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Врз основа на член 414 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗ-
ДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ 
ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ 

СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени патувања и 

селидби во странство што на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации им се признаваат во мате-
ријални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83 и 
41/84), во член 5 во став 1 процентот: „50%" се заменува со 
процентот: „60%". 

Во став 3 процентот: „50%" се заменува со процен-
тот: „60%". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако функционерот, раководниот работник или ра-

ботникот на службено патување во странство, што го из-
вршил како член на југословенска делегација на меѓуна-
родни средби и собири што ја определил Сојузниот из-
вршен совет, односно лицето што го определил функцио-
нерот кој раководи со работата на сојузниот орган на уп-
равата односно сојузната организација да патува со таа 
делегација, а на кои организаторот односно домаќинот ги 
определува условите за сместување, имал издатоци и за 
сместување, на органот во материјални трошоци му се 
признаваат издатоците во височината на хотелската смет-
ка со намалување на дневницата од 50%. Ако во хотелска-
та сметка е искажан платениот износ во национална валу-
та во која не е утврдена дневницата за таа земја, за пре-
сметка на платената хотелска сметка и за признавање на 
органот на издатоците во материјални трошоци, за-
должителен е доказ за курсот на националната валута во 
однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа 
земја во времето на користењето на хотелското сместува-
ње. Доказ за курсот на националнага валута во однос на 
валутата во која е утврдена дневницата за таа земја, е до-
кументот за замена на кредитното писмо односно на деви-
зите за националната валута. Ако не се приложи доказ за 
курсот на националната валута, на органот во материјал-
ни трошоци не може да му се признае издатокот за сместу-
вање во височината на платената хотелска сметка." 

Член 2 
Член 5а се брише. 

Член 3 
Член 6 се менува и гласи: 

„Член 6 
Ако функционерот, раководниот работник и работ-

никот од член 4 на оваа уредба на службено патување во 
странство престојува повеќе од 60 дена непрекинато во ис-
то место, на органот за времето подолго од 60 дева му се 
признаваат во материјални трошоци издатоците во висо-
чината на дневницата намалена за 30%." 

Член 4 
Во член 8 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако на службено патување превозот се врши со ави-

он, на органот во материјални трошоци му се признаваат 
издатоците за дневници од моментот на поаѓањето на ави-
онот од последниот аеродром во Југославија до моментот 
на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југосла-
вија." 

Член 5 
Во член 10 став 3 процентот: „50%" се заменува со 

процентот: „60%". 

Член 6 
Во член 12 процентот: „50%" се заменува со процен-

тот: „60%". 

Член 7 
Во член 20 став 1 по зборовите: „за едно патување“ се 

додава зборот: „а“. 

Член 8 
Во член 2f по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Времето поминато со семејството или без семејство-

то во Југославија или со семејството надвор од Југослави-
ја, подолго од 30 дена, не се подразбира како време поми-
нато одвоено од семејството, и на органот во материјални 
трошоци не му се признаваат издатоците на име надомест 
поради одвоен живот од семејството." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 9 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п.бр. 387 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

759. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за положбата 

и овластувањата 1на Авто-мото сојузот на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78) и на член 397 став 4 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
39/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ, ПРИСОБИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ 
И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ, ЗА 
ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ ВОЗИЛА И ДЕЛОВИ И ЗА 
РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ТАА 

ПРОДАЖБА 
1. Во Одлуката за начинот на преземање, присобира-

ње и чување на моторни и приклучни возила и нивни дело-
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ви, за продажбата на тие возила и делови и за распоредот 
ка средствата добиени со таа продажба („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 68/78). точката 23 се брише. 

2. Во точка 30 став 1, do одредбата под 1, на крајот 
знакот точка и запирка се заменува со точка. 

Во став 2 на одредбата под 2 кој станува став 2 на од-
редбата под 1, зборовите: „од одредбите под 1 и 2" се за-
менуваат со зборовите: „од став 1 на оваа одредба“. 

Во одредбите под 3 и 4 на сите три места зборовите: 
„од одредбите под 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „од 
одредбата под 1". 

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

Е.п.бр. 390 
17 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

760; 
Врз основа на член 77 точка 5 и член 201 од Законот 

за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИ-
ЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИ-
РАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОД-

БРАНА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите на един-
ствената методологија и единствените показатели за под-
готвување, изработка и следење на остварувањето на пла-
нови ге за развој на општонародната одбрана во самоуп-
равните организации и заедници и во општествено-поли-
тичките заедници. 

2. Плановите за развој на општонародната одбрана 
се подготвуваат, изработуваат и нивното остварување се 
следи истовремено со плановите за развој на самоуправ-
ните организации и заедници и општествените планови на 
општест веко-политичките заедници. 
II. ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОП-

ШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
3. Плановите за развој на општонародната одбрана 

ги опфаќаат: 
а) развојот на вооружените сили; 
б) развојот на цивилната заштита; 
в) развојот на службата за набљудување и известува-

ње; 
г) развојот на врските и криптозаштитата за потреби-

те на раководењето; 
д) подготовките на стопанството и на општествените 

дејности за работа во војна; 
ѓ) одбранбените подготовки на населението; 
е) подготовките на органите и организациите на оп-

тшествено-политичките заедници и на месните заедници; 
ж) подготовките на органите за внатрешни работи за 

работа во војна; 
з) изградбата, опремањето и одржувањето на засол-

ништата и на другите објекти за засолнување на населени-
ето и материјалните блага; 

ѕ) формирањето на стоковни резерви и изградбата на 
складовен простор. 

4. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на развојот на вооружените сили, 
како интегрален дел на Општествениот план на Југослави-
ја односно на општествените планови на општествено-по-
литичките заедници, се изработува во согласност со про-
писите што ги донесува сојузниот секретар за народна од-
брана. 

Во посебните делови на плановите за развој на само-
управните организации и заедници и на општествените 

планови на општествено-политичките заедници што се од-
несуваат на развојот на општонародната одбрана се ис-
кажуваат основните елементи од плановите за развој на 
вооружените сили што се однесуваат на: 

а) основните цели, задачите, политиката и приорите-
тите на развојот на Југословенската народна армија и на 
територијалната одбрана; 

б) потребните средства по основи намени; 
в) изворите на средства и критериумите за нивна рас-

пределба. 
5. Делот Од планот за развој на општонародната од-

брана што се однесува на развојот на цивилната заштита 
се изработува во согласност со одредбите на оваа одлука. 

Делот од планот за развој на општонародната одбра-
на од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) основните цели, задачите и показателите на разво-
јот на цивилната заштита; 

б) програмите за формирање, обучување и оспособу-
вање на единиците, штабовите и другите органи на цивил-
ната заштита; 

в) обезбедувањето на опрема и други материјално-
-технички средства за потребите на единиците, штабовите 
и другите органи на цивилната заштита; 

г) обезбедувањето на опрема и материјално-технички 
средства за спроведување на мерките за заштита и спасу-
вање; 

д) одржувањето и ремонтот на опремата и материјал-
но-техничките средства на цивилната заштита; 

ѓ) потребните финансиски средства и изворите на фи-
нансирање. 

6. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на развојот на службата за набљу-
дување и известување во општествено-политичките заед-
ници се изработува во согласност со одредбите на оваа 
одлука. 

Делот од планот за развој на општонародната одбра-
на од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) основните цели, задачите и показателите на разво-
јот; 

б) програмите за обучување и оспособување на при-
падниците на службата за набљудување и известување; 

в) опремањето со средства и опрема; 
г) програмите за изградба на објекти за сместување 

на центрите за известување и на визуелно-набљудувачките 
станици; 

д) одржувањето и ремонтот на средствата и опрема-
та; 

ѓ) потребните финансиските средства и изворите на 
финансирање. 

7. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на врските и криптозаштитата за 
потребите на раководењето се изработува во согласност 
со одредбите на оваа одлука и со основните елементи на 
системот за врски за потребите на раководењето во оп-
штествено-политичките заедници. 

Делот од планот за развој на општонародната одбра-
на од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) основните цели, задачите и показателите на разво-
јот; 

б) програмите за обучување и оспособување на при-
падниците на врските и криптозаштита; 

в) опремањето со средства и опрема; 
г) изградбата на објекти за сместување на средствата 

и опремата; 
д) одржувањето и ремонтот на средствата и опрема-

та; 
ѓ) потребните финансиски средства и изворите на фи-

нансирање. 
8. Делот од планот за развој на општонародната од-

брана што се однесува на подготовката на стопанството и 
на општествените дејности за работа во војна ги опфаќа 
само оние подготовки што непосредно се наменети за ра-
бота во војна. 

Овој дел од планот ги содржи: 
а) подготовката за производство и давање на услуги 

во војна со постојните капацитети (подготовка на произ-
водствена и друга документација, обезбедување резерви 
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на суровини, репродукциони материјали, резервни делови 
и алати и др.); 

б) адаптацијата на постојните и изградбата на резер-
вни стопански капацитети и капацитети на општествените 
дејности за работа во војна, како и на импровизирани и из-
местени капацитети и нивното спремање и оспособување; 

в) организациските и кадровските подготовки, вклу-
чувајќи ја и обуката на работниците по основ на работна-
та обврска; 

г) потребните финансиски средства и изворите на фи-
нансирање. 

Освен наведените подготовки на стопанството и оп-
штествените дејности, општествено-политичките заедни-
ци го планираат развојот на одделни капацитети што се 
од посебно значење за одбра,ната на земјата (енергетски, 
суровински и прехранбени капацитети, потоа капацитети 
за снабдување со вода, како и здравствени и информатив-
но-пропагандни капацитети и други капацитети). 

9. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на одбранбените подготовки на на-
селението ги содржи: 

а) активностите и средствата за изведување на основ-
ната и дополнителната обука за оспособување и обучува-
ње на населението за одбрана и заштита (младината и на-
селението без воена обврска); 

б) програмите и мерките за обезбедување резерви на 
храна и други животни потреби во домаќинствата и др.; 

в) потребните финансиски средства и изворите на фи-
нансирање. 

10. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на подготовките на органите и ор-
ганизациите на општествено-политичките заедници мес-
ните заедници (освен органите за внатрешни работи за 
функционирање во војна) ги содржи: 

а) активностите и средствата за оспособување за ра-
бота во воени услови; 

б) потребните финансиски средства и изворите на фи-
нансирање. 

За подготовките на органите и организациите од став 
1 на оваа точка се планираат потребни средства и актив-
ности и во општествено-политичките организации и оп-
штествените организации. 

11. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на пдоготовката на органите за 
внатрешни работи за работа во војка се изработува во со-
гласност со одредбите од оваа одлука и со критериумите и 
упатствата утврдени од страна на општествено-политич-
ките заедници. 

Делот за планот за развој на општонародната одбра-
на од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) основните цели, задачите и показателите на разво-
јот; 

б) програмите за обучување и оспособување на при-
падниците на органите за внатрешни работи; 

в) опремањето со средства и опрема; 
г) изградбата на објекти за сместување на материјал-

но-техничките средства; 
д) одржувањето и ремонтот на средствата и опрема-

та; 
ѓ) потребните финансиски средства и изворите на фи-

нансирање. 
12. Делот од планот за развој на општонародната од-

брана што се однесува на изградбата, опремањето и 
одржувањето на засолништата, адаптацијата на други об-
јекти (природни простори, тунели и др.) за засолнување на 
населението и материјалните блага се изработува во со-
гласност со оваа одлука. 

Делот од планот за развој на општонародната одбра-
на од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) основните цели и задачи; 
б) основните програми за изградба, спремање и 

одржување на засолништата и адаптација на други објек-
ти за засолнување на населението и материјалните блага; 

в) потребните финансиски средства и изворите на фи-
нансирање. 

13. Делот од планот за развој на општонародната од-
брана што се однесува на формирањето на стоковни ре-
зерви на основни прехранбени и индустриски производи 

во општествено-политичките заедници и во определени 
организации на здружен труд и на изградбата на складо-
вен простор за сместување на овие резерви се подготвува 
во согласност со Законот за основите на системот на сто-
ковните резерви и за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84) и со прописите на со-
цијалистичките републики и социјалистичките автономни 
покраини за стоковните резерви. 

