Галеника" 
„Крка" 
„Крка" 
„Крка" 
„Крка" 
„Крка" 
„Алкалоид" 

„Алкалоид" 

^Алкалоид" 

за ивтрана-
зална упо-
треба 

дражеи 
дражеи 
таблети 
таблети 
таблети 
маст 
маст за очи 
капсули (пропишува лекар специја-

лист од соодветната гранка 
на медицината) 

капки 
таблети 
маст за очи 
лингвалети 
таблети 
капсули 
капсули 
маст 
маст за очи 1% 
таблети 
сируп 
таблети 
таблети 
таблети 
дражеи 
дражеи 
таблети 
дражеи 
сируп 
супозитории 
за деца 
дражеи 
таблети 
дражеи 
супозитории 
дражеи 
супозитории 
таблети 

супозитории 

стерилен 
прашок 

(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 
(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 
(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 
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727 Trenimon 

728 Triazin-Gel 

729 Trimex 

730 Trimex 

731 Trirezid 732 Trirezid К 
733 Trisulfoa 
734 Trisulfon 

735 Tryptizol 
736 Tussibex 
737 Tussibex 
738 Tussibex 
739 Tyrothricin 
740 Ulcosan 
741 Ulter 
742 Ultralan 
743 Unazid 
744 Unazid К 
745 Unguentum Ammonii 

sulfogyrodalas 
746 Urodiazin 
747 Urosept 
748 Urotensil 
749 Uroterp 
750 Ustimon 
751 Vandid 
752 Vanquin 
753 Vasculat 
754 Vasculat 
755 Vasocor 
756 Vasokastan 
757 Vasokastan 
758 Vasokastan 
759 Venocuran 
760 Vermitin 
761 Vertigosan 
762 Vesparaxette 
763 Visucicatrizante 
764 Vitamin A 
765 Vitamin A + D 
766 Vitamin A+D. 
767 Vitamin B—1 

768 Vitamin E—6 

769 Vitamin С 

770 Vitamin D 
771 Yomesan 
772 Zarontin 

„Bayer" 

„Фармаков 
„Плива" 

„Плива" 

„Плива" 
„Плива" 
„Крка4 

„Крпа1 

„Лек" 
„Југодијететика" 
„Ј угоди јететика" 
„Југодијететика" 
„Крка" 
„Босналијек" 
„Лек" 
„Алкалоид" 
„Плива" 
„Плива" 
Љекарна „Треш-
њевка" - Загреб 
„Алкалоид" 
„Новофарм" 
it Алкалоид" 
„Ирка" 
„Алкалоид" 
„Галеника" 
„Parke Davis" 
,Здравље" 
,Здравље" 
„Југодијететика" 
„Лек" 
„Лек" 
„Лек" 
„Лек" 
„Фармаков 
„Галеника" 
„Здравче" 
„Italseber" 
„Хемофарм" 
„Хемофарм" 
„Галеника" 
„Алкалоид", „Хе-
ми ја рм" и ЈЕСрка" 
„Хемофарм" 
и ,.Кока" 
„Фармакос", „Хе-
м^фарм" ,Кока", 
„Новофаом" и 
„Серво Михаљ" 
„Хемофаом" 
„Галеника" 
„Parke Davis" 

капсули 

орални 
таблети 
вагинални 
таблети 
таблети 
дражеи 
супозитории 
супозитории 
за деца 
таблети 
дражеи 
капки 
сируп 
маст 
прашок 
таблети 
маст 
таблети 
дражеи 

маст 
таблети 
таблети 
таблети 
капки 
таблети 
капки 
суспензија 
капки 
таблети 
лингвалети 
маст 
раствор 
супозитории 
дражеи 
таблети 
дражеи 
таблети 
маст за очи 
маслен раствор 
маслен раствор 
воден раствор 
таблети 

таблети 

таблети 

маслен раствор 
таблети 
капсули 

(пропишува лекар специја-
лист од соодветната гранка 
на медицината) 
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495. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 етев 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСДОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СОС-

ТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-' 
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Кондензатори од хартија за едносмерна струја: 
Дефиниции и општи одредби - JUS N.R2.001 
Технички услови и испитувања — JUS N.R2.002 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандрдизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Кондензатори од хартија за едно-
смерна струја. Општи технички про-
писи - - - - - - - - JUS N.R2.001 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за составни делови на електронски уреди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1968 го-
дина. 

