
„ С Л У Ж Б Е Н л и с т НА С Ф Р Ј " и з л е -
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 25 февруари 1977 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 10 ГОД. XXXIII 

Цена на овој број е 12 динари. — 
Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — 
Телефони- централа 650-155: Уредни-
штво 651 -8851 Служба за претплата 
351 -732' Комерцијален сектор 651-671? 

Телекс 11756 

122. 

Врз ашова на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ и чл. 8, 11 и 18 од Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход во основните ор-
ганизации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВА-
ЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ 
ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

ПЛАЌАЊЕТО 

Член 1 
Во Уредбата за пресметување на вредноста на 

недовршеното производство на определени произво-
ди и услуги и за утврдување на побарувањата од 
странски должници содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/76, 42/76 и 57/76) по член 46 се додава 
нов член 4в, кој гласи: 

„Основната организација на здружениот труд 
што извезува производи, стоки и услуги на кредит 
чија наплата ја обезбедила во согласност со важеч-
ките прописи, може да одлучи во вкупниот приход, 
истовремено со вредноста на извозот, да го засмета 
и износот на средствата по основ на поврат на ца-
рина и на други давачки што ги остварува по основ 
на ,девизниот прилив во согласност со важечките 
прописи. 

Во случајот од став 1 на овој член, износот на 
данокот и на другите давачки што го засметала во 
вкупниот приход основната организација на здру-
жениот труд го искажува како дел на вредноста на 
продадените стоки на кредит. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина на основна-
та организација на здружениот труд и издала ис-
права за пресметаниот износ од став 1 на овој член." 

Член 2 
Оваа уредба се применува и врз утврдувањето 

на вкупниот приход во завршната сметка за 1976 
година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 124 
17 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

123. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ СПОРЕД ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКА-

ЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за распоредување на организациите 

и заедниците според единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76) 
во член 12 став 2 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „во рок од 5 дена од денот на приемот 
на известувањето за распоредувањето". 

Член 2 
Во член 13 став 5 на крајот се додаваат, и зборо-

вите: „во рок од 5 дена од денот на приемот на из-
вестувањето за распоредувањето". 

Член 3 
По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
„Организацијата, односно заедницата што го 

примила известувањето за извршеното распоредува-
ње, пред денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, должна е еден примерок од известувањето 
за распоредувањето да достави до единицата на 
Службата на општественото книговодство кај која се 
води нејзината жиро-сметка, во рок од 5 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 123 

17 февруари 1977 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

124. 

Врз основа на член 247 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ и член 1 став 2 од Законот за посебната такса 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на сто-
ките што се ослободени од плаќање на царина спо-
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ред чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), односно на 
стоките за кои царината се плаќа по намалена стап-
ка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се пла-
ќа посебна такса во височина од 10°/о од вредноста 
на увезените стоки. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на репродукциони материјали за 
кои со решенија на Сојузниот извршен совет за ца-
ринските контингенти е предвидено намалување на 
царината во 1977 година, посебна такса се плаќа, 
и тоа: 

1) по стапка од 7% — ако царината се намалува 
за 50%; 

2) по стапка од 7,5°/о — ако царината се нама-
лува за 40%; 

3) по стапка од 8°/о — ако царината се нама-
лува за 30%. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на специфичната опрема што се 
врши врз основа на решение на Сојузниот извршен 
совет за царинските контингенти, а за кои со тоа 
решение е предвидено: 

а) намалување на царината за 50% — посеб-
ната такса се плаќа по стапка од 7%, и тоа за: 

1) производство на хидроелектрична енергија; 
2) производство на термоелектрична енергија, 

на јаглен; 
3) производство на нуклеарно-електрична енер-

гија; 
4) пренос и дистрибуција на електрична енер-

гија (изградба и комплетирање на мрежата за пре-
нос и трансформација на електрична енергија од 
380, 220 и 110 KV и изградба на диспечерски центри 
и соодветни потцентри на Заедницата на југосло-
венското електростопанство); 

5) рудници на јаглен и облагородување на јаг-
лен, 

б) истражување и изградба на капацитети за 
експлоатација на сурова нафта, гас и јаглеви 
шкрилци; 

7) изградба на магистрални нафтоводи и гасо-
води; 

8) истражувања за унапредување на техноло-
гијата за добивање на гас од домашен јаглен; 

9) истражување и производство на нуклеарни 
горива; 

10) истражување на соларната и геотермалната 
енергија; 

И) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (пченица, 'рж, јачмен, 
оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончоглед, 
памук, соја, маслена репка, масленки и тутун); 

12) водостопанство (системи за наводнување и 
одводнување и за пречистување на отпадни води); 

13) геолошки истражувања; 
14) рудници и облагородување на железна руда, 

производство^ на сурово железо, производство на 
суров челик (конвенторски челик и електрочелик), 
валачници за висококвалитетни и специфични ви-
дови на челик во интегралниот процес на производ-
ството, производство на бел лим и производство 
на кокс; 

15) рудници и производство на обоени метали; 
16) рудници на неметали и облагородување на 

неметални суровини; 
17) производство на органски и неоргански баз-

ни хемиски производи и интермедиери; 
18) прозводство на шеќер, масло и маргарин; 
19) воздушен сообраќај (само за авиони ао нај-

малку пет патнички седишта што се користат за 
патнички сообраќај; 

20) железнички сообраќај (електрични, дизел, 
и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, 

товарни вагони, безбедност на железничкиот соо-
браќај (СС, ТК и др.), манипулација со стоки и опре-
ма за одржување и реконструкција на пруги); 

21) безбедност на воздушната пловидба; 
22) безбедност на поморскиот сообраќај; 
23) безбедност на внатрешните пловни патишта; 
24) заштита на човековата средина; 
25) политичко-информативна дејност; 
б) намалување на царината за 40% — посебната 

такса се плаќа по стапка од 7,5% и тра за: 
1) изградба на капацитети за секундарна пре-

работка на нафта, во кои треба да се подобри ран-
дманот на искористувањето на нафтата до односот 
25 : 75 црни и бели продукти; 

2) механизација за индустриско производство на 
земјоделски производи (зеленчук, луцерка, детели-
на, си лажна пченка, добиточна репка, хмељ, овошје, 
и грозје на плантажи); 

3) механизација за индустриско производство на 
добиток и добиточни производи и живина (одгледу-
вање и гоење на говеда, производство на млеко, од-
гледувала и гоење на свињи, одгледување и гоење 
на овци, производство на волна и млеко, одгледу-
вање и гоење на живина и производство на јајца); 

4?) лов и преработка на морски риби; -
5) производство на базни фармацевстки суро-

вини; 
6) аеродроми за меѓународен сообраќај (само за 

аеродромска опрема); 
7) магистрални телефонски и телеграфски соо-

браќај ; 
8) инфраструктура во пристаништа и луки, што 

служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и 
масовниот превоз и модернизација на претовареше 
капацитети (опрема) што служат за контејнерски, 
линиски и масовен товар; 

в) намалување на царината за 30% — посебната 
такса се плаќа по стапка од 8%, и тоа за: 

1) преработка на течно млеко и производство 
на путер и сирење; 

2) индустрија на готови и полуготови јадења; 
3) складови и ладилници за прехранбено про-

изводство и за дистрибутивни центри; 
4) машноградба и бродоградба, и тоа само за из-

градба на капацитети за производство на опрема на-
менета за развој на капацитети од заеднички инте-
рес; 

5) изградба на објекти од придонесите на југо-
ловенски работници привремено вработени во стран-
ство, ако тие објекти се изградуваат во подрачја 
што според републички, односно покраински про-
писи се сметаат како недоволно развиени; 

6) за изградба на хотели за развој на странскиот 
туризам. 

Специфичната опрема за изградба на хотели за 
развој на странскиот туризам се утврдува во пос-
тапката пропишана во точка 9 од Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на увозот на специфичната опрема во 
1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/77); 

7) производство на електрична енергија на теч-
ни горива. 

4. По исклучок од одредбата на точка 3 од оваа 
одлука, на увозот на специфичната опрема за про-
фесионална рехабилитација на инвалиди и на спе-
цифичната опрема што се увезува за потребите на 
слепи лица врз основа на решенијата за царинскиот 
контингент што се донесуваат врз основа на точка 10 
од Одлуката за" критериумите што ќе се примену-
ваат при намалувањето на царината на увозот на 
специфичната опрема во 1977 година — посебната 
такса се плаќа по стапка од 7%. 

5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на бродови за меѓународниот по-
морски транспорт од тар. број 89.01. од Царинската 
зарифа, чие купување е договорено и пријавено на 
банката до 31 декември 1975 година, посебна такса се 
плаќа по станка од 7%. 
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На увозот на бродовите од став 1 на оваа точка 
посебната такса од 7% може да се плати до 15 де-
кември 1978 година. 

6. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука посебната такса од 7°/о, 7,5% односно 8°/о ќе 
се наплати на увозот на сите други специфични 
опреми за кои со решенијата за царинскиот контин-
гент царината е намалена за 50%, 40%, односно 30%. 

7. Посебната такса од оваа одлука се пресметува 
и се наплатува на вредноста на увезените стоки, 
сообразно со одредбите на член 34 од Царинскиот 
закон. 

8. За извршувањето на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција за следните по-
датоци: назив на стоките, датум на увозот, вредност 
на стоките, износ на наплатената и износ на иена-
платената посебна такса и за тие податоци поднесува 
месечни извештаи до Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

9. Оваа одлука се применува врз увозот на сто-
ките што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 
година. 

Врз стоките што се увезени од 1 јануари 1977 
година до денот на влегувањено во сила на оваа од-
лука ќе се применува Одлуката за определување 
на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 15/76, 17/76, 
44/76, 52/76, 55/76 и 57/76), ако тоа е поповолно за 
царинскиот обврзник. 

10. Со денот на влегувањето возила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на стоките на кои при увозот се плаќа посебна 
такса („Слубжбен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 
15/76, 17/76, 44/76, 52/76, 55/76 и 57/76). 

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

Е. п. бр. 126 
17 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

125. 