Делот од планот за развојот на општонародната од-
брана од став 1 на оваа точка ги содржи: 

а) програмата за формирање и пополнување на сто-
ковните резерви на основните прехранбени и индустриски 
производи за потребите во војна во сите општествено-по-
литичките заедници во определени организации на 
здружен труд; 

б) изградбата, опремањето и адаптацијата на скла-
довниот простор за сместување на стоковните резерви на 
основни прехранбени и индустриски производи само за 
потребите во војна; 

в) потребните финансиски средства за пополнување 
на стоковните резерви на основни пехранбени индустрис-
ки производи и изградбата на складовен простор за смес-
тување на тие резерви со утврдени постојани и стабилни 
извори на средства за финансирање. 

III. ИСКАЖУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНАРОД-

НАТА, ОДБРАНА 
14. Средствата за финансирање на развојот на општо-

народната одбрана (освен средствата за финансирање на 
Југословенската народна армија), што се обезбедуваат со 
соодветни прописи, договори и од други извори, заради 
единствено планирање и следење на остварувањето на 
развојот на општонародната одбрана, се искажуваат спо-
ред изворите на средства, и тоа: 

1) Договорени издвојувања од националниот доход: 
а) средства на самоуправните организации и заедни-

ци што врз основа на самоуправни спогодби и општестве-
ни договори се издвојуваат за финансирање на подготов-
ките во развојот на општонародната одбрана: 

- за сопстени подготовки; 
- за заеднички подготовки (дел што се издвојува во 

посебни фондови на општествено-политичката заедница); 
б) средства што врз сиова на самоуправни спогодби и 

договори се обезбедуваат во буџетите на општествено-по-
литичките заедници; 

2) Сопствени средства на самоуправните организа-
ции и заедници што со посебни одлуки се издвојуваат за 
финансирање на развојот на општонародната одбрана 
(надвор од обврските по самоуправните спогодби, догово-
ри и други програми); 

3) Додатни издвојувања од буџетите на општествено-
-политичките заедници (надвор од обврските по самоуп-
равните спогодби, договори и други прописи); 

4) Средства од кредити (банкарски и други кредити); 
5) Наменски средства по основ на законски обврски: 
а) за стоковни резерви- и изградба на складови; 
6) за засолништа; 
б) Средства од граѓаните; 
7) Други извори на средства. 

IV. ПОДГОТВУВАЊЕ, ИЗРАБОТКА И СЛЕДЕЊЕ НА 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА 

ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
15. Во согласност со одредбите од Одлуката за за-

должителните елементи на единствената методологија на 
општественото планирање, самоуправните организации и 
заедници и општествено-политичките заедници за подгот-
вување и изработка на плановите за развој на општона-
родната одбрана донесуваат свои програми за работа, во 
кои ги утврдуваат активностите, носителите на работите и 
роковите. 

16. Во фазата на подготовката и изработката на пла-
новите за развој на општонародната одбрана, самоуправ-
ните организации и заедници и општествено-политичките 
заедници поаѓаат од: 

а) насоките за подоготвување на среднорочните пла-
нови; 
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б) потребите што произлегуваат од плановите за од-
брана; 

в) анализата за развојот на општонародната одбрана 
за изминатиот период; 

г) развојните можности за периодот за кој се донесу-
ва планот за развој на општонародната одбрана; 

д) научните и аналитичко-документационите матери-
јали; 

ѓ) одлуките на општествено-полит инките заедници 
што се однесуваат на одделни компоненти на општона-
родната одбрана. 

17. Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници во текот на подготовка-
та и изработката на плановите за развој на општонарод-
ната одбрана ги утврдуваат и усогласуваат заедничките 
интереси и цели врз начелата на самоуправно спогодува-
ње и договарање и, поаѓајќи од тоа, ги утврдуваат и доне-
суваат своите планови за развој на општонародната од-
брана. 

18. Месните заедници со своите планови, покрај соп-
ствените задачи и потреби, ги опфаќаат и мерките и актив-
ностите за извршување на обврските од траганите што се 
предвидени со прописите или со самоуправните спогодби 
и договори, и задачите што на месните заедници ќе им ги 
пренесе општината. 

19. Во плановите за развој на општонародната одбра-
на, самоуправните организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници ги искажуваат задачите и потре-
бите за петгодишен период. Во годишните плански акти се 
разработуваат задачите од среднорочните планови и, во 
согласност со тоа, се обезбедуваат финансиски средства 
потребни за нивно остварување. 

Среднорочните планови за рзвој на општонародната 
одбрана ги до,несуваат надлежните органи на самоуправ-
ните организации и заедници и органите на општествено-
-политичките заедници. 

20. Среднорочните планови за развој на општонарод-
ната одбрана на општествено-политичките заедници ја оп-
фаќаат општата политика на развојот и создавањето на 
материјални и други услови за остварување и развој на 
општонародната одбрана од интерес за нивното подрачје, 
основните задачи и програми од заеднички интерес што 
ги обезбедува општествено-политичката заедница, како и 
вкупните задачи на сите носители на планирањето на раз-
војот на општонародната одбрана од нивната територија. 
Тие планови ги опфаќаат и непосредните задачи на оп-
штествецо-политичките заедници и на нивните органи и 
организации по обврските^! о произлегуваат од законите 
и договорите, средствата потребни за обезбедување на тие 
задачи, како и договорените мерки и неопходните актив-
ности за остварување на плановите за развој ца општона-
родната одбрана. 

21. Согласно со обврските и овластувањата во систе-
мот на општонародната одбрана општината ти изработу-
ва плановите за развој на општонародната одбрана врз ос-
нова на сопствените обврски и задачите од точка 20 на 

оваа одлука, како и врз основа на плановите на самоуп-
равните организации и заедници, со што се обезбедува по-
требното согледување, усогласување и следење на вкупни-
от развој на општонародната одбрана на територијата на 
општината. 

Плановите за развој на општонародната одбрана во 
републиката, односно во автономната покраина се израбо-
туваат врз основа на показателите од плановите за развој 
на општонародната одбрана на општините и податоците 
на општествениот систем на информирањето, како и еле-
ментите за развој на општонародната одбрана што ги 
подготвуваат соодветните републички односно покраин-
ски органи и организации. 

Сојузниот завод за општествено планирање во сора-
ботка во Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со 
други соодветни сојузни органи и организации, го изра-
ботува планот за развој на општонародната одбрана на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз 
основа на добиените показатели од плановите за развој на 
општонародната одбрана на републиките и автономните 
покраини' и системот на општественото информирање, ка-
ко и врз основа на елементите за развој на општонародна-
та одбрана што ги подготвуваат соодветните сојузни орга-
ни и организации. 

22. Органите на управувањето и другите органи во 
самоуправните организации и заедници и надлежните ор-
гани на општестеено-политичките заедници од точка 21 
на оваа одлука редовно го следат, анализираат и оценува-
ат остварувањето на плановите за развој на општонарод-
ната одбрана во претходниот период, даваат соодветни 
оцени, предвидувања и можности за развој во тековната и 
наредната година и за резултатите од анализите навреме-
но ги известуваат органите на пошироката општествено-
-политичка заедница. 

Анализите и оцените на остварувањето на плановите 
за развој на општонародната одбрана, во смисла на став 1 
од оваа точка се вршат најмалку еднаш годишно. Над-
лежните органи за општествено планирање на социјалис-
тичките републики и социјалистичките автономни покра-
ини му ги доставуваат овие анализи и оцени на Сојузниот 
завод за општествено планирање секоја година до крајот 
на септември. 

V. ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
23. Единствените показатели за планирање на општо-

народната одбрана ги искажуваат: 
1) самоуправните организации и заедници; 
2) месните заедници; 
3) општините, градските заедници и регионалните за-

едници; 
4) републиките и автономните покраини; 
5) федерацијата. 
24. За подготвување, изработка и следење на оствару-

вањето на плановите за развој на општонародната одбра-
на, се утврдуваат следните единствени показатели: 

Област на планирањето Вид на показатели Носители на планирањето 
1 2 3 4 Г 

1. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА 

2. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 
а) организационен состав и број 

на припадниците 
б) обука 

в) опрема 

Според посебната методологија што ја до-
несува сојузниот секретар за народна одбра-
на 

- број на припадниците по видовите на ор-
ганизациониот состав 

- број на посетителите по видовите на обу-
ка 

- време на траењато на обуката (во денови) 
- трошоци 
- вид 
- количина 
- вредност 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X1 

X1 

X1 

X1 

X1 

X1 

X 
X 
X 
X 
X 

/X 

X 
X 
X X 

1))Носител на планирањето е општината, која изводот од планот за развој 8 го доставува на месната заедница. 
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Област на планирањето Вид на показатели Носители на планирањето 
1 2 3 4 5 

г) објекти - вид X X1 X X 
- капацитет X X1 X X 

д) одржување (на Опремата и 
- вредност X X1 X X X 

д) одржување (на Опремата и 
објектите) - вредност X X1 X X X 

ѓ) извори на финансирање X X1 X X X 
3. СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВА-

ЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
а) организационек состав и број - број на припадниците по видовите на ор-

на припадниците ганизациониот состав X 
б) обука - број на посетителите по видовите на обу-

х х ка 
- време на траењето на обуката (во денови) X х - трошоци X X в) опрема - вид X - количина X - вредност X X X 

г) објекти - вид X X 
- капацитет X X - вредност X X X 

д) одржување (на опремата и 
објектите) - вредност X X X 

ѓ) извори на финансирање X X X 
4. ВРСКИ И КРИПТОЗАШТИТА 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАКОВО-
ДЕЊЕТО 
а) организационен состав и број - број на припадниците по видови организа-

на припадниците циониот состав X 
6) обука - број на посетителите по видовите на обу-

ка X X 
- траењето на обуката (во денови) X X 
- трошоци X X 

в) опрема - вид X 
- количина X 
- вредност X X X 

г) објекти - вид X X 
д) одржување (на опремата и 

објектите) - вредност X X X 
ѓ) извори на финансирање X X X 

5. ПОДГОТОВКИ НА СТОПАН-
СТВОТО И ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ ДЕЈНОСТИ 
а) обука - број на посетителите по основ на работна-

та обврска X X 
- трошоци X X X X 

б) подготовки за извршување на 
- вид х х х дејностите во војна - вид дејностите во војна - вредност X X X X 

в) капацитет - намена X X X в) капацитет 
- вредност X X X X 

г) извори на финансирање X X X X 
6. ПОДГОТОВКИ НА НАСЕЛЕ-

НИЕТО 
а) обука - број на посетителите по видови X X а) обука 

- трошоци X X X X 
б) резерви на храна - вид X X 

- вредност X X X X 
в) извори на финансирање X X X X 

7. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ч 

а) обука - број на посетилите по видови X X X 
- трошоци X X X 

б) подготовки за вршење на деј-
ностите во војна - вид X X X 

в) капацитет 
- вредност X X X 

в) капацитет - намена X X X в) капацитет 
- вредност X X X 

г) извори на финансирање X X X 

Носител на планирањето е општината, која изводот од планот за развој и го доставува на месната заедница. 
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Област на планирањето Вид на показатели Носители на планирањето 
1 2 3 "4 Г 

8. ОРГАНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ 
а) организационен состав и број 

на припадниците 
б) обука 

в) опрема 

г) објекти 

д) одржување (на опремата и 
објектите) 

ѓ) извори на финансирање 
9. ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАСОЛ-
НИШТАТА 
а) изградба на нови засолништа 

б) адаптација на другите објек-
ти 

в) опрема 
i, 

г) одржување 
д) извори на финансирање 

10. СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И ИЗ-
ГРАДБА НА СКЛАДОВЕН 
ПРОСТОР 
а) формирање на стоковни ре-

зерви 

б) изградба на складовен про-
стор 

в) извори на финансирање 

- број на припадниците по видовите на ор-
ганизациониот состав 

- број на посетителите по видовите на обу-
ка 

- време на траење на обуката (во денови) 
- трошоци 
- вид 
- количина 
- вредност 
- вид 
- капацитет 
- вредност 

- вредност 

вид (јавни и други) 
капацитет 
вредност 
вид (јавни и други) 
капацитет 
вредност 
вид 
количина 
вредност 
вредност 

- вид на стоковните резерви 

- количина 
- вредност 

- вид 
- намена 
- капацитет 

- вредност 

х 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
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X 
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X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 

X 
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X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

25. За подготвување, изработка и следење на оствару-
вањето на плановите за развој на општонародната одбра-
на, како и за меѓусебно информирање, показателите од 
оваа одлука самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници ги користат од сопстве-
ната евиденција и процените, или ги добиваат од органите 
и службите надлежни за работи на статистиката, како и од 
други субјекти на планирањето. 