Бр. 23-4707/1 
6 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

496. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

О Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗО-

ЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Називни пресеци и конструкции на 
спроводници во изолирани кабли — JUS N.C0.015 

Електроенергетика. Инсталациони 
спроводници со изолација од PVC-
-маеа, Р и Р-А - - - - - - JUS N.C3.200 

Електроенергетика.' Инсталаци-
они спроводници со раздалечени жи-
ли, PP/R и PP/R-A - - - - JUS N.C3.230 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 септември 1967 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Бакарни спроводници. Технички 
прописи за изработка — — - - - JUS N.C0.015 

Инсталациони спроводници со 
разминати жили, PP/R и PG/R - JUS N.C3.230 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични спроводници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/60); 

Електроенергетика. Инсталацио-
н и спроводник ' со изолација од 
PVC-маса Р - - - - - - - JUS N.C3.200 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електрични спроводници изолирани со PVC-маса 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 септември 
1967 година. 

Бр. 15-4964/1 
20 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ. с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

I 
Се отповикува 
Данило Лекиќ од должноста на постојан прет-

ставник на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Организацијата на Обединетите 
нации во Њујорк. 

II 
Се назначува 
др Антон Вратуша, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за постојан 
претставник на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Организацијата на Обеди-
нетите нации во Њујорк. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 98 
14 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

На Републиката, 
Јосип Броз Тито с. р. 
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Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕ-
ПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБ-

ЛИКА 

I 
Се отповикува 
Салко Феиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединетата 
Арапска Република. 

II 
Се назначува 
Данило Лекиќ, досегашен постојан претставник 

На СФРЈ при ООН, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Обединетата Арапска Репуб-
лика. 

III 
Државниов секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 94 
14 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС 

I 
Се отповикува 
Нико Шилих од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Тунис. 

И 
Се назначува 
Славољуб Петровиќ, досегашен амбасадор во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Тунис. 

% 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 96 
14 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ 

I 
Се назначува 
Богољуб Стојановиќ, досегашен советник на др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Соеди-
нетите Држави на Бразил. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 97 
14 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува' 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА 

I 
Се отповикува 
Мирко Остоиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Либија. 

II 
Се назначува 
Елхами Нимани, досегашен советник на др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Либија. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува ве дела веднаш. 

У. бр. 99 
14 јули 1967 година у 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосив Броз Тито с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 

сојузните органи на управата^ сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешува Иво Бернард од должноста на 
помошник директор на Сојузната управа за царини, 
породи одење на друга должност. 

Б. бр. 102 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мима Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се назначува Радо Трошт, ополномоштен мини-
стер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за помошник директор на Сојузната управа за 
царини. 

Б. бр. 101 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ње, за помошник генерален директор на Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

Б. бр. 105 
14 јули 1967 роди-на 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мака Шпиљак, с. р. 

Врз -основа на членот 86 од Законот за 
сојузните органи на управата^ сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ'% 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се назначува Бранко Ѓорѓевиќ^ раководител на 
сектор во Сојузниот завод за стопанско планира-
ње, за помошник генерален директор на Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

Б бр. 106 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 60 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛТУРА 

Се назначува Џевад Даутовиќ, помошник на ре-
публичкиот секретар за образование и култура на 
СР Босна и Херцеговина, за помошник претседател 
на Сојузниот совет за образование и култура. 

Б. бр. 107 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 88 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛТУРА 
Се назначува Смајо Манџука, раководител на Се назначува -Нуши Пајазит, директор на По-

сектор во Сојузниот завод за стопанско планира- краинскиот завод за унапредување на дшхпството на 
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АП Косово и Метохија. за помошник претседател 
на Сојузниот совет за образование и култура. 

Б. бр. 108 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Брз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се назначува Владимир Јововиќ, директор на 
вектор во Железарницата „Борис Кидрич" во Ник-
шик, за помошник сојузен секретар за финансии. 