Врз основа на член 20 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБ-

ВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со превоз на патници во јавниот 
сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајните ор-
ганизации) им се исплатува надомест за извршениот 
превоз во патничкиот сообраќај на лицата што, врз 
основа на важечките сојузни прописи, имаат право 
на повластица во возењето (во натамошниот текст: 
повластиците), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на СФРЈ 
— врз основа на член 74 од Деловникот за работата 
на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/75), за повластиците што ги користат 

врз основа на легитимацијата на член на Претседа-
телството на СФРЈ; 

2) на делегатите на Собранието еа СФРЈ и на 
членовите на Сојузниот извршен совет — врз осно-
ва на член 20 став 1 од Законот за личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните 
доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), за повласти,ци-
те што ги користат врз основа на легитимацијата 
на делегат во Собранието на СФРЈ, односно легити-
мацијата на член на Сојузниот извршен совет: 

3) на членовите на Советот на федерацијата — 
врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот 
на федерацијата (, Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/74), за повластиците што ги користат врз оснора 
на легитимаци,јата на член на Советот на федера-
цијата; 

4) на народните херои — врз основа на чл. 15 
и 16 од Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 21^74 и 33/76), за повластените 
што ги користат врз основа на легитимацијата за 
бесплатно возење на носителите на Орден на наро-
ден херој и Орденска книшка на народен херој, 
пропишани со Правилникот за користење на бе-
сплатно и повластено возење на лицата одликувани 
со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/77); 

5) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" — врз основа на чл. 20 и 21 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73 и 33/76), за повластиците што ги користат врз 
основа на легитимацијата за бесплатно и повластено 
возење на носителите на „Партизанска споменица 
1941", пропишана со Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на носителите на 
„Партизанска спомени,ца 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/77); 

6) на борците на Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина — врз основа на чл. 21 и 22 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската нанио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73 и 33/76), за повластиците што ги користат врз 
основа на легитимацијата за бесплатно и повластено 
возење на борците од Шпанската националносло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година, пропишана со Правилникот за користење 
на бесплатно и повластено возење на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
СФРЈ", бр. 6/77); 

7) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и 
со Златен медал на Обилиќ, установен во Пг.на 
Гора 1851 година — врз основа на чл. 1, 9 и 10 од 
Законот за основните права на лицата одликувани 
со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/72 22/73 и 33/78), за по-
властиците што ги користат врз основа на легити-
мацијата за бесплатно возење на носителите па ор-
ден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, на орден Бел 
орел со мечеви и на Златен медал на Обилиќ, про-
пишана со Правилникот за користење на бесплатно 
возење на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на (Збилиќ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/77); 

8) на воените и мирновременските воени игва-
лиди и на уживателите на семејна инвалиднина — 
— врз основа на чл. 52 до 56 од Законот за воените 
инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, и 
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33/76), за повластиците што ги користат врз основа 
на објава за бесплатно возење на корисниците на 
правото според Законот за воените инвалиди и кни-
шката за повластено возење на воен инвалид, про-
пишана со Правилникот за t остварување на правата 
на воените инвалиди на бесплатно и повластено 
возење („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

9) на слепите лица што имаат до 10°/о способност 
на видот и на придружниците на слепи лица — врз 
основа на одредбите од Законот за престанок на 
важењето на Одлуката за лицата што имаат право 
на повластица во возењето при користењено на го-
дишниот одмор и на Одлуката^ за определување 
повластици во патничкиот сообраќај (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/65), за повластиците што ги кори-
стат врз основа на легитимацијата за слепи лица 
издадена од страна на Сојузот на слепите на Југо-
славија. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во на-
тамошниот текст: надоместот) им се исплатува на 
сообраќајните организации само за превозот извр-
шен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на рела-
циите, односно на линиите предвидени во возниот 
ред и според однапред утврдените редовни цени на 
превозот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајните 
организации врз основа на докази за извршениот пре-
воз на корисниците на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка на железничките транспортни организации 
на здружениот труд надоместот за бесплатен превоз 
на членовите на Претседателството на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија, на чле-
новите на Советот на федерацијата, на делегатите 
на Собранието на СФРЈ и на членовите на Соју-
зниот извршен совет им се исплатува во паушален 
износ. Височината на тој надомест се утврдува со 
договор што го склучуваат претседателот на Соју-
зниот комитет за сообраќај и врски и Заедницата 
на југословенските железници, а врз основа на бро-
јот на корисниците на повластицата, проценетиот 
број патувања, проценетиот просечен превозен пат 
и износот на редовната цена на возната карта на 
просечниот пат за едно патување во односниот пе-
риод. 

Надоместот се исплатува врз основа на ба-
рање за исплата на надоместот, што сообрќајната ор-
ганизација го поднесува до Службата на општестве-
ното книговодство кај која има жиро-сметка. 

5. Исплатата по барањата од точка 4 на оваа 
одлука ја врши Службата на општественото кни-
говодство од средствата на Буџетот на федерација-
та за 1977 година, позиција 445 — Средства за по-
критие на обврските за повластено возење во 
патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, ќе го пропише начинот на исплатувањето 
на надоместот на сообраќајните организации за иско-
ристените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

8 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Е. п. бр, 125/77 
11 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с, р. 

126. 
Врз основа на член 7 од Законот за" обезбеду-

вање на трајни обртни средства на организациите 
на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/72, 40/73, 66/74, 13/76 и 58/76), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
СЕЧНАТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИТЕ 
И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА И НА КРЕДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на 

просечната годишна вредност на залихите и за на-
чинот на утврдување на сопствените средства и на 
кредитите за трајни обртни средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/76), во член 2 став 2 на крајот точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „освен износите евидентирани на крнтото 630 
— Готови производи и на контата 660 и 669 — Тр-
говски стоки по основ на експедирани производи и 
стоки на купувачот (стоки на пат) и износите еви-
дентирани на тие конта во согласност со одредбите 
на член 6 од Правилникот за исправите со кои се 
утврдува износот на издатоците содржани в,о неиа-
платената реализација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76 и 57/76).", 

Член 2 
Во член 3 став 1 точка 3 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава но-
ва точка 4, која гласи: 

„4) покриени со меници со авал за плаќање на 
набавените стоки и со меници со авал за отплату-
вање на стоковни кредити (дел од контата 204 и 934). 

Во став 2 на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „освен изн,осот од 
точка 4 став 1 на овој член што во пресметката по 
завршната сметка за 1976 година се дели со бро-
јот 9.". 

Член 3 
Во член 8 став 3 на крајот точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „освен износот 
од контото 934 што е земен во пресметка според од-
редбите на член 3 став 1 точка 4 од овој правилник.". 

Член 4 
Член 11 се менува и гласи: 
„Под кредити за трајни обртни средства се под-

разбираат кредитите со рок за враќање над една 
година, што се искажани на контата 913, 914, 915, 923, 
924 и 925 и делот на кредитите искажан на контата 
916, 926 и 261 што се користи за обртни средства, 
како и делот на кредитите искажан на контата 917, 
918, 919, 927, 928, 929 и 263, освен делот на кредитите 
од наведените конта земен за покритие на основните 
средства според одредбите на член 7 став 3 точка 3 
од овој правилник и за покритие на пласманите на 
деловните средства според одредбите на член 8 став 
3 од овој правилник." 

Член 5 
Во член 12 став 1 зборовите: „над пет години" се 

заменуваат со зборовите: „над една година". 

Член в 
Во забелешката 3 кон (Образецот ТОС на крајот 

точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
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ровите: „освен во 1977 година кога не се пополнува 
тој образец под ред. бр 2 2. — Намалување според 
одредбите на член 8 од Законот/'. 

Член 7 
Овој правилник се применува и врз составува-

њето на Пресметката на трајните обртни средства, 
што се поднесува кон завршната сметка за 1976 го-
дина. 

Член 8 
Овој правилник влегува ао сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1933/1 
15 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Момчило Демовиќ, с. р. 

127. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за усло-
вите и постапката за санација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДЕЈСТВИЈАТА ВО ПО-
СТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА ШТО СЕ ЗАПИШУ-
ВААТ ВО РЕГИСТАРОТ ШТО ГО ВОДИ СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Согласно со член 4 став 1 од Законот за усло-

вите и постапката за санација (во натамошниот тек-
ст: Законот), Службата на општественото книговод-
ство води регистар на основните организации на 
здружениот труд, на работните организации, на 
земјоделските задруги, односно на основните за-
дружни организации или други задруги, на делов-
ните заедници и на самоуправните интересни заед-
ници (во натамошниот текст: Регистарот) во кој се 
запишуваат податоци за дејствијата во постапката 
за санација. 

Член 2 
Во Регистарот, за основните организации на 

здружениот труд и за работните организации што 
немаат во својот состав основни организации, запи-
шуваат особено: 

1) податок кога е донесена одлука за отворање 
постапка за санација (член 5 став 1 од Законот); 

2) податоци од одлуката за отворање постпака 
за санација (член 5 став 2 од Законот), и тоа: 

— рокови во кои ќе се утврдат причините за на-
станатите загуби, 

— рокови во кои ќе се утврди евентуалната од-
говорност на работоводниот орган и на одделни ра-
ботници за настанатите загуби; 

— рокови во кои ќе се донесе програма за мер-
ките за отстранување на причините за настанатите 
загуби и за мерките за обезбедување на успешно, 
работење; 

— датум на упатувањето на барањето на други 
основни организации на здружениот труд со кои е 
склучена самоуправна спогодба за меѓусебно подне-
сување на ризикот и за покривање на загубите, од-
носно со кои се здружени средства на резервата за 
тие цели, како и на фондот на заедничките резерви 
на територијата на општествено-политичката заед-
ница за покривање на загубата; 

— датум на упатувањето на предлогот за по-
кривање на загубата до други потенцијални презе-
мани на санацијата, 

— други податоци од значење за спроведување 
на постапката за санација; 

3) податок кога работоводниот орган го известил 
надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница за работењето со загуба и за износот на не-
покриената загуба, ако не е донесена одлука за от-
ворање на постапка за санација (чл. 5 и 6 од Зако-
нот; 

4) податок кога е усвоена програмата на мер-
ките; 

5) податок дали и кога надлежниот орган на 
собранието на општествено-политичката заедница, 
заедно со работничкиот совет, односно со други ор-
гани на управување со работната организација му 
предложил определени мерки ако не е донесена про-
грама на мерките (член 7 став 3 од Законот); 

6) податок дали и кога собранието на опште-
ствено-политичката заедница ги определило мерки-
те што се применуваат за општествена заштита на 
самоуправните права и на општествената сопстве-
ност, ако не се донесени мерки по предлог на оп-
штествено-политичката заедница и на работничкиот 
совет, Односно друг орган на управување со работ-
ната организација; 

7) датум и износ на покритието на загубата 
(член 8 од Законот), и тоа: 

— од страна на основните организации на здру-
жениот труд со кои'е склучена самоуправна спогод-
ба за меѓусебно покривале на загубите; 

— од страна на други основни организации на 
здружениот труд со кои се здружени средства на 
резервите за покритие на загубите; 

8) ден на објавувањето на предлогот за презе-
мање на санација во „Службен лист на СФРЈ", ако 
загубата не е покриена во рок од 45 дена од рокот 
пропишан за поднесување на завршната сметка 
(член 11 од Законот); 

9) податок кога е склучена спогодба помеѓу 
преземачите на санацијата и основната организа-
ција на здружениот труд што се санира (член 13 од 
Законот); 

10) датум и вкупен износ на надоместувањето на 
средствата од страна на преземачите на санацијата; 

— со дознака на жиро-сметката; 
— со отпис на побарувањата; 
— со меница со авал; 
11) податок за средствата што се дадени со об-

врска за враќање и во кој износ; 
12) податок дали со самоуправната спогодба ви-

сочината на аконтацијата на личните доходи во ос-
новната организација за време на траењето на са-
нацијата е ограничена (член 16 од Законот); 

13) податок за завршетокот на програмата за. са-
нација (чл. 2 и 3 од Законот); 

14) податок дали е поведена постапка за утврду-
вање на одговорноста на работоводниот орган или 
на одделни работници и резултат од таа постапка 
(член 17 од Законот); 

15) податок за поднесената пријава до надлеж-
ниот стопански суд погради тоа што непокриените 
загуби не се надоместени на начинот и во роковите, 
пропишани со закон (член 30 од Законот). 