Органите и службите надлежни за работите на ста-
тистиката, во рамките на своите надлежности, а во склад 
со програмите на статистичките истражувања, се должни 
расположливите показатели за достигнатиот степен и за 
реализацијата на плановите за развој на општонародната 
одбрана да им ги стават на располагање на самоуправни-
те организации и заедници и на општествено-политичките 
заедници. 

Носителите на статистичките истражувања, во сора-
ботка со Сојузниот завод за општествено планирање и Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана и со други заин-
тересирани сојузни органи и организации, како и со соод-
ветните републички и покраински органи и организации, 
ги изработуваат потребните упатства и номенклатури за 
компонен гите на развојот на општонародната одбрана од 
точка 3 на оваа одлука. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
26. Генералниот директор на Сојузниот завод за оп-

штествено планирање донесува упатство за примена на 
единствените показатели во планирањето на развојот на-
општонародната одбрана. 

27. Вредносните показатели за периодот за кој се до-
несуваат плановите се искажуваат во постојани цени, а 
вредносните показатели на остварувањето на плановите 
се искажуваат во тековните и постојаните цени. 

Постојани цени се цените од последната година на 
претходниот среднорочен период. 

Во плановите за развој на општонародната одбрана 
на општествено-политичките заедници, како сводни пла-
нови, показателите се искажуваат само вредносно, а во од-
делни делови на плановите за развој на општонародната 
одбрана (вооружените сили, цивилната заштита, набљуду-
вањето и известувањето, врските и криптозаштитата за 
потребите на раководењето, населението, органите за 
внатрешни работи, засолништата, резервите и складови-
те) - вредносно и натурално. 

28. Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-пол итич ките заеднии во планирањето на разво-
јот на општо-народната одбрана се должни да ги обезбе-
дат пропишаните мерки за безбедност и заштита на тај-
носта на податоците и на материјалите што се однесуваат 
на тие планови. 

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

Е.' п. бр. 388 
17 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Срѕбрн^, с.р. 
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761. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕ-
НСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВ И РАФИНИРАН 

ШПИРИТУС 
Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи ,и ознаки: 

1. Шпиритус суров и рафиниран JUS Е.М3.020 
2. Методи за испитување на произво-

ди на индустријата на вриењето. 
Испитување на суров и рафиниран 

шпиритус JUS Е.М8.030 
донесени со Решението за Југословенските стандарди за 
пекарски квасец и шпиритус суров и рафиниран и методи 
на нивни испитувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/58). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 
Бр. 07-5084/1 

28 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с.р. 

762. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЗАВРШИ, 
НАВРШИ И ПОДЛОШКИ ЗА СПОЕВИ НА НОСЕЧКИ 

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 
1. На задолжително атестирање подлежат: 
а)завртки: 
1) со шестострана широка глава за споеви на носечки 

челични конструкции, класа на изработка В (југословенски 
стандард JUS M.B 1.066); 

2) со шестострана широка глава, за точно налегање 
за споеви на носечки челични конструкции, класа на изра-
ботка В (југословенски стандард JUS M.B 1.067); 

3) со шестострана глава, за челични конструкции, (ју-
гословенски стандард JUS M.B 1.068); 

б) навртки: 
1) шестострани широки, за споеви на носечки челич-

ни конструкции, класа на изработка В (југословенски стан-
дард JUS M.B 1.629); 

2) шестострана, средна класа на изработка (југосло-
венски стандард JUS M.B 1.601); 

в) подлошки: 
1) со закосување за споеви на носечки челични кон-

срукции, класа на изработка А (југословенски стандард 
JUS М.В2.030); 

2) коси, за I-носачи на носечки челични конструкции, 
класа на изработка С (југословенски стандард JUS 
М.В2.063); 

3) коси за U-носачи на носечки челични конструкции, 
класа на изработка С (југословенски стандард JUS 
М.В2.064); 

4) за завртки за челични конструкции (југословенски 
стандард JUS М.В2.015); 

2. Постапката на атестирање на завртки, навртки и 
подлошки од точка 1 на оваа наредба се спроведува, за се-
која серија производи, на тој начин што се атестира типот 
на завртки, навртки и подлошки на мостри што се земаат 
од производството, со контрола на сообразноста на про-
изводите на атестираниот тип што се врши на мостри зе-

мени кај производителот или некоја друга организација -
корисник (купувач) на производите од точка 1 на оваа на-
редба. 

Под тип завртки, навртки и подлошки, во смисла на 
оваа наредба, се подразбираат завртки, навртки и подлош-
ки со ист номинален пречник. 

Под серија производи, во смисла на оваа наредба, се 
подразбираат завртки, навртки и подлошки од точка 1 на 
оваа наредба што се изработени од истиот првокористен 
материјал (појдовен материјал) и по иста технолошка по-
стапка. 

3. На испитување за задолжително атестирање под-
лежат следните карактеристики на квалитетот на заврти-
те, навртките и подлошките од точка 1 на оваа наредба: 

а) завртки: 
1) форма и димензии; 
2) механички својства: 
- тврдост, 
- граница на развлекување, 
- затезна цврстина, 
- издолжување,, 
- контракција, 
- зарезна жилавост (ако се во прашање завртки изра-

ботени според југословенскиот стандард JUS M.B 1.068, за-
резната жилавост се испитува само за класите на цврстина 
5.6, 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9), 

- отпорност на главата на завртката спрема свитку-
вање (се испитуваат само завртки изработени според ју-
гословенскиот стандард JUS M.B 1.068 од класите на 
цврстина 4.6, 4.8, 5.8 и 6.8); 

3) хемиски состав на материјалите (се испитува мате-
ријалот на завртките изработени според југословенскиот 
стандард JUS M.B 1.066 и JUS M.B 1.067 и материјалот на 
завртките од класите на цврстина 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9 изра-
ботени според југословенскиот стандард JUS M.B 1.068); 

4) длабочина на разјагленисувањето во навоите на за-
врната (ако се во прашање завртки изработени според ју-
гословенскиот стандард JUS M.B 1.068, длабочината на 
разјагленисувањето во навоите на завртката се испитува 
само за класите на цврстина 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9); 

5) состојба на површината на стеблото на завртката 
во подрачјето на навојот (ако се во прашање завртки изра-
ботени според југословенскиот стандард JUS M.B 1.068, 
состојба на површината на стеблото на завртката, во под-
рачјето на на војот се испитува само за класите на цврсти-
на 8.8, 9.8, 10.9 и 12.9); 

б) навртки: 
1) форма и димензии; 
2) механички својства: 
- тврдост, 
- цврстина на навојот, 
- попречна жилавост; 
3) хемиски состав на материјалот (се испитуваат само 

навртките изработени според југословенскиот стандард 
JUS M.B 1.629); 

в) подлошки: 
1) форма и димензии; 
2) механички својства: тврдост; 
3) хемиски состав на материјалот (се испитуваат само 

подлошки изработени според југословенскиот стандард 
JUS М.В2.030, југословенскиот стандард JUS М.В2.063 и 
југословенскиост стандард JUS М.В2.064); 

г) комплет завртка 4- навртка 4- две подлошки (за-
вртка изработена според југословенскиот стандард JUS 
M.B 1.066 или југословенскиот стандард JUS M.B 1.067, на-
вртка изработена според југословенскиот стандард JUS 
M.B 1.629, подлошка изработена според југословенскиот 
стандард JUS М.В2.030, југословенскиот стандард JUS 
М.В2.063 или југословенскиот стандард JUS M.B2.064): 

1) вредност на коефициентот „к“ и моментот на за-
вртувањето Ми за остварување на пропишаните, сили на 
притегнување Fp. 

4. Вредностите на карактеристиките на квалитетот на 
завртките, навртките и подлошките од точка 1 на оваа на-
редба, што подлежат на испитување за задолжително атес-
тирање се утврдени: 

а) за формата и димензиите: 
1) со југословенскиот стандард JUS М.А 1.120 - Толе-
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ранции на должински мери. Бројни вредности на основни-
те толеранции по ISO-системот на номиналните мери до 
500 mm. 

2) со југословенскиот стандард JUS М.А 1.152 - Толе-
ранции на должински мери. Номинално отстапување за 
оските во толеранциското поле h за номинални мери до 
500 mm; 

3) со југословенскиот стандард JUS M.AI. 153 - Толе-
рантен на должински мери. Номинални отстапувања за 
оските во толеранциските полиња ј, јѕ за номинални мери 
до 500 mm; 

4) со југословенскиот стандард JUS M.AI.410 - Толе-
ранции во машииоградбата. Толеранции на слободни ме-
ри. Дозволени отстапувања на мерите остварени со сим-
нување на струганици; 

5) со југословенскиот стандард JUS М.BO.O 10 - Мет-
рички навој со триаголен ISO - профил. Основен профил и 
номинални мери на профилот; 

6) со југословенскиот стандард JUS М.В0.012 - Мет-
рички навој со триаголен ISO - профил. Навој со крупен 
чекор. Номинални мери; 

7) со југословенскиот стандард JUS М.В0.045 - Мет-
рички навој со траиголен ISO - профил. Навој за завртки 
и навртки. Гранични мери; 

8) со југословенскиот стандард JUS М.В0.221 - Толе-
ранции на метрички навој со триаголен ISO - профил. Ос-
нов на системот на толеранции; 

9) со југословенскиот стандард JUS М.В0.240 - Толе-
ранции на навои со триаголен ISO - профил. Гранични 
вредности на постапувањето за надворешни навои со обез-
беден зазор; 

10) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.005 - Мет-
рички надворешен навој со триаголен ISO - профил. Изле-
зи и жлебови; 

11) со југословенскиот стандард ЛЈЅ M.B 1.006 - Мет-
рички внатрешен навој со триаголен ISO - профил. Изле-
зи и жлебови; 

12) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.012 - Кра-
ишта на завртките со метрички навој, со триаголен ISO -
профил; 

13) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.029 - За-
вртки и навртки. Толеранции на мерите, формата и по-
ложбата; 

14) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.066 - За-
вртки со шестострана широка глава, за споеви на носечки 
челични конструкции од класа на изработка В; 

15) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.067 - За-
вртки со шестоотрана широка глава за точно налегање, со 
споеви на носечки челични конструкции, од класа на изра-
ботка В; 

16) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.068 - За-
вртки со шестострана глава за челични конструкции; 

17) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.601 - Шес-
тострани Завртен од средна класа на изработка; 

18) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.629 - Шес-
тострани широки навртки за споеви на носечки челични 
конструкции, од класа на изработка В; 

19) со југословенскиот стандард JUS М.В2.015 - Под-
лошки за завртен за челични конструкции; 

20) со југословенскиот стандард JUS М.В2.030 - Под-
лошки со закосување за споеви на носечки челични кон-
струкции, од класа на изработка А; 

21) со југословенскиот стандард JUS М.В2.063 - Коси 
подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од 
класа на изработка С; 

22) со југословенскиот стандард JUS М.В2.064 - Коси 
подлошки за U - носачи на носечки челични консрукции, 
од класа на изработка С; 

б) за механичките својства: 
1) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-

вртен со утврдени својства. Технички услови; 
2) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.028 - На-

вртен со пропишани својства. Технички услови за изра-
ботка и испорака; 

3) со југословенскиост стандард JUS М.В2.030 - Под-
лошки со закосување за споеви на носечки челични кон-
струкции, од класа на изработка А; 

4) со југословенскиот стандард JUS М.В2.063 - Коси 
подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од 
класа на изработка С; 

5) со југословенскиот стандард JUS М.В2.064 - Коси 
подлошки за U-носачи на носечки челични конструкции, 
од класа на изработка С; 

в) за хемискиот состав на материјалот: 
1) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-

вртен со утврдени својства. Технички услови; 
2) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.028 - На-

вртен 'со пропишани својства. Технички услови за изра-
ботка и испорака; 

3) со југословенскиот стандард JUS М.В2.030 - Под-
лошки со закосување за споеви на носечки челични кон-
струкции, од класа на изработка А; 

4) со југословенскиот стандард JUS М.В2.063 - Коси 
подлошки за I-носачи на носечки челични конструкции, од 
класа на изработка С; 

5) со југословенскиот стандард JUS М.В2.064 - Коси 
подлошки за U-носачи на носечки челични конструкции, 
од класа на изработка С; 

г) за длабочината на разјагленисување во навоите на 
завртката: 

1) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-
вртен со утврдени својства. Технички услови; 

д) за состојбата на површината на стеблото на за-
вртката во подрачјето на навоите; 

1) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-
вртен со утврдени својства. Технички услови; 

ѓ) за попречната жилавост на навртките: не се дозво-
лени пукнатини; 

е) за вредноста на коефициентот „к“ и моментот на 
завртувањето Ми за остварувањана пропишаните сили на 
притегнувањето Fp: 

Релативната стандардна девијација на коефициентот 
„к“ мора да биде помала од 12% во однос на просечната 
вредност кѕг; релативната стандардна девијација на по-
стигнатите сили на притегнувањето кај завртувањето на 
навртката со среден момент на завртување Ми мора да би-
де помала од 12% во однос на силата на притегнувањето, 
утврдена во југословенскиот стандард JUS U.E7.140 -
Споеви со завртен од висока класа на цврстина кај носеч-
ки челични конструкции. Технички услови. 