Б. бр. 109 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Вукашин Драгоевиќ, помошник на 
републичкиот секретар за стопанство на СР Црна 
Горе, за помошник сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 110 
14 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Ура дни лист Социјалистичке Републико С ло-
вени је" во бројот 39 од 8 декември 1966 година об-
јавува: 

Решение за именување директор на геодетска-
та управа на СР Словенија; 

Решение за именување републички потсекретар 
во Републичкиот секретаријат за стопанство; 

Решение за именување директор на Заводот за 
школство на СР Словенија; 

Решение за именување директор на Водната 
заедница на Долењска во Ново Место; 

Решение за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Советот на 
Институтот за економски истражувања во Љубљана 
и за определување организации што делегираат по 
еден претставник на општествената заедница во Со-
ветот на тој Институт; 

Решение за разрешување два претставника од-
носно именување претставници на општествената 
заедница во Советот на Институтот за геодезија и 
фотограметрија во Љубљана и за определување ор-
ганизации што делегираат по еден претставник на 
општествената заедница во Советот на тој Инсти-
тут; 

Решение за именување два претставника на оп-
штествената заедница во Советот на еколошкиот 
институт во Љубљана и за определување органива-
ции што делегираат по еден претставник на опште-
ствената заедница во Советот на тој Институт. 

Во бројот 40 од 15 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за определување старателски орган; 
Закон за измени и дополнение на Законот за 

здравствената заштита на земјоделците-учесници на 
Народноослободителната борба и членовите на нив-
ните семејства; 

Одлука за избор на судии на Врховни-от суд на 
СР Словенија; 

Одлука за разрешување на судија на Окруж-
ниот суд Копер; 

Одлука за определување бројот и за избор на 
судии поротници на Окружниот стопански суд во 
Копер; 

Одлука за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Управниот одбор на републич-
ките заеднички резерви на стопанските органи-
зации; 

Решение за верификација на гимназии. 

Во бројот 41 од 22 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за работните односи на работниците што 
работат кај приватни работодавци; 

Закон за пренесув-ање на обврските на околиите; 
Одлука за определување органи за работи во 

врска со склучување договори помеѓу здравстве-
ните установи и комуналните заедници на соци-
јалното осигурување за здравствени услуги на оси-
гурените лица; 

Одлука за определување граници на водните 
подрачја во СР Словенија; 

Решение за именување директор на Заводот за 
водостопанство на СР Словенија; 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
мошник директор на Заводот на СР Словенка за 
планирање; 

Правилник за измена на Правилникот за изда-
вање лекарски уверенија и потврди во здравстве-
ните установи; 

Решение на Уставниот суд на СРС за решение 
на спорот во постапката за оценув-ање уставноста 
и законитоста на Одлуката на Собранието на оп-
штина Љубљана-Шишка за придонесот за комунал-
ни уреди надвор од потесните градежни подрачја 
во општината Љубљана-Шишка; 

Општи акти на републичките самоуправни ор-
ганизации, и тоа: 

Одлука за плаќање придонес за социјално оси-
гурување за некои категории бсигуреници; 

Одлука за определување придонес за социјално 
осигурување за определени категории лица што 
уживаат одделни права од социјалното осигуру-
вање; 

Одлука за определување придонес за здрав-
ствена заштита на пензионерите; 
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Одлука за определување придонес за здрав-
ствена заштита на уживателите на социјални 
помошти; 

Општи акти на комуналните самоуправни ор-
ганизации, и тоа: 

Одлука за стопата на основниот придонес за 
здравственото осигурување; 

Одлука за определување подгрупи и стопи на 
додатниот придонес за здравствено осигурување; 

Одлука за делот од придонесот за здравствено 
осигурување што Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Љубљана им 
го отстапува на работните организации - за учество 
во спроведувањето на здравственото осигурување; 

Одлука за определување постојан износ што се 
должни да го плаќаат осигурените лица на име тро-
шоци за издадените лекови; 

Одлука за измена на Одлуката за проширеното 
здравствено осигурување на земјоделците на по-
драчјето на Комуналната заедница на социјалното 
осигурување на земјоделците Љубљана; 

Одлука за придонесот за проширено здравстве-
но осигурувавме за 1967 година; 

Одлука за лековите што ве можат да се про-
пишат на товар на фондовите на здравственото о-
сигурување на земјоделците за осигурени лица спо-
ред Законот за здравственото осигурување на зем-
јоделците на подрачјето на Комуналната заедница 
на социјалното осигурување на земјоделците Љуб-
љана. ' 