Член 3 
Во Регистарот, за земјоделските задруги, одно-

сно за основните задружни организации или други 
задруги, се запишуваат особено: 

1) податок кога е донесена одлука за отворање 
на постапката за санација (член 22 од Законот); 
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2) податоци од одлуката за отворање на постап-
ката за санација (член 22 од Законот), и тоа: 

— рокови во кои ќе се надоместат загубените 
средства; 

— рокови во кои ќе се утврдат настанатите за-
губи; 

— податок кога е усвоена програмата на мер-
ните за отстранување на причините за настанување 
на загубите и мерките за обезбедување на успешно 
работење; 

— датум на упатувањето на предлогот за по-
кривање на загубите на други потенцијални прозв-
у ч и на санацијата; 

3) датум кога е извршено покривање на загу-
бата. 

Член 4 
Во Регистарот, за деловната заедница, се запи-

шуваат особено: 
1) податок кога е донесена одлука за распредел-

ба на непокриената загуба, на организациите на 
здружениот труд за чија сметка се преземени об-
врски и содржина на таа одлука; 

2) податок кога и на кој начин е извршен на-
домест на делот на загубите на деловната заедница, 
распоредени според член 23 од Законот; 

3) податок дали е поведена постапка за утврду-
вање на одговорноста за работоводниот орган или 
на одделни работници за настанатата загуба. 

Член 5 
Во Регистарот, за самоуправната интересна за-

едница на општествените дејности, се запишуваат 
особено: ' 

1) податок кога е донесена одлука за отворање 
постапка за санација; 

2) податоци од одлуката за отворање постапка 
за санација, и тоа: 

— рокови во кои ќе се утврдат причините за 
настанатите непокриени расходи; 

— рокови во кои ќе се донесат програми на 
мерките за обезбедување на усогласена слободна 
размена на трудот и за обемот на издатоците, во 
согласност со расположивите средства; 

— рокови во кои ќе се обезбедат средства за 
покритие на непокриените расходи, во согласност со 
самоуправната спогодба за формирање на самоуп-
равната интересна заедница; 

— податок дали е поведена постапка за утврду-
вање на одговорноста на одделни работници на са-
моуправната интересна заедница за настанатите не-
покриени расходи; 

— други податоци од значење за успешно спро-
ведување на санацијата; 

3) датум кога е усвоена програмата на мерките 
и содржината на таа програма; 

4) податок дали им е доставена и кога програ-
мата на мерките на основните организации на здру-
жениот труд што вршат слободна размена на трудот 
преку, односно во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница и на надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница, во рамките на рокот 
од 30 дена од истекот на рокот за поднесување на 
завршната сметка; 

5) податок дали самоуправната интересна заед-
ница на општествените дејности обезбедува средства 
во височина на непокриените расходи во рок од 90 
дена од денот на истекот на рокот пропишан за под-
несување на завршната сметка; 

6) податоци за средствата за покритие на непо-
криените расходи обезбедени, и тоа: 

— со уплата на жиро-сметката; 

— со отпис на побарувањата; 
— со давање меници со авал до 90 дена; 
— со давање средства, со обврски за враќање; 
7) податок дали и кога самопуравната интерес-

на заедница на општествените дејности ја известила 
Службата на општественото книговодство и собрани-
ето на надлежната општествено-политичка заедница 
дека не донела одлука за санација, односно дека не 
донела програма на мерките во определениот рок 
(член 27 од Законот); 

8) податок дали општествено-политичката заед-
ница предложила програма на мерките и кога. 

Член 6 
Во Регистарот, за самоуправната интересна за-

едница на материјалното производство, се запишу-
ваат особено: 

1) податок кога е донесена одлука за отворање 
на постапка за санација (член 28 од Законот); 

2) датум кога е извршена распределба на непо-
криените расходи на основните организации на 
здружениот труд за чија сметка се преземени об-
врските (член 29 од Законот); 

3) податок кога основните организации на здру-
жениот труд се известени писмено за износот на 
делот на непокриените расходи што се" должни да 
го надоместат (член 29 од Законот); 

4) датум и износ кога непокриените расходи се 
надоместени (член 29 од Законот). 

Член 7 
Во Регистарот се запишуваат и податоци дали е 

донесена програма на мерките за отстранување на 
причините поради кои настанале загубите, односно 
поради кои не е извршено покритие на расходите, 
ако организациите од член 1 на овој правилник ис-
кажале непокриени загуби, односно непокриени рас-
ходи за периодите јану ари-јуни и јануари-септември 
(член 32 од Законот). 

Член 8 
Службата на општественото книговодство вне-

сува во Регистарот податоци врз основа на прија-
вите, заедно со документацијата што во постапката 
за санација се поднесува според одредбите на овој 
правилник. 

Пријавата со документацијата од став 1 на овој 
член ја поднесуваат овластените лица на организа-
циите од член 1 од овој правилник во заверен пре-
пис или фотокопија. 

Член 9 
Податоците и документацијата пропишани со 

овој правилник се доставуваат до Службата на оп-
штественото книговодство во 2 примерока. 

Член 10 
Податоците запишани во Регистарот се јавни. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-2039/1 
18 февруари 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузев секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 
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128. 

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

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ОБЛИЦИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕ-
СЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА 

1. Во периодот од 1 јуни до 31 декември 1976 година е укината согласноста за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

Облик и паку-
вање на лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датум 
Број и датум на решението 

на согласноста за укинување 
за пуштање на согласнос-
на лекот во та за пушта-

промет ње на лекот 
во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AKVA —PAS 

2 ALOPURINOL 

3 ALOPURINOL 

4 ANGININ 

5 ANGININ 

6 ATROPIN — PAPAVERIN 

7 ATROPIN — PAPAVERIN 

таблети, 
48 x 3 g 

таблети, 
25 x 100 mg 

таблети, 
50 x 100 mg 

таблети, 
20 x 250 mg 

таблети, 
100 x 250 mg 

инфекции, 
10 x 1 ml 

инјекции, 
50 x 1 ml 

8 AVACAN 

9 BEKLORAM 

10 BELLATOTAL 

11 BUTAZOLIDIN 

12 CHOLOTERP 

13 CITROBAR 

14 DEPLAST 

раствор, 
15 ml 

сируп, 
50 ml 

раствор, 
10 ml 

ампули, 
5 x 3 ml 

капсули, 
30 капс. 

прашок, 
10 кесички 
х 150 g 

распрскувач, 
100 g 

„Плива" - Творница фар-
мацеутских и кемијских 
производа - Загреб 

15-515-192/2 05/2-5448/1 
од 

23. VII 1965. 
„Подравка" - Копривница 6-3771/1 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Луд брег 

од 
26. XII 1973. 

„Крка" Товарна фармацев-
тских ин кемичних издел-
ков — Ново место 

„Подравка" — Копривница 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

6-3771/2 
од 

26. XII 1973. 
6-3604Л-72 

од 
8. V 1973. 
6-3604/2-72 

од 
8. V 1973. 
08-566/1-71 

од 
18. X 1972. 

08-566/2-71 
од 

18. X 1972. 

148 
ОД 

,,Босналијек" - Предузеће 
за производњу фармацеут-
ских, козметичка и хе- 28. I 1957. 
мијских производа — Са-
рај ево 

„Плива" - Творница фар- 15-515-211/1 
мацеутских и кемијских од 
производа - Загреб 8. VI 1564. 

,, 09-104/1 
од 

25. IV 1960. 

„ 08-1604/1-71 
од 

14. I 1972. 
„Крка" Товарна фармацев- 08-3094/1 
тских ин кемичних издел- од 
ков - Ново место 20. V 1971. 

„Плива" - Творница фар- 15-228/1-66 
мацеутских и кемијских од 
производа - Загреб 4. I 1968. 

,,Крка" Товарна фармацев- 08-1836/1-70 
тских ин кемичних издел- од 
ков - Ново место 24. III 1971. 

од 
9. XII 1976. 
05/2-4679/1 

од 
25. XI 1976. 
05/2-4679/1 

ОД 
25. XI 1978. 
05/2-2192/1 

ОД 
28. XII 1976. 
05/2-2192/1 

ОД 
28. XII 1976. 
05/2-4679/1 

ОД 
25 XI 1976. 

05/2-4679/1 
од 

25. XI 1976. 
05/2-2674/1 

ОД 
6. IX 1976. 

05/2-5449/1 
ОД 

8. XII 1976. 

05/2-5441/1 
ОД 

8. XII 1976. 

05/2-5450/1 
од 

9. XII 1976. 

05/2-5473/1 
ОД 

9. XII 1976. 

05/2-5451/1 
ОД 

8. XII 1976. 

05/2-5470/1 
ОД 

9. XII 1976. 
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1 2 3 4 5 6 

15 DEPLAST 

16 DIALPYRIN 

17 DIALPYRIN 

18 DIALPYRIN 

19 DIGITOTAL 

' распрскувач, 
200 g 

инјекции, 
5 х 2 ml 

инјекции, 
50 х 2 ml 

супозитории, 
5 супоз. 