5. Карактеристиките на квалитетот на завртките, на-
в р т е т е и подлошките од точка 1 на оваа наредба се испи-
туваат на начинот утврден: 

а) за формата и димензиите; 
1) со југословенскиот стандард JUS M.AI.240 - Толе-

ранции и налегања. Дефиниции и примери на мерење; 
6) за механичките својства: 
1) со југословенскиот стандард JUS С.А4.001 - Меха-

нички испитувања на метали. Статистички испитувња. За-
тегнување и притиснување. Дефиниции; 

2) со југословенскиот стандард JUS С.А4.002 - Меха-
нички испитувања на метали. Испитување со затегнување; 

3) со југословенскиот стандард JUS СА4.003 - Испи-
тување на тврдоста на челикот според Бринел; 

4) со југословенскиот стандард JUS С.А4.004 - Меха-
нички испитувња на метали. Испитување на жилавоста 
според Шарпи; 

5) со југословенскиот стандард JUS С.А4.030 - Испи-
тување на тврдоста на челико г според Викерс; 

б) со југословенскиот стандард JUS С.А4.031 - Испи-
тување на тврдост на металите според Роквел А, В, С, F, 
G, N и Т; 

7) со југословенскиот стандард JUS С.А4.032 - Испи-
тување на тврдоста според Бринел (НВ). Пресметани 
вредности; ' 

8) со југословенскиот стандард JUS С.А4.033 - Испи-
тување на тврдоста според Викерс (NV). Пресметани вред-
ности; 

9) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-
вртен со утврдени својства. Технички услови; 

10) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.028 - На-
вртка со пропишани својства. Технички услови за изра-
ботка и испорака; 

в) за хемискиот состав на материјалот: 
1) со југословенскиот стандард JUS С.А1.040 - Мето-
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ди на испитување на хемискиот состав на железото и чели-
ков Оппгги одредби; 

2) со југословенскиот стандард JUS С.А1.041 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и челн-
иот. Земање и подготвување на мостри; 

3) со југословенскиот стандард JUS С.А1.050 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и чели-
ков Гасно волуметриско определување на вкупниот јагле-
род; 

4) со Југословенскиот стандард JUS С.А1.051 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и челн-
иот. Гасно волуметриско определување на графитниот јаг-
лерод; 

5) со југословенскиот стандард JUS С.А1.052 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и челн-
иот. Гравиметриско определување на силициум; 

6) со југословенскиот стандард JUS С.А1.053 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и чели-
ков Гравиметриско определување на силициум во челици-
те со содржина на волфрам; 

7) со југословенскиот стандард JUS С.А1.054 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и чели-
ков Волуметриско определување на манган според Vol-
hardt односно Volhardt - Wolff; 

8) со југословенскиот стандард JUS С.А1.055 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и челн-
иот. Фотометриско определување на манган; 

9) со југословенскиот стандард JUS С.А1.056 - Мето-
ди на испитување на хемискиот состав на железото и чели-
ков Фотометриско определување на фосфор; 

10) со југословенскиот стандард JUS С.А1.057 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
ликов Фотометриско определување на фосфор во високо-
-легирани челичи; 

11) со југословенскиот стандард JUS С.А1.058 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Волуметриско определување на фосфор; 

12) со југословенскиот стандард JUS С.А1.059 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Волуметриско определување на сулфур; 

13) со југословенскиот стандард JUS С.А1.061 - Ме-
тоди на испитување на хемискиост состав на железото и 
челикот. Потенциометриско определување на хром и ва-
надиум; 

14) со југословенскиот стандард JUS С.А1.062 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Фот.ометриско определување на хром; 

15) со југословенскиот стандард JUS С.А1.063 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Фотометриско определување на никел; 

16) со југословенскиот стандард JUS С.А1.064 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Волуметриско определување на никел; 

17) со југословенскиот стандард JUS С.А1.068 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Потенциометриско определување на ванадиум; 

18) со југословенскиот стандард JUS С.А1.069 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Фотометриско определување на молибден; 

19) со југословенскиот стандард JUS С.А1.070 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Гравиметриско определување на молибден; 

20) со југословенскиот стандард JUS С.А1.072 - Ме-
тоди на испитување на хемискиот состав на железото и че-
лниот. Фотометриско определување на ванадиум; 

г) за длабочината на разјагленисување во кавоите на 
завртката: 

1) со југословенскиот стандард JUS M.B 1.023 - За-
вртен со утврдени својства. Технички услови; 

д) за состојбата на површината на стеблото на за-
врната во подрачјето на навојот: со постапка на пенетра-
ција или со помош на магнетен прав, и тоа: 

- за состојбата на површината на стеблото на за-
врната во подрачјето на навојот со постапка на пенетра-
ција на начинот утврден: 

1) со југословенскиот стандард JUS С.А7.080 - Испи-
тување без разурнување. Испитување со пенетранти. On-
шги принципи; 

2) со југословенскиот стандард JUS С.А7.081 - Испи-
тување без разурнување. Испитување со пенетранти. Сред-
ства на контрола; 

3) со југословенскиот стандард JUS С.А7.082 - Испи-
тување без разурнување. Метода за индиректно определу-
вање на интензитетот на зрачење на црната светлост; 

4) со југословенскиот стандард JUS С.А7.083 - Испи-
тување без разурнување. Испитување на заварени споеви 
со течни пенетранти. Посебни упатства; 

- за состојбата на површината на стеблото на за-
врната во подрачјето на навојог со помош на магнетен 
прав на следниот начин: 

1) подготовка на завртките за испитување: 
Површината на завртките мора да биде чиста и сува. 

Дозволен е тенок, добро исушен слој на маслена боја кој 
служи како контраст на црниот или обоениот магнетен 
прав. Ако површината е многу рапава, како последица од 
изработката на навојот, површината на навојот мора да се 
исчисти со фини средства за полирање; 

2) магнетизација на завртките: 
За време на испитувањето, завртките се магнетизира-

ат надолжно во електрична макара или со ставање во до-
пир со краиштата на магнетен јарем. За магнетизација 
може да се користи еднонасочна или наизменична струја. 

Јачината на магнетното поле мора да биде доволна 
за индикација на бараните грешки. Доволна јачина на маг-
нетното поле се постигнува на тој начин што прво ќе се ус-
танови максималната дозволена јачина на полето т.е. онаа 
јачина на полето при која доаѓа до значително собирање 
на магнетниот прав на рабовите на навојот, а потоа таа се 
намалува за 25%. 

Ако магнетизацијата се врши во макара, за завртките 
3^000 

ЧИЈ однос е L / D ^ 4 , треба да се користи ' ^ Х 

каде што е: 
L должина на заврната во mm; 
D номинален пречник на заврната во mm; 
А х п производ на јачината на електричната струја 

во ампери и бројот на навоите на макарата. 
За L/D ^ 4 треба со посебни индикатори со вграден 

дисконтинуитет на феромагнетен материјал, да се пости-
гне доволна јачина на магнетното поле. На истиот начин 
се постигнува доволна јачина на магнетното поле што се 
индикува со магнетниот јарем; 

3) нанесување на магнетен прав: 
Магнетен прав може да се нанесува по сува или 

влажна постапка. Магнетниот прав мора да има соодветен 
квалитет, на пример со флуоросцентен пигмент, кој се ис-
питува во изворот на црната светлост според југословен-
скиот стандард JUS С.А7.082; 

4) оцена на резултатите од испитувањето: 

10bd 
Материјалот i|Ha конусот подобрен на HRC ^ 45 

d-Номинален пречник на нав0Ј0т на наврната 

т - В и с и н а на наврната 

Слика I 
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Линиските индикации, кај кои магнетниот прав се со-
бира во остро оформен рамен или цик-цак вид, се интер-
претираат како планарни грешки: пукнатини или ламе-
ларности. Такви грешки не се дозволени; 

ѓ) за попречна жилавост на наврната: 
Попречната жилавост на наврната се испитува на 

посебен конус (сл. 1). Конусот се потиснува низ навртка! а, 
од која пред испитувањето се симнува навојот на отворот 

/ + 0 . 1 Ч 
на номиналниот пречник 1 I. 

Брзината на потиснувањето на конусот низ наврна-
та изнесува околу 2 шш/ѕ. 

Пред потиснувањето низ навртката конусот добро се 
подмачкува со молибден - сулфидна маст (MoSi); 

е) за вредноста на коефициентот „к“ и моментот на 
завртувањето Ми за остварување на пропишана! а сила на 
притегнувањето Fp. 

Со постапката за определување на вредноста на кое-
фициентот „к“ и моментот на завртувањето Ми за оствару-
вање на пропишаните сили на притегнување го Fp, се ут-
врдуваат начинот и уставите на испитувањето на односи-
те меѓу моментот на завртувањето и постигнатата сила на 
притегнувањето за испитната трупа на завргки, како и за 
статистичката прогноза на дисперзијата на поединечно 
постигнатите сили на притегнувањето од пропишаната 
вредност, за да можат сите завргки на испитна! а група да 
бидат затегнати во моментот на завртувањето Ми. 

Испитната група ја сочинуваат комплети на завртки, 
навртки и подлошки (комплет: завртка -I- навртка 4- 2 
подлошки) од ист тип (исти номииални пречисти) и иста 
производствена серија (ист појдовен материјал и иста тех-
нолошка постапка на изработка). Бројот на мострите во 
испитната група е утврден во југословенскиот стандард 
JUS М.В1.030 - Завртки, навртки и слични елементи за 
спојување. Статистичка контрола на квалитетот - табела 
2 (испитување без разурнување), и не може да биде помало 
од 10. 

1) Испитување: 
Завртката се вградува во пакет чија дебелина зависи 

од должината на завртката (сл. 2). При завртувањето на 
навртката, главата на завртката и подлошкатз под на-
врната мораат да се прицврстат така што да се спречи се-
какво вртење. Со уредот за остварување на моментот, на-
врната се врти со брзина до 0,25 ѕ"1-

За време на завртувањето на наврната, се м^ри при-менетиот момент и постигнатата сила на притегнување. 
Резултат од испитувањето е дијаграмот М F или дијаг-
рамите М - t и F -1, или табелата на вредностите М и F 
во определени временски интервали. 

2) Обработка на резултат и те од испитувањето: 
Од дијатрамите M-r , M-t и M-t или од табелата на 

вредностите М и F за испитната група заврни од ист тип, 
се добиваат моментите на завртување MUtlt при кои во од-
делни заврни се постигнува пропишаната сила на притег-
нување Fp, која е утврдена во југословенскиот стандард 
JUS U.E7.140 (Споеви со високовредни заврни кај носеч-
ки челични конструкции. Технички услови). 

Вредностите на коефициентот „к“ и на моментот на 
завртување MU/.ce определуваат со помош на следните об-
расци: 

навртката-подлошката) - просечна 
вредност; 

к, коефициент на триење - поединечна 
вредност; 

Ef пропишана сила на притегнување во 
kN; 

Mu момент на завртување, при кој во од-
делни заврни се постигнува пропи-
шаната сила на притегнување Фр во 
Nrn; 

Mu среден момент на завртување во Nm; 
d номинален пречник на заврната во 

mm; 
п број на завртки во испитната група. 
Од дијаграмите M-F, M-t и F-t или од табелата на 

вредностите М и F се добиваат силите FP)1, кои се постиг-
нуваат во одделни завртки со завртување на навртката со 
Ми. Врз основа на вредноста FPil се определува стандардна-
та девијација sF и екстремните сили на притегнување, кои 
врз основа на резултатите од испитувањето и нивната ста-
тистичка анализа, можат да се очекуваат во завртките, 
според следните обрасци: 

JUS М В? 030. или 

'фгага 2 
6. Мострите за испитување заради задолжително 

атестирање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на 
оваа наредба, ги зема организацијата овластена за работи 
на тестирање. 