Во бројот 42 од 29 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 
1966 година; 

Закон за воведување додатен придонес од про-
метот на стоки на мало и за користење на сред-
ствата од тој придонес; 

Закон за прибавување дополнителни кредитни 
средства за довршување на електроенергетски об-
јекти; 

Закон за враќање дел од интересот на корисни-
ците на инвестиционите кредити на подрачјето на 
туризмот; 

Закон ЗА водниот придонес за 1967 година; 
Заков за придонесот за користење градско зем-

јиште; 
Закон за уредување и издавање градежно зем-

јиште; 
Закон за користење средствата на амортизаци-

јата на работните организации од определени под-
рачја; 

Закон за заштитата од природни и други не-
среќи ; 

Закон за спојување на мариборските општини; 
Закон за помошта на членовите на семејствата 

чиј хранител е во задолжителна воена служба; 
Закон за претставниците на општествената за-

едница во советите на некои установи од областа 
на културата ЧИЈ основач е СР Словенија; 

Закон за највисоката граница до која може да 
се определи стопата на основниот придонес за 
здравственото осигурување на работниците; 

Одлука за привремено финансирање на репуб-
личките потреби во првото тримесечје на 1967 го-
дина; 

Одлука за финансискиот план за учество во 
финансирањето на првата и втората фаза од прва-
та етапа на изградбата на клиничкиот центар во 
Љубљана; 

Одлука за начинот на располагањето со сред-
ствата на СР Словенија за градба на основни учи-
лишта; 

Одлука за разрешување потпретседател на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Одлука за именување Републичка изборна ко-
мисија за избор на пратеници за Собранието на СР 
Словенија; 

Одлука за избор на судија на Окружниот суд 
во Копер; 

Одлука за избор на судии на Окружниот суд 
во Љубљана; 

Препорака за привременото финансирање на 
стручното школство во СР Словенија во 1967 го-
дина; 

Општи акти на републичките самоуправни ор-
ганизации, и тоа: 

Одлукава определување ризици, услови и вра-
ќања во задолжителното реосигурување на основ-
ното здравствено осигурување на земјоделците; 

Одлука за определување височината на преми-
јата за Републичкиот фонд за реосигурување на ос-
новното здравствено осигурување на земјоделците. 

Во бројот 43 од 30 декември 1966 година обја-
вува: 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Решение за разрешување претседател и членови 

на Комисијата за подготвување предлози за пренос 
на обврските на околиите врз општините и СР Сло-
венија; 

Наредба за спојување и за раздвојување на не-
кои населби; 

Упатство за елементите за склучување договори 
за здравствените услуги на осигурените лица по-
меѓу здравствените установи и комуналните заед-
ници на социјалното осигурување; 

Упатство за измени на Упатството за изработка 
на урбанистички проект. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Во бројот 47 од 12 декември 1966 година обја-
вуваат: 

Измени на Буџетот на СР Хрватска за 1966 го-
дина; 

Одлука за разрешување републички секретар за 
внатрешни работи; 

Одлука за именување републички секретар за 
внатрешни работи; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. 
203/1-1966 од 23 декември 1966 година; 

Исправка на Уредбата за измени на Уредбата 
за издатоците за патни и други трошоци што на 
републичките органи на управата им се признаваат 
во материјални трошоци. 

Во бројот 48 од 15 декември 1966 година обја-
вуваат: 

Препорака за уредување на меѓусебните односи 
во работата; 

Решение за разрешување потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи; 

Решение за разрешување потсекретар за рабо-
ти на државната безбедност во Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи; 

Решение за разрешување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за стопанство; 

Решение за именување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за стопанство; 

- Решение за именување потсекретар за работи на 
јавната безбедност во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи; 

Решение за именување потсекретар за работи 
не државната безбедност во Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи; 
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Решение за именува потсекретар за работи на 
пограничната и пасошката служба и јавен поредок 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи; 

Решение за назначување функционери во Из-
вршниот совет на Саборот; 

Правилник за Избраниот суд на Стопанската 
комора на СР Хрватска; 

Во бројот 49 од 26 декември 1966 година обја-
вуваат: 

Упатство за содржината и начинот наѓ водењето 
на регистарот на посебно заштитените објекти на 
природата. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 23 од 28 октомври 1966 година 
објавува: 

Решение за утврдување на цената на чинењето 
на личната карта, формата и големината на карто-
нот за издадената лична карта и за начинот на во-
дење на картотека на издадените лични карти. 