раствор, 
15 ml 

„Крка" Товарна фармацев-
т с к а ин кемичних издел-
ков - Ново место 
„Подравка" - Копривница 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

20 DIHYDROERGOTAMIN ампули, 
50 х 1 ml 

21 DIHYDROERGOTAMIN раствор, 
15 ml 

22 ERALDIN 

23 EUTIZON В 

24 FERROHEPT 

25 FERROHEPT 

26 rlDEMYCIN 

27 FLUORSAN 

28 FURSEMID 

29 GASTROMUCIN 

30 GLUCOSAL 

31 GLUCOSALINI 

32 GLUTAMIN 

таблети, 
20 x 100 mg 

таолети, 
30. табл. 

дражеи, 
40 x 0,2 mg 

дражеи, 
120 x 0,2 mg 

сува смеса за 
приготвува-
ње капки, 
10 ml 

таблети, 
30 табл. 

инјекции, 
50 х 20 mg 

капсули, 
6 х 350 mg 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

сируп, 
200 ml 

„Плива" — Творница фар-
мацеутских и кемијских 
производа - Загреб 
„Лек" - Товарна фарма-
цевтских ин кемичних из-
делков — Љубљана 

08-1836/2-70 
од 

24. III 1971. 
08-6/1-71 

од 
19. X 1972. 
08-6/2-71 

од 
19 X 1972. 
08-5/1-71 

од 
19, X 1972. 
09-326/1 

од 
30 XII 1960. 
15-515-255/ 
/2-65 

од 
2. XI 1965. 
15-515-250/ 
/1-65 

од 
12. X 1965. 
6-2496/1 

од 
30. V 1973. 
и допунско 
решење 
05/2-629/1 

од 
23. V 1975. 
05-2444/1 

од 
13. XII 1968. 
08-158/1-71 

од 
20. X 1972. 

08-158/2-71 
ОД 

20. X 1972. 

„Крка" Товарна фармацев- 15-445/1 
тских ин кемичних издел- од 
ков - Ново место 25. V 1966. 

„Плива" - Творница фар- 636 
мацеутских и кемијских од 
произвела - Загреб 14. VIII 1956. 

„Подравка" - Копривница 08-26/2-71 
- ООУР „Белупо" — Твор- од 
ница лијекова - Лудбрег 23. X 1972. 

„Плива" - Творница фар- 05-4484/1-69 
мацеутских и кемијских од 
производа - Загреб 2. III 1970. 

Медицински факултет - 15-515-281/ 
Институт за трансфузиоло- /1-64 
гија и хематолегија - од 
Скопје 27. I 1965. 
Завод за трансфузију крви 15-515-377/1 
СРС - Београд од 

31. XII 1964. 

,,Босналијек" - Предузеће 1604/56 
за производњу фармацеут- од 
ских, козметичких и хе- 28. I 1957. 
мијских производа - Са-
рајево 

„Галеника" — Фармацеут-
ско-хемијска индустрија — 
Београд — Земун 

„Плива" — Творница фар-
мацеутских и кемијских 
производа — Загреб 
„Подравка" — Копривница 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

05/2-5470/1 
од 

9 ХП 1976. 
05'2-4679/1 

од 
25 XI 1976. 
05/2-4679/1 

од 
25. XI 1976. 
05/2-4679/1 

од 
25 XI 1976. 
05 '2-5440/1 

ОД 
8 XII 1976. 
05/2-3128/1 

од 
28. VII 1976. 

05/2-3916/1 
ОД 

14, IX 1976. 

05/2-4229/1 
ОД 

27 IX 1976. 

05/2-5442/1 
од 

9. XII 1976. 
05/2-4679/1 

ОД 
25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
од 

25. XI 1976. 

05/2-5465/1 
ОД 

9. XII 1976. 

05/2-5443/1 
ОД 

8. XII 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25 XI 1976. 
05/2-5444/1 

ОД 
9. XII 1976. 

05/2-4764/1-75 
ОД 

21 XII 1976. 

05/2-2555/1 
ОД 

16. XII 1976. 

05/2-2674/1 
ОД 

6. IX 1976. 
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1 2 3 4 5 в 

33 HICONCIL 

34 HYDANPHEN 

35 INDERAL 

36 INDERAL 

37 INDOMETACIN 

38 IRGAPYRIN 

39 ISOXYL 

40 ISOXYL 

41 LEKOSEPT 

42 LIDOCAIN 

43 LIDOCAIN 

44 LIDOCAIN 

45 LIDOCAIN 

46 LIDOCAIN 2% 
ADRENALIN 0,001% 

47 LIDOCAIN 2% 
ADRENALIN 0,001% 

48 LIDOCAIN 20/o 
ADRENALIN 0,001% 

49 MODITEN 

50 NAKOM 

51 NIAMID 

52 NIAMID 

капсули, 
8 x 250 mg 

таблети, 
50 табл. 

таблети, 
50 x 10 mg 

таблети, 
250 x 10 mg 

супозитории, 
5 x 100 mg 

ампули, 
3 x 3 ml 

таблети, 
50 табл. 

таблети, 
500 табл. 

таблети, 
250 х 250 mg 

инјекции 1%, 
10 х 20 ml 

инјекции 2%, 
10 х 2 ml 

инјекции 2%, 
100 х 2 ml 

spray, 80 g 

инјекции, 
10 х 2 ml 

инјекции, 
100 х 2 ml 

инјекции, 
10 х 10 ml 

ампули, 
5 х 1 ml по 
1 mg 

таблети, 
30 табл. 

ампули за па-
рентерална 
примена, ши-
шенце со 
500 mg 

таблети, 
30 х 25 mg 

„Крка" Товарна фармацевт 2403/1 
тских ин кемичних издел- од 
КОБ - Ново место 1. XI 1974. 
„Плива" - Творница фар- 16-621/1 
мацеутских и кемијских од 
производа - Загреб 10 XII 1963, 
„Галеника" - Фармацеут- 08-5881/1 
ско-хеми јека индустрија - од 
Београд - Земун 25. ХТТ 1970 

08-5881/2 
од 

25. XII 1970. 

05/2-3994/1-75 
ОД 

30. III 1976. 
6-1817/1 

од 
14. IX 1972. 

15-460/1 
ОД 

15. IX 1966. 

„Подравка" — Копривница 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Луд брег 

„Плива" - Творница фар-
мацеутских и кемијских 
производа - Загреб 

„Крка" Товарна фармацевт 
тских ин кемичних издел-
ков - Ново место 

„Подравка" — Копривница 
- ООУР „Белупо" — Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

15-460/2 
од 

15. IX 1966. 

08-16/2-71 
од 

18. X 1972. 

6-1822/2 
ОД 

9 XI 1972. 

08-159/1-71 
ОД 

9. XI 1972. 

08-159/2-71 
ОД 

9. XI 1972. 

08-30/1-71 
од 

20. X 1972. 

6-1586/1 
од 

9. XI 1972. 

6-1586/2 
ОД 

9. XI 1972. 

08-161/1-71 
од 

9. XI 1972. 

05/2-5280/1 
од 

9. XII 1976. 
05/2-5445/1 

ОД 
8. XII 1976. 
05/2-2259/1 

ОД 
6. IX 1976. 
05/2-2259/1 

ОД 
6. IX 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 
05/2-5445/а 

од 
8. XII 1976. 

05/2-5467/1 
ОД 

9. XII 1976. 
05/2-5467/1 

ОД 
9. XII 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. Xi 1976. 

05/2-4679/1 о д -
25. XI 1970. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 
„Крка" Товарна фармацев- 05-5101/1-69 05/2-5469/1 
тских ин кемичних издел 
КОБ — Ново место 

од 
13. XI 1970. 

ОД 
9. XII 1976. 

„Лек" - Товарна фарма-
цевтска ин кемичних из-
делков — Љубљана 

„Крка" Товарна фармацев-
т с к а ин кемичних издел-
ков — Ново место 

301/1 
од 

1. X 1974. 

15/11-2027/ 
/1-67 

ОД 
10. I 1968. 

15-689/1 
од 

29 XII 1966. 

05/2-4467/1-75 
ОД 

6. IX 1976. 
05/2-5464/f о д 

9. XII 1976. 

05/2-5468/1 
ОД 

9. XII 1976. 
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53 NIAMID таблети, „Крка" Товарна фармацев- 15-689/2 05/2-5468/1 
100 x 25 mg тских ин кемичних издел- ОД ОД 

ков — Ново место 29. XII 1966. 9. XII 1976. 
54 NIAMID таблети, м 15-690/1 05/2-5468/1 

30 x 100 mg од од 
26 XIT 1966. 9. ХП 1976. 

55 NIAMID таблети, П 15-690/2 05/2-5468/1 
100 x 100 mg ОД од 

26 XII 1966. 9 XII 1976. 
56 NONA - GEL вагинални ,Босналијек" - Предузеће 09-159/1 0 5 2 - 1 8 8 0 / 1 

супозитории, за производиу фармацеут- од ОД 
10 супоз. ских, козметичких и хе- 22. VI 1 9 6 0 , 28 VII 1976. 

мијских производа - Са-
рајево 

57 NUTRIZYM дражеи, „Лек" - Товарна фарма- 08-1632/1-71 05'2-2857/1 
20 драж. цевтских ин кемичних из- од ОД 

делков - Љубљана 24. V 1972. 28 VII 1976. 
58 OKSAZEPAM таблети, „Подравка" - Копривница 05/2-1722/1 05/2-4679/1 

100 х 10 mg - ООУР „Белупо" - Твор- ОД ОД 
ница лијекова - Лудбрег 24 IV 1975. 25. XI 1976. 

59 OPODELDOK ликимент, „Алкалоид" - Хемиска 108-210/1 05/2-2157/1 
50 g фармацевтска козметичка ОД ОД 

индустрија - Скопје 17. X 1962. 6. IX 1976. 

60 OSPEN 200 сируп, „Крка" Товарна фармацев- 05-1322/1 05/2-5123/1 
100 ml тских ин кемичних издел- од од 

ков - Ново место 8. X 1968. 22. XI 1976. 

61 PIMAFUCIN вагинални „Подравка" - Копривница 05/2-3561/1 05/2-4679/1 
таблети, 10 - ООУР „Белупо" - Твор- ОД од 
ваг. табл. ница лијекова - Луд брег 22. X 1975. 25. XI 1976. 

62 PIRIDINOL таблети, „Фармаков — Фабрика 2914/1 05/2-5823/1 
- KARBAMAT 20 х 250 mg лекова — Призрен ОД од лекова — Призрен 

31. XII 1974. 28. XII 1976. 

63 POLIZYM дражеи, „Крка" Товарна фармацев- 108-70/1-62 05/2-5466/1 
40 драж. т с к а ин кемичних издел- од од 

ков - Ново место 25. VII 1963. 9. XII 1976. 