Големината на мострите за испитување во однос на 
големината на производствената серија е утврдена во ју-
гословенскиот стандард JUS M.B 1.030 - Завртен, навртки 
и слични елементи за спојување. Статистичка контрола на 
квалитетот. 

rPil сила во поединечна завртка при за-
вртување на завртката со Ми во kN; 

Ѕр стандардна девијација на силите на 
притегнување во kN; 

sF - релативна стандардна девијација на 
р “ силата на притегнување во %; 
Fp, min најмала очекувана сила на притегну-

вање во kN; 
Fp, max . . . . . . најголема очекувана сила на притег-

нување во kN. 

Стандардната девијација на коефициентот „к“ се ут-
врдува на следниот начин: 
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За земањето на мостри се составува записник, кој ја 
содржи фирмата односно називот на производителот, на-
зивот на прои ,водот, бројот на мостри, ознаките на мос-
трите и местото и датумот на земањето на мострите. За-
писникот го потпишуваат претставници на производите-
лите и организацијата овластена за атестирање. 

Организацијата овластена за атестирање е должна, 
по извршеното испитување, да му ги врати мострите на 
производителот, ако тоа го бара производителот. 

7. Извештајот за испитување за задолжително атести-
рање на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на ова 
наредба, содржи податоци за вредностите на карактери-
стиките на квалитетот утврден во точка 4 на оваа наредба. 

8. За завртите, навртките и подлошките од точка 1 
на оваа наредба за кои со испитувањето ќе се утврди дека 
ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата ов-
ластена за атестирање издава атест, кон кој приложува из-
вештај за испитувањето. 

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во 
три примероци, од кои едниот му се доставува на подно-
сителот на барањето за атестирање, вториот на Сојузниот 
завод за стандардизација, а третиот го задржува организа-
цијата овластена за атестирање. 

Рокот на важењето на атестот за завртки, навртки и 
подлошки од точка 1 на оваа наредба, е пет години ако со 
контрола на сообразноста се утврди дека производите се 
сообразни на атестираниот тип. 

9. Завртките, навртките и подлошките од точка 1 на 
оваа наредба, за кои е издаден атест, производителот ги 
означува со атестен знак. 

Означувањето се врши на пакувањето на завртките, 
навртките и подлошките на начинот утврден со Наредба-
та за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81). 

Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две 
бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата 
и подгрупата југословенски стандарди на кои им припаѓа-
ат завртките, навртките и подлдошките (MB), а бројните 
ознаки претставуваат шифра на оргнаизацијата овластена 
за атестирање. 

10. Контрола на сообразноста на завртките, наврти-
те и подлошките од точка 1 на оваа наредба се спроведува 
на тој начин што се испитува вредноста на коефициентот 
„к“ и на моментот на завртувањето Ми за остварување на 
пропишаната сила на преднапрегање Fp, ако од денот на 
атестирањето или од денот на претходната контрола на 
сообразноста на производите до денот на нивната употре-
ба поминале повеќе од шест месеци. 

Вредностите на кофициентот „к“ од став 1 на оваа 
точка, методите на испитувањето и постапката на земањеv 

мостри се утврдени во точ. 4 до 6 на оваа наредба. 
Завртите, навртките и подлошките од точка 1 на 

оваа наредба се сообразни со атестираниот тип произво-
ди, ако резултатите од испитувањето им одговараат на 
вредностите наведени во точка 4 на оваа наредба. 

11. За атестирање на завртките, навртките и подлош-
ките од точка 1 на оваа наредба може да се овласти орга-

763. — 

низација на здружент труд која во поглед на опременоста 
и стручните квалификации на кадрите ги исполнуваат 
следните услови: 

а) да располага со следната опрема и тоа: 
1) со мерила за испитување на формата и димензија-

т а 
- помошно мерило, со точност на мерење 0,1 mm, 
- микрометарот, со точност на мерење 0,01 mm, 
- микрометар со игли, со точност на мерење 0,01 mm, 
- навоен прстен, 
- навоен чеп, 
- микроскоп со микрометар, 
2) со уреди за испитување на механичите својства: 
- машина за испитување на метали со затегнување, 
- апарат за испитување на тврдоста според Brinel, 
- апарат за испитување на тврдоста според Vikers, 
- апарат за испитувањсе на тврдоста според Rokvel, 
- апарат за испитување со удар (машина со нишало), 
- машина за испитување на метали со затегнување и 

притиснување со додатна опрема за испитување на по-
пречната жилавост и цврстината на навојот, 

3) со опрема за испитување на хемискиот состав на 
материјалот, 

4) со микроскоп за утврдување на длабочината на 
разјагленисувањето во навои ге на завртките, 

5) со опрема за испитување на состојбата на површи-
ната на стеблото на завртката во подрачјето на навојот, 

б) со уред за постапно, едномерно завртување на на-
врната на завртка со точност на мерење на силата на 
притегнувањето и моментот на завртувањето ± 1%. 

6) да има работници за работи на атестирање, со 
следните стручни квалификации: 

1) висока стручна подготовка од техничка струка, со 
најмалку три години работно искуство на работи на испи-
тување на завртки, навртки и подлошки од точка 1 на оваа 
наредба - ако е во прашање работник што раководи со ис-
питување ; 

2) соодветна стручна подготовка од техничка струка, 
со најмалку три години работно искуство на работи на ис-
питување на заврни, навртки и подлошки од точка 1 на 
оваа наредба - ако се во прашање работници кои непо-
средно изведуваат испитувања. 

12. Организацијата овластена за атестирање на за-
врни, навртки и подлошки од точка 1 на оваа наредба, е 
должна да изврши атестирање во рок од 15 дена од денот 
на земањето на мострите за атестирање. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4810/1 
10 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУ-

АРИ ДО 30 ЈУНИ т ѕ ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма и па-
кување на ле-

кот 

Начин на издавање од-
носно на употреба на 

лекот 
Производител на лекот 

Број и датум на реше-
нието за пуштање во 

промет на лекот 

1 2 3 4 5 6 
1 ACETYSAL таблети, Може да се издава и без „Лек“ - Товарна фарма- 06-621/1 

(Acidum acetilsalici- 10 х 0,3 g лекарски рецепт цевтских ин кемичних од 15. III 1985 година 
licum) изделков - ЈБубљана 



Страна 1606 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15. ноември 1985 

1 

2 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

3 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licuin) 

4 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

5 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

6 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

7 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

8 ACETYSAL 
(Acidum acetilsalici-
licum) 

9 ALATAN 

10 ALATAN 

И ALDIZEM 
(Diltiazemum) 

12 ALDIZEM 
(Diltiazemum) 

13 ALDIZEM 
(Diltiazemum) 

14 ALKADIL 
(Captoprilum) 

15 ALKADIL 
(Captoprilum) 

16 AMEZINIUM 
(Amezinum sulfat) 

17 APROTIMBIN 
(Aprotininum) 

18 CAPD 2 

19 CAPD 2 

таблети, 
20 x 0,3 g 

таблети, 
500 x 0,3 g 

таблети, 
1000 x 0,3 g 

таблети, 
10 x 0,5 g 

таблети, 
20 x 0,5 g 

таблети, 
500 x 0,5 g 

таблети, 
1000 x 0,5 g 

таблети, 
20 табл. 

Може да се издава и без „Лек“ - Товарна фарма-
лекарски рецепт цевтских ин кемичних 

изделков - Љубљана 

таблети, 
100 табл. 
таблети, 
30 х 60 mg 

таблети, 
50 х 60 mg 
таблети, 
100 х 60 mg 
таблети, 
40 х 25 mg 
таблети, 
40 х 50 mg 
таблети, 
40 х 10 mg 

инјекции, 
5 амп. од 10 
ml од по 
100.000 K.i.j. 

Раствор за 
континуирана 
амболаторна 
перигонеална 
дијализа 
Кутија со 6 
пластични ке-
сине од 1,5 1 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтска ин кемичних 
изел кое - Љубљана 

„Алкалоид" - Хемиска, 
фармацевска, козметич-
ка индустрија - Скопје 

Може да се издава само 
во здравствени органи-
зации на здружен труд 

Може да се употребува 
во здравствена органи-
зација на здружен труд. 
По исклучок лекот може 
да се издава и со рецепт 
на лекар заради про-
должување на терапија-
та дома, ако е назначено 
дека лицето претходно 
било лекувано со овој 
лек во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 
Може да се употребува 
во здравствена органи-
зација на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издава со ре-
цепт на лекар заради 
продолжување на тера-
пијата дома, ако е на-

„Срболек" - Радна орга-
низација за медицинско 
снабдевање - Белград 
,,Biochemie" - Беч, Аус-
трија, Застапник: „Ко-
nirn" - Иноземска ин-
дустриска застопства -
ЈБубљана 
,,Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија и индустрија 
за производна капилар-
них дијализатора 
Вршац 

06-622/1 
од 15. III 1985 година 

06-623/1 
од 15. III 1985 година 

06-624/1 
од 15. III 1985 година 

06-625/1 
од 15. III 1985 година 

06-626/1 
од 15. III 1985 година 

06-627/1 
од 15. III 1985 година 

06-628/1 
од 15. III 1985 година 

07-3570/1-84 
од 13. III 1985 година 

07-3569/1-84 
од 13. III 1985 година 

07-3528/1-84 
од 15. III 1985 година 

07-3527/1-84 
од 15. III 1985 година 

07-3529/1-84 
од 15. III 1985 година 

07-486/1 
од 27. II 1985 година 

07-2487/1-84 
од 27. И 1985 година 

07-1860/1-84 
од 27. II 1985 година 

07-3451/1-84 
од 30. V 1985 година 

0602-786/1 
од 24. IV 1985 година 

,,Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија и индустрија 
за производиу капилар-
них дијализатора 
Вршац 

0602-302/1 
од 24. II 1985 година 
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20 CAPD 3 

21 CAPD 3 

22 CAPD 4 

23 CAPD 4 

24 CAPD 2К 

25 CAPD 2К 

26 CAPD ЗК 

27 CAPD ЗК 

значено дека лицето 
претходно било лекува-
но со овој лек во здрав-
ствена организација на 
здружен труд 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
6 пластични 
кесиња од 1,5 
1 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
6 пластични 
кесиња од 1,5 
1 
Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 
Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
6 пластични 
кесиња од 1,5 
1 
Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 

06-788/1 
од 24. IV 1985 година 

0602-306/1 
од 24. IV 1985 година 

06-790/1 
од 24. IV 1985 година 

i 06-304/1 
од 24. IV 1985 година 

06-787/1 
од 24. IV 1985 година 

Може да се употребува 
во здравствена органи-
зација на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издава со ре-
цепт на лекар заради 
продолжување на тера-
пијата дома, ако е на-
значено дека лицето 
претходно било лекува-
но со овој лек во здрав-
ствена организација на 
здружен труд 

„Inex-Hemofarm" - Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија и индустрија 
за производњу капилар-
них дијализатора 
Вршац 

0602-308/1 
од 24. IV 1985 година 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитоиеална 
дијализа, 
6 пластични 
кесиња од 2 1 
Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 

06-789/1 
од 24. IV 1985 година 

0602-307/1 
од 24. IV 1985 година 
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28 CAPD 4К 

29 CAPD 4К 

30 CAPRIM 
(Minaprinum) 

31 COFFALGIN Е 

32 COFFALGIN Е 

33 COFFALGIN Е 

34 COFFALGIN Е 

35 FENOFIBRAT 
(Procetofenum) 

36 FUROSEMID 
(Furosemidum) 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
6 пластични 
кесиња од 1,5 
1 

Раствор за 
континуирана 
амбулаторна 
перитонеална 
дијализа, 
4 пластични 
кесиња од 2 1 
таблети, 
30 х 50 mg 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
500 табл. 

таблети, 
1000 табл. 

капсули, 
50 х 100 mg 

таблети, 
12 х 40 mg 

0602-791/1 
од 24. IV 1985 година 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

37 FUROSEMID 
(Furosemidum) 

38 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 5% 

39 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 
10% 

40 GUARDOCIN 
(Netilmicini sulfas) 

41 GUARDOCIN 
(Netilmicini sulfas) 

42 GUARDOCIN 
(Netilmicini sulfas) 

43 GUARDOCIN 
(Netilmicini sulfas) 

44 HORMOPLEKS 

45 HUMAN! ANTI-
RABIES 

„Здравче“ - Фабрика 
фармацеутских и хемиј-
ских производа - Лело-
вац 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

таблети, 
50 х 40 mg 

раствор за ин-
фузии, 
500 ml 

раствор за ин-
фузии, 
500 ml 

инјекции, 
10 амп. од 1,5 
ml по 150 mg 

инјекции, 
10 амп. од 2 
ml по 200 mg 

инјекции, 
10 ами. од 1 
ml по 25 mg 
инјекции, 
10 амп. од 2 
ml по 50 mg 

дражен, 
20 драж. 