- Во бројот 24 од 10 ноември 1966 година објавува: 
Упатство за легитимацијата на електроенер-

гетски. инспектор. 

Во бројот 25 од 26 ноември 1966 година објавува: 
Одлука за повла-стиците во патничкиот сообра-

ќај за 1966 година. 

Во бројот 26 од 5 декември 1966 година обја-
вува: 

Општествен план на развојот на СР Црна Гора 
од 1966 до 1970 година; 

Закон за издвојување дел од средствата на 
СРЦГ за инвестиции во стопанството за давање 
кредитни олесненија на стопанските организации на 
определени кредити и за употребата на тие сред-
ства; 

Закон за издвојување средства на СРЦГ за ин-
вестиции во стопанството за давање санациони 
кредити на стопанските организации и за употре-
бата на тие средства; 

Закон за довршување изградбата на железнич-
ката пруга Белград—Бар на територијата на СР 
Црна Гора; 

Закон за определување додатни камати на оп-
ределени кредити на товар на средствата на СР 
Црна Гора; 

Закон за уделот на СР Црна Гора во кредити-
рањето на изградбата на основните шумски кому-
никации; 

Закон за употреба на средствата на СР Црна 
Гора за отплата на ануитетите по кредитите за 
инвестиции во стопанството; 

Закон за довршување изградбата на континен-
талниот дел од Јадранскиот пат на територијата 
на СР Црна Гора; 

Закон за исплатување привремена пензија и 
инвалиднина на југословенските државјани што се 
здобиле со право на пензија односно инвалиднина 
кај странски носител на социјално осигурување; 

Одлука за издвојување средства на СР Црна 
Гора за инвестиции во стопанството за кредитирање 
станбената изградба за потребите на Комбинатот 
за- алуминиум — претпријатие во основање — Ти-
тоград и на претпријатието во основање Рудници 
за цинк и олово „Рударско" — Мојковац за перио-
дот 1966—1970 година; 

Одлука за именување Републичка изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собранието на GP 
Црна Гора и за избор на одборници на собранијата 
на општините; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на Советот на народната одбрана на Собранието на 
СР Црна Гора; 

Одлука за разрешување и избор на еден судија-
-поротних на Врховниот суд на Црна Гора; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд на во-
дите; 

Одлука за избор на два члена на Советот на 
Адвокатската комора на СР Србија; 

Препорака за унапредување организацијата на 
здравствената служба и здравствената заштита на 
децата во СР Црна Гора; 

Решение за разрешување од должноста на по-
мошник секретар во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи; 

Решение за назначување помошник секретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

467.) Закон за измени на Основниот закон за 
избирање на работнички совети и Други 
органи на управувањето во работните ор-
ганизации — — — — — — — — 925 

488. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 925 

489. Одлука за дополненија на Одлуката за 
увозот во 1967 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен — — — — — — 925 

490. Правилник за постапката со опојните 
дроги одземени според членот 36 на За-
конот за опојните дроги — — — — — 926 

491. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за условите под кои се врши вра-
ќање на царината платенава увезени ре-
продукциони материјали и делови за 
вградување, употребени за производство 
на стоки што се извезуваат — — — 926 

492. Упатство за измена на Упатството за 
постапката за утврдување на царинската 
основица и за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина — 

493. Решение за дополнение на Решението за 
овластување на здравствените установи 
што можат да вршат имунизација против 
жолта треска и колера на лица во меѓу-
народниот сообраќај 

927 

- - - - 927 
494. Одлука за утврдување на Листата на ле-

ковите што можат да се пропишуваат на 
товар на фондот на здравственото оси-
гурување — — — — — — — — 927 

495. Решение за југословенските стандарди за 
составни делови на електронски уреди 943 

496. Решение за југословенските стандарди за 
изолирани спроводници — — — — — 943 
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