64 REDERGIN раствор, „Лек" — Товарна фарма- 15-515-206/1 05/2-4636/1 
15 ml цевтских ин кемичних из- ОД ОД 

делков — Љубљана 22. VII 1965. 1. XII 1976. 

65 REDERGIN раствор, о 6-8410/1-72 05/2-2410/1 
100 ml ОД од 

60 RENOFON капсули, 
250 капе. 

67 RHEUMIN LIQUIDUM 100 ml 

68 RINGER 

69 RIVOTRIL 

70 RIVOTRIL 

71 SILAPEN - 500 

72 SILAPEN - 500 

раствор, 
500 ml 

таблети, 
50 x 0,5 mg 

таблети, 
150 x 0,5 mg 

таблети, 

16 x 500.000 и. j. 

таблети, 100 x 500.000 и.Ј. 

„Подравка" — Копривница 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

„Крка" - Товарна фар-
мацевтских ин кемичних 
изделков — Ново место 

Завод за трансфузију крви 
СРС - Београд 

„Галеника" - Фармацеут-
ско-хемијска индустрија — 
Београд - Земун 

29. I 1973. 

6-1803/2 
ОД 

13. VI 1973. 

535 од 
14. VIII 1956. 

15-515-376/1 
ОД 

31. XII 1964. 

05/2-1752/1 
ОД 

27. VI 1975. 

05/2-1752/2 
ОД 

27. VI 1975. 

„Подравка" - Копривница 2252/1 
- ООУР „Белупо" - Твор-
ница лијекова - Лудбрег 

од 
10. XII 1974. 

2252/2 
од 

10. XII 1974. 

28. VII 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-5471/1 
од 

9. XII 1976. 

05/2-2553/1 
ОД 

14. XII 1976. 

05/2-992/1 
ОД 

28. VII 1976. 

05/2-4464/1 
ОД 

22. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 

05/2-4679/1 
ОД 

25. XI 1976. 
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73 SILAPEN - 1000 таблети, „Подравка" — Копривница 2251/1 05/2-4679/1 
8 x 1,000 000 и ј — ООУР „Белупо" — Твор- ОД ОД 

ница лијекова — Лудбрег 10. ХП 1974. 25. XI 1976. 

74 SILAPEN — 1000 таблети, И 2251/1 05/2-4679/1 
100 х 1,000.000 РД од 
и.ј. 10 ХП 1974 25. XI 1976. 

75 SOLUTIO GLUCOSI 5% раствор, Завод за трансфузију крви 09-45/1-61 05/2-2557/1 
500 ml СРС — Београд ОД од 

31 I 1961. 16. ХИ 1976. 

76 SOLUTIO NATRII раствор, и 09-46/1-61 05/2-2556/1 
CHLORIDI TSOTONICA 500 ml од ОД 

31, I 1961. 14. XII 1976. 

77 STREPTOMICIN SULFAT инјекции, „Подравка" — Копривница 05-2240/1 05/2-4679/1 
50 х 1 g — СОУР „Белупо" — Твор- ОД од 

ница лијекова — Лудбрег 31. ХИ 1974. 25, XI 1976. 

78 STREPTOMICIN SULFAT инјекции, м 05-2239/1 05/2-4679/1 
1 X 5 g од од 

31. XII 1974. 25. XI 1976. 
79 TETRACIKLIN В сува смеса за „Плива" — Творница фар- 05-3190/1 05/2-5446/1 

приготвува- мацеутских и кемијских од од 
ње суспензи- ' производа — Загреб 7. XI 1968. 8. ХИ 1976. 
ја, 50 ml 

80 ULTRALAN крем, 10 g „Алкалоид — Хемиска 05-2220/1-68 05/2-1168/1 
фармацевтска козметичка од од 
Индустрија — Скопје 28. III 1969. 5. VII 1976. 

81 ULTRALAN маст, 10 g М 05/2-3855/1-74 05/2-1168/1 
ОД ОД 

21. И 1975. 5. VII 1976. 
82 UROTERP капсули, „Крка" — Товарна фар- 08-3098/1 05/2-5472/1 

30 капе. мацевтских ин кемичних ОД ОД 
изделков — Ново место 20. V 1971. 9. ХИ 1976. 

83 VASITEN маст, 15 g „Лек" — Товарна фарма- 05-3829/1-68 05/2-2858/1 
цевтска ин кемичиих из- ОД ОД 
делков — Љубљана 27. III 1969. 28. VII 1976. 

84 VITAGERIN капсули, „Крка" — Товарна фар- 05/2-1663/1 05/2-2671/1 
24 капе. мацевтских ин кемичних ОД од 

изделков — Ново место 21. IV 1975. 1. ХИ 1976. 
85 VITAL зрнца, 60 g „Плива" — Творница фар- 09-1194/1 05/2-5447/1 

мацеутоких и кемијоких ОД ОД 
производа — Загреб 25. VIII 1959. 8. ХИ 1976. 

86 XYLOCAIN 1% раствор за .,Босна лиј ек" — Предузеће 459/10 05/2-2674/1 
инјекции, за производњу фармацеут- ОД ОД 
50 ml ских, козметичких и хе- 27. III 1958. 6. IX 1976. 

мијских производа — Са-
рајево 

87 XYLOCAIN 2% раствор за 459/3 05/2-2674/1 
инјекции, од ОД 
50 ml 27. III 1958. 6. ГХ 1976. 

2. Лековите од овој список можат да бидат во промет уште една година од денот на донесување-
то на решението за укинување на согласноста за пуштање во промет на одделен лек освен на лекот 
под редниот број 22 кој веднаш се повлекува од промет. 

05/2 Бр. 11019/1 
31 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

здравство и социјална 
заштита, 

Зора Томиќ, с. р. 
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129. 

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

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ, ПАКУВАЊА, НАЗИВИ, ОДНОСНО ИЗМЕНЕТ НАЧИН 
НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јуни до 31 декември 1976 година е дадена согласност за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на издавањето, 
односно на употребата 

на лекот 
Производител на 

лекот 

Број и датум 
на решението 
за пуштање 
во промет на 

лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 AMOXIL 
(Amoxicillinum) 

2 CLOFEXAN 

3 DECODERM 
(Fluprednidenum) 

4 DITAMIN 
(Dihydroergotamini 
methansulfonas) 

5 DITAMIN 
(Dihydroergotamini 
methansulfonas) 

6 DORSILON 

7 HIBITANE 
GLUKONAT 5% 
(Chlorhexidini gluconas) 

сува смеса за 
приготвува-
ње суспензи-
ја, шешенце 
со 2 g (за при-
готвување 20 
ml капки) 

таблети, 
600 табл. 

крем, 150 g 

инјекции, 
50 X 1 ml ро 
1 mg 

раствор, 
15 ml 

супозитории, 
10 супоз. 

раствор без 
површински 
активно сред-
ство 1000 ml 

Може да се издава „Плива" - Творница 05/2-2322/1 
само со лекарски ре- фармацеутских и ке- од . 
цепт мијских производа - 29. VII 1976. 

Загреб 

,f „Лек" - Товарна 05/2-1806/1 
фармацевтска ин од 
кемичних из де л ков - 28. VII 1976. 
Љубљана 

05/2-1805/1 
од 

28. VII 1976. 

и и 05/2.3128/1 
ОД 

28. VII 1976. 
05/2-3916/1 

ОД 
14. IX 1976. 

„ „ 05/2-4898/1 
ОД 

20. XII 1976. 

Може да се издава и „Плива" - Творница 05/2-3924/1 
без лекарски рецепт фармацеутских и ке- од 

мијских производа - 8. XII 1976. 
Загреб 

8 HICONCIL 
(Amoxicillinum) 

сува смеса за 
приготвување 
суспензија за 
орална употре-
ба, шишенце 
со 3 g (за при-
готвување 60 
ml суспензија) 

9 GLUCOSAL раствор, 
(Natrii chloridi infundibile 500 ml 
cum Glucoso) 

10 GLUCOSALINA 

11 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 5% 
(Dextrosum) 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

Може да се издава „Крка" - Товарна 05/2-2051/1 
само со лекарски ре- фармацевтских ин од 

цепт кемичних изделков - 29. VII 1976. 
Ново место 

Може да се употре- Медицински факул- 05/2-4764/1-73 
бз̂ ва само во здрав- тет — Институт за од 
ствени организации трансфузиологија и 21. XII 1976. 
на здружен труд хематологија — Ско-

пје 

ti Завод за трансфузију 05/2-2555/1 
крви СРС - Београд од 

16. XII 1976. 

05/2-2557/1 
од 

16. XII 1976. 
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12 IMIDIN 

13 KAVITAMIN 
(Menadionum) 

14 KAVITAMIN 
(Menadionum) 

15 MINERVIT 

16 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
(Физиолошки раствор) 

17 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
COMPOSITUM 
(Рингеров раствор) 

18 OXYTETRACYCLIN В 

19 PENTREXYL 
(Ampicillinum) 

20 PROSTAPHLIN - A 
(Cloxacillinum) 

21 PROSTAPHLIN - A 
(Cloxacillinum) 

22 REDERGIN 

23 RIVOTRIL 
(Clonazepamum) 

24 RIVOTRIU 
(Clonazepamum) 

25 RIVOTRIL 
Clonazepamum) 

капки за нос Може да се издава и „Фармаков — Фа-
за деца без лекарски рецепт брика лекова — При-

10 ml зрен 

инјекции im., Може да се издава „Галеника" — Фар-
50 X 1 ml по само со лекарски ре- мацеутско-хемијска 
1 mg цепт индустрија — Бео-

град — Земун 

инјекции im., и ,, 
50 X 1 ml по 
3 mg 

капсули, „ 
24 капе. 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

капсули, 
800 капс. 

05/2-2573/1 
ОД 

30, VII 1976. 

05/2-3449/1 
ОД 

28. VII 1976 

05/2-3176/1 
ОД 

28. VII 1976 

05/2 2671/1 
од 

1. XII 1976. 

05/2-2556/1 
од 

14 XII 1976. 

05/2-2553/1 
од 

14 XII 1976. 

Може да се издава „Лек" - Товарна 05/2-3940/1 
само со лекарски ре- фармацевтских ин од 
цепт кемичних изделков - 6 XII 1976. 