раствор, 
5 ml по 200 до 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Срболек" - Радка орга-
низација за медицинско 
снабдевање - Белград 

„Алкалоид" - Хемиска, 
фармацевтска, козме-
тичка индустрија 
Скопје 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„Фармаков' - Фабрика 
фармацсутских и хемиј-
ских производа - При-, 
зрен 

„Крка" -- Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 
Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

Може да се употребува 
само во здравствена ор-

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравшшшче ин гостин-
ство - Ново Место 
„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 
„Торлак" - Институт за 
имунобиологију и виру-

0602-305/1 
од 24. IV 1985 година 

07-3139/1-84 
од 13. III 1985 година 

0602-52/1 
од 4.1 1985 година 

0602-55/1 
од 4. I 1985 година 

0602-53/1 
од 4. I 1985 година 

0602-54/1 
од 4.1 1985 година 

07-3605/1-83 
од 28. И 1985 година 

07-1904/1-84 
од 15. III 1985 година 

07-620/1 
од 15. III 1985 година 

07-2404/1-84 
- од 5. III 1985 година 

07-24ПЗ/1-84 
од 5. III 1985 година 

07-2898/1-84 
од 4. Ill 1985 година 

07-2896/1-84 
од 4. III 1985 година 

07-2897/1-84 
од 4. III 1985 година 

07-2899/1-84 
од 4. III 1985 година 

0602-60/1 
од 28. V 1985 година 

07-2484/1-84 
од 31. V 1985 година 
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IMUNOGLOBULI-
NI 
(Immunoglobuli-
num humanum anti-
rabicum) 

46 INSULIN MINI-
LENTE 
(Insulinum) 

47 INSULIN 
SUPERLENTE 
(Insulinum) 

48 IOPAMIDOL 200 
(lopamidolum) 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

IOPAMIDOL 200 
(lopamidolum) 

IOPAMIDOL 300 
(lopamidolum) 
IOPAMIDOL 300 
(lopamidolum) 
IOPAMIDOL 300 
(lopamidolum) 

IOPAMIDOL 370 
(lopamidolum) 
LEKOBACYN 
(Bacampicillinum) 

LEKOBACYN 
(Bacampicillinum) 
LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

58 LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

59 LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

60 LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

500 i.j. 

инјекции, 
10 ml суспен-
зија по 400 i.j. 
инјекции, 
10 ml суспен-
зија по 400 i.j. 
инјекции, 
1 x 10 ml 

инјекции, 
5 x 10 ml 

инјекции, 
1 x 10 ml 
инјекции, 
5 x 10 ml 
инјекции, 
1 x 50 ml 

ганизација на здружен сологију - Белград 
труд овластена за пре-
венција на Rabies-a 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

Може да се издава само 
во здравствени органи-
зации на здружен труд 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

,Дрка“ - Фармацевти-
ка, хемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

Може да се издава само 
во здравствени органи-
зации на здружен труд 

„Крка" - Фармацевти-
ка, исмија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

инјекции, 
1 х 50 ml 
таблети, 
20 х 400 mg 

таблети, 
10 х 800 mg ' 
инјекции за 
и.м. примена, 
250 mg - 10 
шиш. по 250 
mg за и.м. 
примена 4-10 
амп. од 2 ml 
растворач 
инјекции 
за и.м. приме-
на 250 mg, 50 
шиш. по 250 
mg за и.м. 
примена и 50 
амп. од 2 ml 
растворач 
инјекции за 
и.м. примена 
1 g, 10 шиш. 
по 1 g за и.м. 
примена 4- 10 
амп. од 3,5 ml 
растворач 
инјекции за 
и.м. примена 
1 g, 50 шиш. 
по 1 g за и.м. 
примена 4- 50 
амп. од 3,5 ml 
растворач 
инјекции за 
и„в. примена 
250 mg 10 
шиш. по 250 
mg за и.в. 
примена 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтска ин кемичних 
изделков-Љубљана 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

07-2697/1-83 
од 27. II 1985 година 

07-2698/1-83 
од 27. II 1985 година 

07-2862/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2863/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2861/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2860/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2858/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2859/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2959/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2958/1-84 
од 1. III 1985 година 

06-1084/1 
од 3. VI 1985 година 

06-02-63/1 
од 27. II 1985 година 

06-1083/1 
од 3. VI 1985 година 

0602-62/1 
од 27. II 1985 година 

06-1085/1 
од 3. VI 1985 година 
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61 LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

62 LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

63 

64 

65 

бб 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

LONGACEPH 
(Ceftriakson) 

LOPION 
(Molsidominum) 

NATRII CHLORI-
DI 
INFUNDIBILE 

OMNIPAQUE 180 
mg I/ml (lohexol) 

инјекции за 
и.в. примена 
250 mg 50 
шиш. по 250 
mg за и.в. 
примена 
инјекции за 
и.в. примена 1 
g, 10 шиш. по 
1 g за и.в. 
примена 
инјекции за 
и.в. примена 1 
g, 50 шиш. по 
1 g за и.в. 
примена 
таблети, 
30 х 2 mg 

раствор за ин-
фузија, 500 ml 

инјекции, 
10 х 10 ml 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на зтружен 
труд 

OMNIPAQUE 180 
mg 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 180 
mg I/ml 
(lohexol) 

I/ml инјекции, 
10 x 15 ml 

инјекции, 
10 x 50 ml 

OMNIPAQUE 240 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 240 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 240 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 240 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 240 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 300 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 300 
mg I/ml 
(lohexol) 
OMNIPAQUE 300 
mg I/ml 
(lohexol) 

инјекции, 
10 x 10 ml 

инјекции, 
6 x 20 ml 

инјекции, 
25 x 20 ml 

инјекции, 
10 x 50 ml 

инјекции, 
6 x 200 ml 

инјекции, 
10 x 10 ml 

инјекции, 
6 x 20 ml 

инјекции, 
25 x 20 ml 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, y саставу 
ИПК „Серво Михаљ“ -
Зрењанин 
„Фармаков - Фабрика 
фармацеутских и хемиј-
ских производа - При-
зрен 
,,Nyegaard Co. AS" - Ос-
ло-Норвешка, Застап-
ник: ,,Pen л ек-Маке до-
пиј а“ - Работна органи-
зација за промет на ле-
кови и санитетски мате-% 

ријад, инструменти и 
опрема на големо и ма-
ло - Скопје 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

0602-65/1 
од 27. II 1985 година 

06-1086/1 
од 3. VI 1985 година 

0602-64/1 
од 27. III 1985 година 

07-4478/1-81 
од 5. VI 1985 година 

07-2405/1-84 
од 5. III 1985 година 

07-3390/1 
од 1. III 1985 година 

,,Nyegaard Со.АЅ"- Ос-
ло - Норвешка 
Застапник: „Реплек-Ма-
кедонија" - Работна ор-
ганизација за промет на 
лекови и санитетски ма-
теријал, инструменти и 
опрема на големо и ма-
ло - Скопје 

07-3391/1 
од 12. III 1985 година 

07-1060/1 
од 12. IV 1985 година 

07-3386/1 -
од 28. III 1985 година 

07-3387/1 
од 12. IV 1985 година 

07-3388/1 
од 12. IV 1985 година 

07-3389/1 
од 12. IV 1985 година 

07-1061/1 
од 12. IV 1985 година 

07-3382/1-84 
од 1. IV 1985 година 

07-3383/1-84 
од 1. IV 1985 година 

07-3384/1-84 
од 12. IV 1985 година 
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77 OMNIPAQUE 300 
mg I/ml 
(Iohexol) 

инјекции, 
10 х 50 ml 

78 OMNIPAQUE 300 
mg I/ml 
(Iohexol) 

79 OMNIPAQUE 350 
mg I/ml 
(Iohexol) 

80 OMNIPAQUE 350 
mg I/ml 
(Iohexol) 

81 OMNIPAQUE 350 
mg I/ml 
(Iohexol) 

82 OMNIPAQUE 350 
mg I/ml 
(Iohexol) 

83 OMNIPAQUE 350 
mg I/ml 
(Iohexol) 

84 PERITOSTERILI 

85 RINGERI INFUN-
DIBILE 
LACTATUM 

86 TIGASON 
(Etretinat) 

87 TIGASON 
(Etretinat) 

88 TIGASON 
(Etretinat) 

89 TIGASON 
(Etretinat) 

90 ULCODIN 
(Ranitidinum) 

91 ULCODIN 
(Ranitidinum) 

капсули, 
100 x 10 mg 
капсули, 
30 x 25 mg 
капсули, 
100 x 25 mg 
таблети, 
20 x 150 mg 

таблети, 
50 x 150 mg 

Може да се употребува ,,Nyegaard Со.АЅ" - Ос-
само во здравствени ор- ло-Норвешка, Застап-
ганизации на здружен ник: „Реплек-Македони-
труд ја“ - Работна организа-

ција за промет на леко-
ви и санитетски матери-
јал, инструменти и оп-
рема на големо и мало -
Скопје 

07-3385/1-84 
од 17. IV 1985 година 

инјекции, 
10 х 100 ml 

инјекции, 
6 х 20 ml 

инјекции, 
25 х 20 ml 

инјекции, 
10 х 50 ml 

инјекции, 
10 х 100 ml 

инјекции, 
6 х 200 ml 

раствор за пе-
ритонеална 
дијализа, 1000 
ml 
раствор за ин-
фузии, 
500 ml 

капсули, 
50 х 10 mg 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 
Може да се употребува 
во здравствена органи-
зација на здружен труд. 
По исклучок, лекот 
може да се издава и со 
рецепт на лекар заради 
продолжување на тера-
пијата дома, ако е на-
значено дека лицето 
претходно било лекува-
но со овој лек во здрав-
ствена организација на 
здружен труд, 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Inex-nemofarm" - Хе-
миска индустрија за 
производњу капиларних 
дијализатора - Вршац 
„Фармаков - Фабрика 
фармацеутских и хемиј-
ских производа - II р и-
зрен 
,,Hoffmann La Roche" -
Басел 
Застапник: „Југомонта-
на" - Радна организаци-
ја за заступање иностра-
них фирми и увоз-извоз 
и унутрашњу трговину 
- Београд 

„Алкалоид“-Хемиска, 
фармацевтска и козме-
тичка индустрија 
Скопје 

07-1062/1 
од 12. IV 1985 година 

07-3392/1-84 
од 12. IV 1985 година 

07-3393/1-83 
од 12. IV 1985 година 

07-3394/1-84 
од 12. IV 1985 година 

07-1063/1 
од 12. IV 1985 година 

07-1064/1 
од 12. IV 1985 година 

0602-303/1 
од 24. IV 1985 година 

07-2406/1-84 
од 5. III 1985 година 

07-2433/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-2434/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-2435/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-2436/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-3380/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-3381/1-84 
од 28. II 1985 година 

07 Бр. 2678 
26 септември 1985 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлеонќ, с. р. 
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764. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И ДОЗИ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО 
ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1985 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 
лекови: 

број Н Назив н а л е к о т 
Форма и па-
кување на ле-
кот 

Начин на издавање, од-
носно употреба на ле-

кот 
Производител на лекот 

Број и датум на реше-
нието за пуштање во 

промет на 
лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 ALTRAMET сируп, 
200 ml 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

07-3454/1-84 
од 27. II 1985 година 

2 BAYPEN за инфузии 10 
g, 1 шиш. сува 
супстанца 
мезлоцилин 
по 10 g 

Може да се употребува 
само во здраве! вените 
организации на здружен 
труд 

,,Bayer-Pharma Југосла-
вија“ - Товарна фарма-
цевтска ин кемичних 
изделков - Љубљана 

07-3399/1-84 
од 8. II 1985 година 

3 BAYPEN инјекции за 
неупотреба 
1 g, 5 шиш. 
сува супстан-
ца мезлоци-
лин по 1 g 

П W 07-3396/1-84 
од 8. II 1985 година 

4 BAYPEN инјекции за 
и.в. употреба 
-0,-5 g, 5 шии1. 
сува супстан-
ца мезлоци-
лин по 0,5 g 

15 и 07-3397/1-84 
од 8. II 1985 година 

5 BAYPEN инјекции за 
и.в. употреба 
1 g, 5 шиш. 
сува супстан-
ца мезлоци-
лин по 1 g 

1Ј 07-3398/1-84 
од 8. II 1985 година 

6 BETADINE раствор за 
плакнење на 
уста и грло, 
100 ml 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Алкалоид" - Хемиска, 
фармацевтска, козме-
тичка индустрија 
Скопје 

07-4139/1-82 
од 28. II 1985 година 

7 CLIACIL таблети, 
20 х 600.000 
и.ј. 

м „Југоремедија" - Радна 
организација са п.о. у 
саставу ИГ1К „Серво 
Михаљ“ - Зрењанин 

07-268/1 
од 18. III 1985 година 

8 CLIACIL таблети, 
20 х 1.200.000 
и.ј. 

м и 07-270/1 
од 18. III 1985 година 

9 CLIACIL сируп, 
100 ml 

“ “ 07-269/1 
од 18. III 1985 година 



Петок, 15 ноември 198Ѕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 61 - Страна 1597 

10 CORNILAT 

II HALDOL 

таблети, 
20 х 20 mg 

депо инјекции 
50 mg, 5 амп. 
од 1 ml по 50 
mg 

Може да се издава само 
во здравствени органи-
зации на здружен труд 
Лекот силно дејствува 
врз психофизичките спо-
собности. За време на 
лекувањето со овој лек 
болниот не смее да уп-
равува со моторно вози-
ло или со машина. 

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

„Крка" - фармацевтика, 
кемија, козметика, здра-
вилишче ин гостинство 
- Ново Место 

0602-9/1 
од 15. Ill 1985 година 

07-2857/1-84 
од 13. Ш 1985 година 

12 HALDOL депо инјекции 
150 mg, 5 амп. 
од 3 ml по 150 
mg 

07-2856/1-84 
од 13. III 1985 година 

13 HEPARIN инјекции за 
и.м. и и.в. 
примена, 5 
амп. од 1 ml 
по 5.000 и.ј. 

Може да се издава само „Галеника" - Сложена 
со лекарски рецепт организација удруженог 

рада - Белград - Земун 

07-3047/1-84 
од 1. III 1985 година 

14 HEPARIN 

15 KUTERID 

16 NIFLAM 

инјекции за 
и.м. и и.в. 
примена, 10 
амп. од 5 ml 
по 25.000 и.ј. 
распрскувач, 
120 g 

инјекции 100 
mg, 10 амп. од 
2 ml 5% рас-
твор 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Алкалоид" - Хемиска, 
фармацевтска, козме-
тичка индустрија 
Скопје 

07-3046/1-84 
од 1. III 1985 година 

07-2960/1-84 
од 28. II 1985 година 

07-3379/1-84 
од 28. II 1985 година 

17 PERGONAL ампули, 
10 ампули по 
1 ml и 10 ам-
пули по 1 ml 
растворач 

Unitrede - Заступство 
иноземних фирми „Под-
равке" - Копривница 

07-3316/1-84 
од 24. I 1985 година 

18 PROSTIN Е-2 вагинални Може да се употребува Заступник: „Техносер-
таблети, 4 ва- само во здравствена ор- вис“ - Радна организа-
гин. табл. ганизација на здружен ција за спољнотрговин-

труд што ќе ја определи ски и унутрашњи про-
надлежниот републички мет, са н.сол.о. основ-
односно покраински ор- них организација - Бел-
ган за работи на здрав- град 
ството Производител: Upjohnp 

Limited, Crawlex-Англи-
Ј а 

07-3311/1-84 
од 4. III 1985 година 

19 VOLTAREN RE-
TARD 100 

таблети, Може да се издава само 
20 табл. со лекарски рецепт 

„Плива“ - Фармацеут-
ска, кемијска, прехрам-
бен а и козметичка ин-
дустрија - Загреб 

07-3439/1 
од 24. I 1985 година 

Бр. 07-2679 
26 септември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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765. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бо 9/8 П Coivi. 

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува ' ЈУ 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И НА ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕ-
НИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ЗС 

ЈУНИ 1985 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година е укината согласноста за пуштање во промет на следните го-

тови лекови: 

Реден 
број 

1 ALDOMET 

2 ALDOMET 

3 BEPHENICOL 

4 BONEDOR 

5 BONEDOR 

6 CLOFEXAN 

7 DICYNONE 

8 FLAGYL 

9 GLUCOSUM 

10 GLUCOSUM 

11 GLUCOSUM 

12 HICONCIL 

13 HICONCIL 

14 HICONCIL 

15 IBADEN 1000 

16 KLINORIL 

17 KODISAL 

таблети, 
500 x 250 mg 

таблети, 
100 x 500 mg 

капсали, 
16 капе. 

прашок, 
20 кесици по 
150 g 
прашок, 
кутија со 1 kg 

таблети, 
600 табл. 

таблети, 
100 х 250 mg 

раствор за 
и.в. 
инфузију 0,5% 
100 ml раство-
ра 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Београд-Земун 
„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

ампули 25%, 
50 амп. х 10 
ml 

ампули 37%, 
50 амп. х 10 
ml 

ампули 50%, 
50 амп. х 10 
ml 
капсули, 
8 х 375 mg 

капсули, 
16 х 375 mg 

капсули, 
100 х 375 mg 

таблети, 
15 х 1.000.000 
ИЕ 

таблети, 
20 х 100 mg 
таблети, 
10 табл. 

Произведува: MAY 
AND BAKER LTD DA-
GENHAM - EN-
GLAND, 
Застапник: „Алкалоид" 
- Хемиска, фармацев-
тска, козметичка индус-
трија, Скопје 
„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова у саставу 
ИПК „Серво Михаљ“ -
Зрењанин 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

05-5220/1-79 
од 18. I 1980 година 

6-32/2 
од 18. IV 1984 година 

0502-1642/1 
од 29. VI 1977 година 

0502-2215/1 
од 28. VI 1977 година 

0502-2216/1 
од 29. VI 1977 година 

05/2-1806/1 
од 28. VII 1976 година 

15-515-462/2-64 
од 17. III 1967 година 

05-3748/1 
од 15. XII 1981 година 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

07-2540/1-84 
од 23 IV 1985 година 

07-2539/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-182/1 
од 5. III 1984. година 

07-2543/1-
од 23. IV 1985 

07-2542/1-
од 23. IV 1985 

“ 07-2549/1-
од 23. IV 1985 

07-2536/1 
од 23. IV 1985 

07-2938/1-
од 23. IV 1985 

84 
година 

-84 

година 

-84 

година 

-84 

година 

-84 година 

15-461/1 
од 15. X 1966 година 

\ 05-2225/1 
од 4. X 1968 година 

15-390/1 
од 15. X 1966 година 

05/2-2391/1 
од 1. XI 1974 година 

299/1 
од 3. IX 1984 година 

2391/2 
од 1. XI 1974 година 

05-3067/1 
од 17. VII 1979 година 

05-3720/1 
од 31. X 1979 година 

0502-1229/1 
од 9. V 1978 година 

07-2678/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-3679/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-3677/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2313/-1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2312/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2311/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-284/85 
од 23. IV 1985 година 

07-2538/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2316/1-84 
од 23. IV 1985 година 
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18 KODISAL 

19 LEVANTIN 

20 LORAZEPAM 

21 LORAZEPAM 

22 MODURETIC 

23 MYDOCALM 

24 NIFLAM 

25 NOVOTHYRAL 

26 OBRACIN 

27 OBRACIN 

28 OBRACIN 

29 OBRACIN 

30 OBRACIN 

31 OBRACIN 

32 OBRACIN 

33 OBRACIN 

34 OBRACIN 

35 OBRACIN 

36 OSPEN 750 

37 PERGONAL 500 

38 SKABIN 

таблети, 500 табл. 

таблети, 
50 x 40 mg 

таблети, 
30 x 1 mg 

таблети, 
20 x 2,5 mg 

таблети, 
100 табл. 

дражен, 
30 драж. по 
0,05 g 

инјекции, 
6 шиш. по 100 
mg и 6 амп. 
растворам 
таблети, 
100 табл. 

инјекции, 
5 шиш. по 20 
mg 

инјекции, 
50 шиш. по 20 
mg 
инјекции, 
5 шиш. по 40 
mg 
инјекции, 
50 шиш. по 40 
mg 
инјекции, 
5 шиш. по 50 
mg 

инјекции, 
50 шиш. по 50 
mg 

инјекции, 
5 шиш. по 80 
mg 

инјекции, 
50 шиш. по 80 
mg 

инјекции, 
5 шиш. по 100 
mg 

инјекции, 
50 шиш. по 
100 mg 

сируп, 
150 ml 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 
„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 
„Алкалоид" - Хемиска, 
фармацеутска, козме-
тичка индустрија 
Скопје 
„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

инјекции, 
50 амп. по 1 
ml 

емулзија, 
шиш. со 100 
ml 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 
Unitrade - Заступство 
иноземних фирми „Под-
равке" - Копривница 

„Фармаков - Фабрика 
лекова - Призрен 

0502-1230/1 
од 9. V 1978 година 

05-1431/1 
од 18. VII 1979 година 

0501-546/1 
од 12. VI 1979 година 

05001-547/1 
од 12. VI 1979 година 

289/2 
од 30. IX 1984 година 

15-515-382/1 
од И. XI 1965 година 

05-7111/1 
од 21. IV 1980 година 

6-6561/2-72 
од 1. II 1973 година 

05-4704/1-78 
од 12. IX 1979 година 

05-4705/1-78 
од 12. IX 1979 година 

05/2-3953/1-75 
од 1. IV 1976 година 

05/2-1992/1 
од 1. IV 1976 година 

05/2-3954/1-75 
од 1. IV 1976 година 

05/2-1514/1 
од 1. IV 1976 година 

05/2-3855/1-75 
од 1. IV 1976 година 

05/2-1515/1 
од 1. IV 1976 година 

05/2-3956/1-75 
од 1. IV 1976 година 

05/2-1516/1 
од 1. IV 1976 година 

07-4027/1 
од 9. X 1981 година 

6-3304/1-73 
од 5. III 1984 година 

05-3166/1 
од 24. VI 1969 година 

07-2317/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2541/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2315/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2314/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2563/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2318/1-84 
од 23. IV 1985 година 

0602-176/1 
од 23. IV 1985 година 

07-2537/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2523/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2524/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2525/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2526/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2527/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2528/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2529/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2530/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2531/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2532/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-3280/1-84 
од 28. 1 1985 година 

07-3315/1-84 
од 23. IV 1985 година 

0602-136/85 
од 23. IV 1985 година 
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39 STUGERON 

40 URFAMYCIN 

41 URFAMYCIN 

42 URFAMYCIN 

43 URFAMYCIN 

44 URFAMYCIN 

45 VASITEN 

46 VASITEN 

47 VI RU-M Е RZ SE-
ROL 

48 VOLTAREN 100 

таблети, 
30 x 25 mg 

инјекции, 
1 шиш. по 500 
mg и 1 амп. 
од 5 ml 

инјекции, 
50 шиш. по 
500 mg 

капсули, 
12 х 250 mg 

капсули, 
300 х 250 mg 

сируп, 
60 ml сируп 

маст, 
туба со 30 g 

маст, 
туба со 150 g 

маст, туба со 8 g 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 
„Лек“ - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних 
изделков - Љубљана 

таблети, 
10 х 100 mg 

„Фармаков - Фабрика 
фармацеутских и хемиј-
ских производа - При-
зрен 

„Плива“ - Фармацеут-
ска, кемијска, прехрам-
бена и козметичка ин-
дустрија - Загреб 

05-5103/1-69 
од 1. IX 1970 година 

6-3577/1-72 
од 1. II 1973 година 

6-3577/2-72 
од 1. И 1973 година 

6-3578/1-72 
од 1. II 1973 година 

05/2-974/1 
од 26. IV 1975 година 

6-3579/1-72 
од 1. И 1973 година 

05/2-2859/1 
од 28. VII 1976 година 

05-4666/1 
од 18. IX 1969 година 

05/2-1013/1 
од 10. VII 1975 година 

07-1450/1-82 
од 10. IX 1984 година 

07-2310/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2544/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2545/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2646/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2547/1-84 
од 23: IV 1985 година 

07-2548/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2521/1-84 
од 23. IV 1985 година 

07-2522/1-84 
од 23. IV 1985 година 

06-1369/1 
од 28. V 1985 година 

07-3439/1 
од 24. I 1985 година 

06 Бр. 2680 
26 септември 1985 година 

Белград 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 4 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗГРАДБАТА НА 
СТАНИЦИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО НА МО-
ТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТО-

ЧУВАЊЕТО НА ГОРИВА 
1. Работната организација „Енергопетрол", од Сара-

ево, како овластен предлагач, поведе пред Уставниот суд 
на Југославија постапка за оценување на уставноста на од-
редбата на член 4 од Правилникот за изградбата на стани-
ци за снабдување со гориво на моторните возила и за 
складирањето и преточувањето на горива, („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 27/71) зашто смета дека на таа одредба И е 
дадено повратно дејство. 