Љубљана 

„ „Крка" — Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Ново Место 

Може да се употре- Завод за трансфузију 
бува само во здрав- крви СРС — Београд 
ствени организации 
на здружен труд 

сува смеса за 
приготвување 
на суспензија, 
за орална упо-
треба, шишен-
це со 10 g (за 
приготвување 
100 ml суспен-
зија) 

капсули, 
100 х 250 mg 

капсули, 
16 X 500 mg 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемиј ска 
индустрија - Бео-
град - Земун 

05/2-4233/1 
од 

8. XII 1976. 

раствор, 
50 ml 

инјекции, 
25 X 1 ml по 
1 mg и 25 X 1 
ml вода за 
инјекции, 

Може да се издава 
со рецепт на лекар 
специјалист по со-
одветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
на лекар по општа 
медицина само ако 
е назначено дека ле-
кот е пропишан врз 
основа на мислењето 
на лекар специјалист 
од соодветна гранка 
на медицината 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хеми ј ска 
индустрија - Бео-
град - Земун 

05/2.1848/1 
од 

28, VII 1976. 
05/2-3174/1 

ОД 
28 VII 1976. 
05/2-2411/1 

ОД 
28. VII 1976. 

05/2-901/1 
од 

28. VII 1976. 

таблети, 
50 X 0,5 mg 

таблети, 
30 X 2 mg 

05/2-992/1 
од 

28. VII 1976. 
05/2-1751/1-75 

ОД 
28. VII 1976. 
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26 SEFRIL 
(Cefradinum) 

инјекции, 
1 X 1 g 

Може да се издава „Крка" - Товарна 05/2-4877/1 
со рецепт на лекар фармацевтских ин 

27 SOLCOSERYL инјекции, 
30 X 5 ml 

28 SOLUTIO 
ANTICOAGULANS 
(Formula А) 

шише со 32,5 
ACDml раствор за 

250 ml конзер-
вирана крв 
шише со 45,6 

ACDml раствор за 
350 ml конзер-
вирана крв 

30 STAPHCILLIN инјекции, 
(Meticillinum natricum) 10 X 4 g 

29 SOLUTIO 
ANTICOAGULANS 
^Formula A) 

31 SULFIRID 
(Sulpiridum) 

J2 SULPIRID - 200 
(Sulpiridum) 

капсули, 
500 X 50 mg 

капсули. 
500 X 200 mg 

специјалист по со-
одветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
на лекар по општа 
медицина само ако 
е назначено дека ле-
кот е пропишан врз 
основа на мислењето 
на лекар спецт^алист 
од соодветна гранка 
на медицината 
Може да се издава 
само со. лекарски ре-
цепт 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 
на здружен труд 

кемичних изделков-
Ново место 

од 
6. XII 1976. 

„Алкалоид" — Хеми-
ска фармацевтска 
козметичка индустри-
ја - Скопје 
Завод за трансфузију 
крви СРС - Београд 

Може да се издава „Галеника" — Фар-
само со лекарски ре- мацеутско-хемијска 
цепт индустрија - Бео-

град - - Земун 
„ „Подравка" - Ко-

ггривница — ООУР 
„Белупо" - Творни-
ца лијекова - Луд-
брег 

Може да се издава со „ 
рецепт на лекар спе-
цијалист по соодветна 
гранка на медицината. 
По исклучок, лекот 
може да се издаде и 
со рецепт на лекар по 
општа медицина само 
ако е назначено дека 
лекот и пропишан врз 
основа на мислењето 
па лекар специјалист 
од соодветна гранка 
на медицината 

05/2.2815/1 
од 

29 X 1976. 

05/2-4359/1 
од 

14. XII 1976. 

05/2-4360/1 
ОД 

14. XII 1976. 

05/2-2126/1 
ОД 

28 VII 1976. 

05/2-2927/1 
од 

22. IX 1976. 

05/2-2928/1 
ОД 

22. IX 1976. 

33 VACCINUM VARTOLAE 
STABILISATUM 
LYOPHILISATUM 
LISTER (ELSTRE) САМ 
(Стабилизирана леофилп-
зирана вакцина против 
големи сипаници) 

34 VASITEN 

1 ампула по 10 Може да се употре- Имунолошки завод — 05/2-1786/1 
дози и 1 ампу- бува само во здрав- — Загреб од 
ла растворач стесни организации 30. VII 1976. 

маст, 30 g 

на здружен труд 

Може да се издава „Лек" - Товарна 05/2-2859/1 
салто со лекарски ре- фармацевтских ин од 
цепт кемичних изделков - 28. VII 1976. 

Љубљана 

05/2 Бр 11018/1 
31 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 
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130. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 6/73), СОЈУЗНИОТ комитет за здравство и социјална заштита објавува 

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

ДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јуни до 31 декември 1976 година е дадена согласност за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

Реден 
број 

Назив на лекот Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на издавањето 
односно на употреба-

та на лекот 
Производител 

на лекот 

Брод И датум 
на решението 
за пуштање 
во промет на 

лекот 

1 ALDERGAM 
(Dihydroergotoxinum) 

2 ALDERGAM 
(Dihydroergotoxinum) 

3 ALDERGAM 
(Dihydroergotoxinum) 

4 ALDERGAM 
(Dihydroergotoxinum) 

5 ALUMINIJUM 
HIDROKSID 
(Aluminii hydroxydum) 

6 AMINOSTERIL ЌЕ 800 

7 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

8 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

9 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

10 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

11 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

12 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

1 2 3 4 5 6 

инјекции Може да се издава ,Алкалоид" — Хеми-
30 X 1 ml по само со лекарски ре- ска фармацевтска 
0,3 mg цепт козметичка индустри-

ја - Скопје 
капки, 15 ml „ ,, 

таблети, 
30 X 1 mg 

таблети, 
20 X 1,5 mg 

капсули, 
100 X 400 mg 

„Inex-Hemofarm" -
Хеми јека фармацеут-
ска индустрија - Вр-
шач 

раствор, 
500 ml 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 
на здружен труд 

инјекции, Може да се издава 
50 X 250 mg само со лекарски ре-

цепт 

инјекции, 
50 X 500 mg 

ИНЈОКЦИИ, 
50 X 1 g 

капсули, 
16 X 250 mg 

капсули, 
100 X 250 mg 

капсули, 
800 X 250 mg 

05/2-4907/1-75 
ОД 

15, X 1976. 

05/2-4908/1-75 
од 

15 X 1976. 
05/2-4909/1-75 

од 
15 X 1976. 
05/2-4910/1-75 

ОД 
15 X 1976. 
05 2-5155/1 

ОД 
23. XII 1976. 

05/2-3999/1 
ОД 

8. ХП 1976. 

,,Лек" — Товарна 
фармацевтска^ ин ке-
мичних изделков -
Љубљана 

05/2-4633/1 
од 

20 XII 1976. 

05/2-4983/1 
ОД 

20 ХИ 1976. 

05/2-4982/1 
ОД 

20 XII 1976. 

05/2-4635/1 
ОД 

20 XTI 1976. 

05/2-4976/1 
ОД 

20 XII 1976. 
05/2-4977/1 

ОД 
20 XII 1976. 

13 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

14 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

капсули, 
16 X 500 mg 

капсули, 
100 X 500 mg 

05 2-4979/1 
ОД 

20 XTT 1976. 

05/2-4980/1 
ОД 

20 XTT 1976. 
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1 2 3 4 5 6 

15 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

16 AQUA PRO INJECTIONE 
(Редеетилрана вода) 

17 BECOTIDE 
(Beclometh asoni 
dipropionas) 

18 CALCITAR 
(Calcitoninum) 

19 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

20 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

21 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

22 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

23 CEFALEXIN 
(Cefalexinum) 

капсули, 
800 X 500 mg 

24 CEFALORIDIN 
(Cefaloridinum) 

25 CEFALORIDIN 
(Cefaloridinum) 

26 CLOMID 
(Clomifenl citras) 

27 COFFALGIN 

28 COFFALGIN 

вода за 
инјекции, 
350 ml 
аеросол за 
инхалирање, 
шишенце со 
10 mg (200 
инхалацио-
ни дози) 
инјекции, 1 
шишенце ли-
офилизира-
на супстан-
ција и р зат-
ворач 
капсули, 
16 X 250 mg 

Може да се издава „Лек" - Товарна 05/2-4978/1 
само со лекарски ре- фармацевтска ин ке- од 
цепт мичних изделков - 20 XII 1976. 

Љубљана 
Може да се издава Завод за трансфузију 05/2-2554/1 
и без лекарски ре- крви СРС — Београд од 
Ц е н т 14 X I I 1976. 

Може да се издава „Плива" - Творница 05/2-1997/1 
само со лекарски ре- фармацеутских и ке- од 
цепт мијских производа - 29. VII 1976. 

Загреб 

Може да се употре- „Галеника" - Фар- 05/2-3287/1 
бува само во здрав- мацеутско-хемијска од 
ствени организации индустрија - Београд 23. XII 1976. 
на здружен труд - Земун 

Може да се издава „Алкалоид" - Хеми-
само со лекајрски ре- ежа фармацевтска 
цепт козметичка индустри-

ја — Скопје 
капсули, 
100 X 250 mg 

капсули, 
16 X 500 mg 

капсули, 
100 X 500 mg 

сува смеса за 
приготвува-
ње орална 
суспензија, 
шишенце со 
5 g (за при-
готвување 
100 ml сус-
пензија) 
инјекции, 
10 X 250 mg 

таолети, 
10 X 50 mg 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
500 табл. 

05/2-3900/1-75 
од 

5. VII 1976. 

05/2-1104/1 
од 

5. VII 1976. 
05/2-1105/1 

од 
5. VII 1976. 
05/2-3055/1 

од 
5. VII 1976. 
05/2-4360/1 -75 

ОД 
5. VII 1976. 

Може да се употре-
бува во здравствени 
организации на здру-
жен труд. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде со лекар-
ски рецепт само ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

05/2-3901/1-75 
ОД 

5. VII 1976. 

инјекции, 
10 X 500 mg 

,, 05/2-3056/1 
од 

5. VII 1976. 
„Подравка" - Ко- 05/2-1817/1 
привница ООУР „Бе- од 
луто" - Творница 28. VII 1976. 
лијекова - Лудбрег 

Може да се издава 
само со рецепт од ле-
кар специјалист од 
соодветна гранка на 
медицината 

Може да се издава „Лек" — Товарна 05/2-2408/1 
и без лекарски ре- фармацевтиких ин ке- од 
цепт мичних изделков - 28. VII 1976. 