2. Според одредбата на член 211 од Уставот на СФРЈ, 
законите и другите прописи и општи акти на општестве-
но-политичките заедници не можат да имаат повратно деј-
ство, а само ако тоа го бара општиот интерес, со закон 
може да се определи негови одделни одредби да имаат по-
вратно дејство. 

3. Со оспорената одредба на Правилникот, што го 
донесе сојузниот секретар за внатрешни работи и кој е 
преземен како републички пропис, е пропишано дека во 
постојните станици за снабдување на моторните возила со 
гориво мораат, во рок од две години, од денот на неговото 
влегување во сила, да се спроведат предвидените мерки на 
обезбедување. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевмќ, с. р. 

4. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
оспорената одредба на наведениот пропис нема повратно 
дејство, туку дејствува во иднина, односно ги обврзува оп-
ределени субјекти до 1973 година да ги преземат пропиша-
ните мерки на обезбедување при складирањето, преточу-
вањето и прометот на запални течности. 

У ставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана 
на 11 септември 1985 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Работната организација 

„Енергопетрол", од Сараево, во составот на Сложената 
организација на здружен труд „Енергоинвест" од Сараево, 
да се утврди дека одредбата на член 4 од Правилникот за 
изградбата на станици за снабдување со гориво на мотор-
ните возила и за складирањето и преточувањето на гори-
ва, не е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: пре-
тседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и судии: Воислав 
Ракиќ, д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, 
Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, Божидар Булато-
виќ, Мустафа Сефо, Радко Мочивник, Славко Кухар, Ра-
мадан Враниќи, Душан Штрбац и Иван Франко. 

У--бр. 26/84 
11 септември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 95 СТАВ 1 И ЧЛЕН 102 СТАВ 
2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА 
ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ И СРОДНИ ПРАВА, И 
ЧЛ. 54-4il, ЧЛЕН 63 СТАВ 2 И ЧЛЕН 64 ОД СТАТУТОТ 
НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИТЕ И СРОДНИ ПРАВА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА И ЗА ЗАПИРАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА 
НА ЧЛЕН 101 И ЧЛЕН 102 СТАВ 1 ОД ИСТАТА САМО-
УПРАВНА СПОГОДБА И НА ЧЛЕН 62 И ЧЛЕН 63 

СТАВ 1 НА ИСТИОТ СТАТУТ 
1. Југословенската авторска агенција - Основна орга-

низација на здружен труд Авторска агенција за СР Србија, 
поведе постапка кај Уставниот суд на Југославија за оце-
нување на уставноста и законитоста на член 95 став 1 и чл. 
101 и 102 од Самоуправната спогодба за здружување во Ју-
гословенска авторска агенција за заштита на авторските и 
сродни права од 15 декември 1978 година и на чл. 54-64 од 
Статутот на Работната организација за заштита на автор-
ските и сродни права на Југословенската авторска агенци-
ја од 10 февруари 1979 година. 

Според мислењето изнесено во предлогот, одредбата 
на член 95 став 1 од Самоуправната спогодба не е соглас-
на со Уставот на СФРЈ и е спротивна на законот бидејќи 
со неа е определен парен број на судии на арбитражниот 
совет, а парен број на арбитри не може да биде во функци-
ја на арбитража, и одредбите на чл. 101 и 102 од Самоуп-
равната спогодба се во спротивност со принципот на двос-
тепеност зашто исклучува жалба против одлука на арбит-
ражата. Одредбите на чл. 54-64 од Статутот не се соглас-
ни со член 223 став 2 од Уставот на СФРЈ и се во спротив-
ност со член 372 став 1 од Законот за здружениот труд со 
кој е определено дека единствено со самоуправна спогод-
ба за здружување во работна организација можат да се 
уредуваат прашањата што се однесуваат на решавање на 
меѓусебните односи и спорови во основните организации 
на здружен труд. Овие одредби на Статутот не се согласни 
со Уставот на СФРЈ и се во спротивност со законот и по-
ради тоа што со нив е предвидено постоење на внатрешна 
арбитража, заради решавање на спорови од меѓусебните 
односи, како и надлежноста, составот и постапката пред 
арбитражата. 

2. Со Одлуката на Уставниот суд на Србија ИУ бр. 
747/84 од 10 мај 1985 година се укинати одредбите на член 
101 и на член 102 став 1 на Самоуправната спогодба и од-
редбите на член 62 и член 63 став 1 од Статутот. 

Со истата одлука на Уставниот суд на Србија не е 
прифатена иницијативата за поведување постапка за оце-
нување на законитоста на член 95 од Самоуправната спо-
годба и на чл. 54-61 и 64 од Статутот. 

Уставниот суд на Југославија ја оценуваше уставнос-
та на одредбата од член 95 став 1 и член 102 став 2 од Са-
моуправната спогодба и на чл. 54-61, член 63 став 2 и член 
64 од Статутот. 

3. Со одредбата на член 95 став 1 од Самоуправната 
спогодба е определен составот на арбитражниот совет, 
според која ТОЈ се состои од по еден претставник на секоја 
основна организација и два члена што ги именува работ-
ничкиот совет, а со одредбата на член 102 став 2 е предви-
дено во поглед на причините и постапката за обнова на 
постапката пред арбитражниот совет согласно да се при-
менуваат одредбите на Законот за процесната постапка. 
Со одредбите на чл. 54-61, член 63 став 2 и член 64 од Ста-
тутот е регулирана арбитражната постапка во споровите 
што настануваат од меѓусебните односи на основните ор-
ганизации на здружен труд, и тоа: состав и надлежност на 
арбитражниот совет, поведување постапка, расправа, до-
несување одлука, можност за поништување на одлуката и 
трошоци на постапката. 

4. Според член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ, на секој 
работник во здружениот труд со средства во општествена 
сопственост му се гарантира во основната организација 
на здружен труд во која работи и во сите други форми на 
здружување на труд и средсгва, да ги уредува меѓусебните 
односи so работата, Според оцената на Уставниот суд на 
Југославија, одредбите на член 95 став 1 и на член 102 став 

2 од Самоуправната спогодба и на чл. 54-61 и член 63 став 
2 и член 64 од Статутот се согласни со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен за оценува-
ње на спротивност на оспорените одредби на Статутот и 
на Самоуправната спогодба со Законот за здружениот 
труд. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ и на член 13 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, на нејавна седница, 
одржана на 9 октомври 1985 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се одбива предлогот за оценување на уставноста 
на член 95 став 1 и на член 102 став 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Југословенска авторска агенци-
ја за заштита на авторските и сродни права и на чл. 54-61, 
член 63 став 2 и член 64 од Статутот на Работната органи-
зација за заштита на авторските и сродни права на Југо-
словенската авторска агенција. 

2. Се запира постапката за оценување на уставноста 
на член 101 и на член 102 став 1 на истата самоуправна 
спогодба и на член 62 и член 63 став 1 од истиот статут. 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, 
и во Авторската агенција на Југославија, на начинот на кој 
се објавени самоуправните општи акти од став 1 на оваа 
одлука. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во следниот состав: судија д-р Александар Фира, кој го за-
менува претседателот на Уставниот суд на Југославија, и 
судии: Славко Кухар, Јаким Спировски, Иван Франко, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, Ми-
лосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ 
и д-р Васил Гривчев. 

У-бр. 233/84 
9 октомври 1985 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Уставниот 

суд на Југославија, 
д-р Александар Фара, с. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И 34 НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТ-

СКА РЕПУБЛИКА СУДАН 

I 
Се отповикува 
Благој Михов од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Република Судан. 

II 
Се назначува 
Душан Завашник, советник на сојузниот секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амба-
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садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија за Демократска Република Судан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 35 
11 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕ-

ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ 

I 
Се назначува 
Милош Крстиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Австрија за постојан претставник на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија при Ор-
ганизацијата на обединетите нации за индустриски развој 
со седиште во Виена. 

И 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 36 
14 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА ВО БАШКАН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈГУОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТАТА СТО-

ЛИЦА ВО ВАТИКАН 

I 
Се отповикува 
д-р Звонимир Стенек од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија при Светата Столица во Вати-
кан. 

II 
Се назначува 
Штефан Цигој, член на Извршниот одбор на Претсе-

дателството на Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на СР Словенија, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија при Светата Столица 
во Ватикан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 37 
15 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕ-
ТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНА-
ТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА 

АТОМСКА ЕНЕРГИЈА 

I 
Се отповикува 
Милорад Пешиќ од должноста постојан претставник 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
при Меѓународната агенција за атомска енергија со се-
диште во Виена. 

II 
Се назначува 
Милош Крстиќ, извонреден и ополномошен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Република Австрија за постојан претставник на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија при 
Меѓународната агенција за атомска енергија со седиште 
во Виена. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
ч Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 38 
21 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Драгутин Рожман од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Сојузна Републикиа Германија. 

II 
Се назначува 
Милан Драговиќ, досегашен претседател на Општес-

твено-политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Србија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Сојузна Република Германија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 39 
22 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕ-
ТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ УРЕДОТ НА ОБЕ-
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПО-
СТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ 

УРЕДОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

I 
Се отповикува 
Милорад Пешиќ, од должноста постојан претставник 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
при Уредот на Обединетите нации во Виена. 

II 
Се назначува 
Милош Крстиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Австрија, за постојан претставник на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија при 
Уредот на Обединетите нации во Виена. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 40 
23 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 

ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот-извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на потпретседателот на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Хилда Доленц-Михевц, само-
стоен советник во Кабинетот на потпретседателот на Со-
јузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1594 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на генералниот 
секретар на Сојузниот извршен совет Јоланда Маткша 
-Филиповиќ, поради истекот на времето на кое е назначе-
на. 

Именуваната се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите и системот на државна! а 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п. бр. 1595 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 
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Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за финансии д-р Јован Пауновиќ, поради замину-
вање во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос по 
сила на законот на 31 декември 1985 година. 

С.п.п. бр. 1596 
17 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

758. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за издатоците за службени патувања и селидби 
во странство што на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци 1593 

759. Одлука за измени на Одлуката за начинот на 
преземање, присобирање и чување на моторни 
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и приклучни возила и нивни делови, за про-
дажбата на тие возила и делови и за распоре-
дот на средствата добиени со таа продажба - 15931 

760. Одлука за основите на единствената методоло-
гија и за единствените показатели за планира-
ње на развојот на општонародната одбрана - 1594 

761. Правилник за престанок на важењето на југос-
ловенските стандарди за суров и рафиниран 
шпиритус 1599 

762. Наредба за задолжително атестирање на за-
вртка навртки и подложки за споеви на носеч-
ки челични конструкции 1599 

763. Список на готовите лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јануари до 30 јуни 1985 година 1603 

764. Список на готовите лекови во нови форми па-
кувања и дози, за чие пуштање во промет е да-
дено одобрение во периодот од 1 јануари до 30' 
јуни 1985 година 1610 

765. Список на готовите лекови и форми или паку-
вања на готови лекови за кои е донесено реше-
ние за укинување на одобрението за пуштање 
во промет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 
1985 година 1612 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 4 од Правилникот за изградбата на стани-
ци за снабдување со гориво на моторните вози-
ла и за складирањето и преточувањето на го-
рива 1614 

Одлука за одбивање на предлогот за оценување на 
уставноста на член 95 став 1 и член 102 став 2 
од Самоуправната спогодба за здружување во 
Југословенска авторска агенција за заштита на 
авторските и сродни права иЧл. 54-61, член 63 
став 2 и член 64 од Статутот на Работната ор-
ганизација за заштита на авторските и сродни-
те права на Југословенската авторска агенција 
и за запирање на постапката за оценување на 
уставноста на член 101 и член 102 став 1 од ис-
тата самоуправна спогодба и на член 62 и член 
63 став 1 на истиот статут 1615 

Укази 1615 
Назначу вања и разрешувања 1617 
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