Љубљана 
„ 05/2-2409/1 

од 
28. VII 1976. 
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29 CYCLO-PROGYNOVA дражеи, 
21 драж. 

30 DEMETRIN 
(Prazepamum) 

31 DEMETRIN 
(Prazepamum) 

32 DILCORAN 80 
(Pentaerithritylii 
tetranitras) 

33 DILCORAN 80 
(Pentaerithritylii 
tetranitras) 

34 DIPYRON 
(Noraminophenazoni natrii 
mesylas) 

35 DIPYRON 
(Noraminophenazoni natrii 
mesylas) 

36 DOLANTIN 
(Pethidini chloridum) 

41 HEPALPAN 

05/2-4024/1-75 
од 

козметичка индустри- 27. XII 1976. 
ја — Скопје 

таолети, 
20 X 10 mg 

таблети, 
50 X 10 mg 

ретард 
таблети, 
20 X 80 mg 
ретард 
таблети, 
50 X 80 mg 

таблети, 
10 X 0,5 g 

таблети, 
500 X 0,5 g 

Може да се издава со „Алкалоид" — Хеми-
рецепт од лекар спе- ска фармацевтска 
цијалист од соодвет-
на гранка на меди-
цината. По исклучок, 
лекот може да се из-
даде и со рецепт од 
лекар по општа ме-
дицина само ако е 
назначено дека лекот 
е пропишан врз осно-
ва на мислењето од 
лекарот специјалист 
од соодветна гранка 
на медицината 
Може да се издава „Inex-Hemofarm" - 05/2-4575/1 
само со лекарски ре- Хеми јека фармацеут- од 
цепт ска индустрија - 28. XII 1976. 

Вршац 

,, 05/2-4576/1 
од 

XII 1976. 28. 

„Здравље" - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Лесковац 

инјекции, 
5 X 2 ml 
100 mg 

Може да се изда- Hoechst AG - Frank-
no ва само со лекарски furt/M — Западна Не-

рецепт (по прописите мачка 

05^2-4936/1 
од 

28. XII 1976. 
05/2-4935/1 

ОД 
28. XII 1976. 

05/2-5710/1 
ОД 

22. XII 1976. 

05/2-2672/1 
ОД 

12. XI 1976. 
05/2-3327/1 

од 
28. XII 1976. 

за опојните дроги) 

37 FLUDILAT 
(Bencyclan hydrogen-
fumarat) 

38 FLUDILAT 
(Bencyclan 
hidrogenfumarat) 

39 GALACTOQUIN 
(Chinidini 
polygalacturonas) 

40 XAPTMAHOB РАСТВОР 
(Natrii chloridi infundibile 
compositum cum Natrii 
lactas) 

инјекции, Може да се издава 

Закупник: „Југохе-
мија" - Предузеће за 
спољну, унутрашњу 
трговину и производ-
н а - Београд 
„Лек" - Товарна 

10 X 5 ml по само со лекарски ре- фармацевтских ин ке-
50 mg 

дражеи, 
30 X 100 mg 

таблети, 
50 X 300 mg 

раствор, 
500 ml 

цепт мичних изделков -
Љубљана 

05/2-1813/1 
од 

28. VII 1976. 

05/2-1812/1 
од 

28. VII 1976. 
„Подравка" - Ко- 05/2-5536/1 
привница — ООУР од 
„Белупо" - Творница 23. XII 1976. 
лијекова — Лудбрег 

маст, 50 g 

42 HEPATHROMBIN 30.000 маст, 40 g 

Може да се употре- Медицински факул-
бува само во здрав- тет — Институт за 
ствени организации трансфузиологија и 
на здружен труд хематологија — Ско-

пје 

Може да се издава „Галеника" — Фар-
само со лекарски ре- мацеутско-хемијска 
цепт индустрија — Београд 

— Земун 
,1 „Inex-Hemofarm" -

Хеми јека фармацеут-
ска индустрија -
Вршац 

05/2-4771/1 
од 

6. XII 1976. 

05/2-4330/1 
од 

20. XII 1976. 

05/2-2013/1 
од 

29. VII 1976. 
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43 HEPATHROMBIN 30.000 маст 100 g 

44 HEPATHROMBIN 30.000 желе, 40 g 

45 HEPATHROMBIN 30.000 желе, 100 g 

Може да се издава „Inex-Hemofarm" - 05/2-3762/1 
само со лекарски ре- Хеми јека фармацеут 
цепт ' ска индустрија -

Вршац 

од 
2. IX 1976. 

46 HEXORAL 
(Hexetidinum) 

47 HEXORAL 
(Hexetidinum) 

распрскува% 
40 ml 

раствор, 
200 ml 

05/2-3761/1 
од 

2. IX 1976. 
05/2-3760/1 

ОД 
2. IX 1976, 

05/2-4986/1 
ОД 

5. XI 1976. 

05/2-1960/1 
ОД 

29. VII 1976. 

48 HIPOGLUSAL I 
(Natrii chloridi infundibile 
cum GIucoso) 

49 HIPOGLUSAL II 
(Natrii chloridi infundibile 
cum GIucoso) 

50 INTETRIX 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

Може да се употре- Медицински факул- 05/2-4767/1-75 
бува само во здрав- тет — Институт за 
ствени организации трансфузиологија и 
на здружен труд хематолегија — Ско-

пје 

од 
21. XII 1976. 

Може да се издава Фармаков — Фабри-
само со лекарски ре- ка лекова — Призрен 
цепт 

51 INTETRIX 

52 INTETRIX Р 

53 KLINORIL (Sulindacum) 

54 KNAVON (Ketoprofenum) 

55 KNAVON (Ketoprofenum) 

56 KNAVON (Ketoprofenum) 

57 LAKSIHEPT 

58 LEKOVEN 

59 LEKOVEN 

60 LITHII CARBONAS 

капсули, 
20 капе. 

капсули, 
40 капе. 

гранули, за 
деца, 125 g 

таблети, 
20 X 100 mg 

капсули, 
25 X 50 mg 

капсули, 
50 X 50 mg 

капсули, 
100 X 50 mg 

прашок, 15 g Може да се издава и „Лек" — Товарна 
без лекарски рецепт фармацевтских ин ке-

мичних изделков — 
Љубљана 

„Лек" - Товарна 
фармацевтска ин ке-
мичних изделков — 
Љубљана 

„Подравка" - Ко-
привница — ООУР 
„Белупо" — Творница 
лијекова - Лудбрег 

крем, 50 g 

желе, 50 g 

Може да ое издава 
само со лекарски ре-
цепт 

таблети, Може да се употре- „Алкалоид" - Хеми-
100 X 300 mg бува во здравствени ска фармацевтска 

организации на здру- козметичка индустри-
жен труд. По исклу- ја — Скопје 
чок, лекот може да 

05/2-4765/1-75 
од 

21. XII 1976. 

05/2-3188/1-74 
ОД 

25. VIII 1976. 

05/2-3759/1 
ОД 

25. VIII 1976. 
05/2-3189/1-74 

ОД 
25. VIII 1976. 

05/2-2435/1 
ОД 

23. XII 1976. 

05/2-4199/1 
ОД 

28. XII 1976 

05/2-4200/1 
ОД 

28. XII 1976. 

05/2-4201/1 
ОД 

28. XII 1976. 

05/2-4505/1 
од 

23. XII 1976. 

05/2-2437/1 
ОД 

28. VII 1976. 
05/2-2436/1 

ОД 
28. V n 1976. 

05/2-4914/1 
ОД 

8. XII 1976. 
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61 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

62 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

63 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

64 LORSILAN 
(Lorazepamum) 

65 LYSO - В 

66 MANIT 10% 

67 MANITOL 10% 

68 MANITOL 20% 

69 MANITOL 20% 

70 NAPROSYN 
(Naproxenum) 

71 ORACEF 
(Cefalexinum) 

72 ORACEF 
(Cefalexinum) 

73 ORACEF 
(Cefalexinum) 

таблети, 
30 X 1 mg 

таблети, 
100 X 1 mg 

таблети, 
20 X 2,5 mg 

таблети, 
100 X 2,5 mg 

лингвалети, 
30 лингв. 

раствор за 
инфузија, 
500 ml 

раствор за 
инфузија, 
500 ml 

раствор за 
инфузија, 
100 ml 

раствор за 
инфузија, 
250 ml 

таблети, 
14 X 250 mg 

се издаде со лекар-
ски рецепт само ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

Може да се издава „Подравка" - Ко- 05/2^2668/1 
само со лекарски ре- привница — ООУР од 
цент „Белупо" - Творница 22. IX 1976. 

лијекова - Лудбрег 

и 05/2-4168/1 
ОД 

22. IX 1976. 
а 05/2-2669/1 

ОД 
22. IX 1976. 

„ 05/2-4169/1 
ОД 

22. IX 1976. 
„Босналијек" - Пре- 05/2-2438/1 
дузеће за производна од 
фармацеутских, коз- 9. XI 1976. 
метичких и хемијских 
производа - Сарајево 

Може да се употре- „Плива" - Творница 
бува само во здрав- фармацеутских и ке-
ствени организации мијских производа -
на здружен труд Загреб 

„ „Inex-Hemofarm" -
Хемијска фармацеут-
ска индустрија - -
Вршац 

Може да се издава .,Крка" - Товарна 
само со лекарски ре- фармацевтских ин ке-
цепт мичних изделков -

Ново место 
капсули, 
16 X 250 mg 

капсули, 
16 X 500 mg 

сува смеса за 
приготвува-
ње суспензи-
ја за орална 
употреба, 
шишенце со 
5 g (за при-
готвување 
100 ml сус-
пензија) 

05/2-753/1 
од 

23 XII 1976. 

05/2-4277/1 
ОД 

23 XII 1976 

05/2-4275/1 
ОД 

23 ХТТ 1976. 

05/2-4276^1 
ОД 

23 ХТЗ 1976. 

05/2-2512/1 
од 

29. VII 1976. 

05/2-2159/1 
ОД 

29, VII 1976. 

05/2-216,0/1 
од 

29. VII 1976. 

05/2-2158/1 
ОД 

29. VII 1976. 

1 2 3 4 5 6 
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74 PHENALGIN 

75 PHENALGIN 

76 PRE - PAR 
(Ritodrinum) 

77 PRE - PAR 
(Ritodrinum) 

78 PRE - PAR 
(Ritodrinum) 

79 PRE - PAR 
(Ritodrinum) 

80 SINEPRES 

81 SOLDACTONE 
(Kalii canrenoas) 

82 SUPRISTOL 

83 SUPRISTOL 

84 SUPRISTOL 

85 TIAREN 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
500 табл. 

Може да се издава и „Лек" - Товарна 05 2-2414/1 
без лекарски рецепт фармацевтских ин ке- од 

мичних неделков - 28 VII 1976. 
Љубљана 

05 2-2412/1 
ОД 

28. VII 1976. 
инјекции, Може да се употре- „Подравка" - Ко- 05/2-2131/1 
6 X 1 ml по бува во здравствени привница ООУР ,Бе- од 
10 mg организации на здру-

жен труд. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде со лекар-
ски рецепт само ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

инјекции, 
1 X 5 ml по 
50 mg 

таблети, 
20 X 10 mg 

лупо" - Творница 28. VII 1976. 
лијекова — Лудбрег 

Може да се издава 
со рецепт од лекар 
специјалист од соо-
дветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
од лекар по општа 
медицина само ако е 
назначено дека лекот 
е пропишан врз осно-
ва на мислењето од 
лекарот специјалист 
од соодветна гранка 
на медицината 

05/2-2132/1 
од 

28. VII 1976. 

05/2-2129/1 
од 

28. VII 1976. 

таблети, 
100 X 10 mg 

капсули, 
20 капе. 

инјекции, 
12 амп. 

суспензија, 
60 ml 

таблети за 
деца 12 тбл, 

таблети за 
возрасни, 
12 табл. 

капсули, 
40 капе. 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 
на здружен труд 

Молев да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков -
Љубљана 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемијска 
индустрија - Београд 
- Земун 

„Крка" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков -
Ново место 

05/2-2130/1 
од 

28 VII 1976. 

05/2-2413/1 
од 

28. VII 1976 

05/2-4232/1 
ОД 

10 XII 1976, 

05/2-2582/1 
ОД 

29. VII 1976 

05/2-2580/1 
ОД 

29. VII 1976 

05/2-2581/1 
ОД 

29. VII 1976. 

„Плива" - Творница 05/2-1981/1 
фармацеутских и ке- од 
мијских производа - 29. VII 1976. 
Загреб 

1 2 3 4 5 6 
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бб VERMOX 
(Mebendazolum) 

87 VITAMIN U 
(Melhylmeth ionin-
sufonii chloridum) 

88 VIVALAN 
(Viloxazinum) 

89 VIVALAN 
(Viloxazinum) 

таблети, 
в X 100 mg 

таблети, 
100 X 50 mg 

таолети, 
30 X 50 mg 

Може да се издава „Крка" - Товарна 05/2-2514/1 
само со лекарски ре- фармацевтских ин ке- од 
цепт мичних изделков - 29 VII 1976. 

Ново место 

од 
27. XII 1976. 

таблети, 
150 X 50 mg 

„ Medexport - Москва, 05 2-3919/1 
СССР, Заступник: 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Београд 
- Земун 

Може да се издава .,Inex-Hemofarm" - 05/2-3647/1 
со рецепт од лекар Хемијска фармацеут- од 
специјалист од соо- ска индустрија - Вр- 16. XI 1976. 
дветна гранка на ме- шац 
дицината По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со ре-
цепт од лекар по оп-
шта медицина само 
ћко е назначено дека 
лекот е пропишан врз 
основа на мислењето 
од лекарот специја-
лист од соодветна 
гранка на медицината 

05/2-4274/1 
од 

16. XI 1976. 

05/2 Бр. 11017/1 
31 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 

131. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Документација. Нумерирање на 

оддели и пододдели во пишувани до-
кументи - - - - - - - - JUS A.D.0 010 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен ВФ посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 1 април 1977 година. 

Бр. 09-13164/1 
29 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

132. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ" бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

РАМНО СТАКЛО, ВЛЕЧЕНО 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
рамко стакло, влечено („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/60) престанува да важи. 

, 2. Ова решение влегува во сила на 28 февруари 
1977 година. 

Бр. 25-1007 
25 јануари 1977 тодина 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

1 2 3 4 5 6 
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133. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛО 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Рамно стакло, влечено — — — JUS В.Е1.011 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
март 1977 година. 

Бр. 25-1007/1 
25 јануари 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

134. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единствен,ото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ѕ т („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТИТЕ 
ОД 10 ДИНАРИ, 50 ДИНАРИ, 100 ДИНАРИ И 500 

ДИНАРИ 

1. Банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 дина-
ри и 500 динари ќе се печатат со трибоен линиски 
длабок печат на бела сигурносна хартија со видлива 
и со невидлива заштита (синтетичка нишка и флу-
оресцентни влакненца). 

2. Банкнотите од точка 1 на оваа одлзгка ќе би-
дат означени на лицето со двебуквени серии (лати-
ница) и со седумцифрени броеви — се во црвена 
боја. 

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

1) од 10- динари и 50 динари —утврдени со Одлу-
ката за обележјата на новите банкноти и ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 56/65, 
47/66 и 40/68); 

2) од 300 динари — утврдени со Одлуката за 
обележјата на банкнотата од 100 динари (,,Службен 
лист на СФРЈ" бр. 18/67); 

3) од 500 динари - утврдени со Одлуката за 
обележјата на банкнотата од 500 динари и на кова-
ните рани од 2 и 5 денари (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 32/76) 

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

О. бр. 8 
11 февруари 1977 година 

w Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 
гувернер на Народната 

банка на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

135. 

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот 
на деца и за други форми на детска заштита на 
децата на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), во согласност со сојузниот секре-
тар за народна одбрана, Собрание! о на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА 

ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. На воениот осигуреник, што ги исполнува 
условите за стекнување на правото на додатокот 
на деца пропишани со Законот за додатокот на деца 
и за други форми на детска заштита на децата на 
воените осигуреници, му припаѓа додаток на деца 
во изнсос од 280 динари месечно за секое дете. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

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

Бр. 2 
21 јануари 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

136. 

Врз основа на член 49 став 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ЗДОБИВАЊЕ, ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРАВОТО НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА ШТО НЕ ГИ ИС-
ПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Во Одлуката за условите за здобивање, оства-
рување и користење на правото на материјално 
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обезбедување и за височината ка материјалното 
обезбедување на, вдовица што не ги исполнува усло-
вите за семејна пензија („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 17/73), во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Ако во текот на годината се изврши усогла-
сување на пензиите со движењето на просечните 
трошоци на животот во СФРЈ, материјалното обе-
збедување предвидено со оваа одлука ќе се усогласи 
по основ на порастот на тие трошоци во процент за 
кој се усогласуваат пензиите од чиј основ е утврден 
граничниот износ од кој се определува заштитниот 
додаток на семејната пензија на членовите на семеј-
ството на воениот осигуреник.“ 

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

Бр. 3 
^ јануари 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз оснсза на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЈЕМЕНСКА АРАПСКА РЕПУБЛИ-
КА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ЈЕМЕНСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА 

I 

Се отповикува 
Лазар Живуљ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Јеменска Арап-
ска Република. 

II 

Се назначува 
Јоже Инголич, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Државата Кувајт, за изв,онреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Јеменска Арап-
ска Република, со седиште во Кувајт. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
3 февруари 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

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

СУРИНАМ 

I 

Се назначува 
Зупан Милан, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Гвајана, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Соци ја листичка Фе-
деративна Република Југославија во Суринам. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши ОВОЈ указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр 18 
15 октобри 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Esih Ивана Франц, Кумп Јакоба Карло, Скол 
Франца Јоже. тетина Франца Франц, Вукелић 
Николе Душан; 



Страна 516 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 февруари 1977 

— за заслуги и умешност во работата на раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Глажар Јернеја Петер, Јерман Терезије Франц, 
Novotny Франца Франц, Шпољар Александра Ми-
лан, Залокар Јожета Франц; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бан Јанеза Станко, Шегина Јанеза Јоже, Вре-
зовник Јулиане Антон, Железник Јанеза Антон; 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Боларич Франца Иван, Миклич Антона Антон. 

Бр. 79 
19 август 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— по повод седумдесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишната револуционерна работа и за 
извонредни заслуги во изградбата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, за разви-
вањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во 
борбата за слобода и независност на нашата земја, 
како и значаен придонес кон нејзината политика на 
мирот и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Крајачић Ивана Иван. 

Бр. 80 
26 август 1976 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

122. Уредба за дополнение на Уредбата за 
пресметување на вредноста на недо-
вршеното производство на определени 
производи и услуги и за утврдување на 
побарувањата од странски должници со-
држани во инструментите за обезбеду-
вање на плаќањето — — — — — 493 

123. Уредба за дополненија на Уредбата за 
распоредување на организациите и заед-
ниците според единствената класифика-
ција на дејностите — — — — — — 493 

124. Одлука за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса 493 

125. Одлука за условите и начинот на кори-
стењето на средствата на Буџетот на фе-
дерацијата за 1977 година за покритие на 
обврските за повластено возење — — 495 

126. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на утврдување 
на просечната годишна вредност на за-
лихите и за начинот на утврдување на 
сопствените средства и на кредитите за 
трајни обртни средства — — — — 496 

127. Правилник за податоците за дејствијата 
во постапката за санација што се за-
пишуваат во Регистарот што го води Слу-
жбата на општественото книговодство 497 

128. Список на готовите лекови и облици или 
пакувања на готовите лекови за кои е 
донесено решение за укинување на со-
гласноста за пуштање во промет, во пе-
риодот од 1 јуни до 31 декември 1976 
година — — — — — — — — — 499 

129. Список на готовите лекови во нови обли-
ци, пакувања, називи, односно изменет 
начин на издавање, за чие пуштање во 
промет е дадена согласност во периодот 
од 1 јуни до 31 декември 1976 година — 504 

130. Список на готовите лекови за чие пуштање 
во промет е дадена согласност во перио-
дот од 1 јуни до 31 декември 1976 година 507 

131. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на документацијата — — — 513 

132. Решение за престанување на важењето 
на Решението за Југословенскиот стан-
дард за рамно стакло, влечено — — — 513 

133. Решение за југословенскиот стандард за 
стакло — — — — — — — — — 514 

134. Одлука за основните обележја на бан-
кнотите од 10 динари, 50 динари, 100 ди-
нари и 500 динари — — — — — — 514 

135. Одлука за износот на додатокот на деца 
на воените осигуреници — — — — 514 

136. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите за здобивање, остварување и 
користење на правото на материјално 
обезбедување и за височината на матери-
јалното обезбедување на вдовица што не 
ги исполнува условите за семејна пензија 514 

515 
515 

Претседател 
на Републиката, Укази 

Јосип Броз Тито, с. р. Одликувања 
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