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Врз основа на член. 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2' точка 1 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, во врска со 

' член 19 став 2 од Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА . 

1. Согласно со целите утврдени со Резолуцијата 
за основните насоки и рамки на политиката на оп-
штествено-економски развој и за извршувањето на 
склучените договори за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина во 1981 година, Заедничката девизна политика 
за 1981 година ќе се спроведува низ: 

— политиката на унапредувањето и поттикну-
вањето на извозот на стоки и услуги и на другите 
економски односи со странство; 

— политиката на увозот; 
— политиката на заштита на домашното произ-

водство; 
— политиката на курсот на динарот; 
— политиката на девизните резерви; 
— политиката на кредитните односи со стран-

ство; 
— политиката на усогласување на меѓусебните 

односи на републичките и покраинските самоуправ-
ни интересни заедници за економски односи со 
странство; 

— политиката на платнобилансните ограничу-
вања. 

Заедничката девизна политика на Југославија во 
1981 година се заснова врз потребата од експанзија 
и постојано јакнење на извозот чијшто растеж тре-
ба да биде значително поголем од растежот на оп-

- штествениот производ и потребата од натамошно 
јакнење на положбата на Југославија во меѓународ-
ната размена, врз доследната примена на усвоените 
системски решенија, како и врз остварувањето на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија за 1981 година и намалувањето на платноби-
ла немиот дефицит. 

Основни-цели на Заедничката девизна полити-
.ка за 1981 година првенствено се: 

— пр,омена на структурата на стопанството во 
корист на индустриското производство на стоки со 
поголема содржина на домашен труд, знаења, тех-
нологија и супстанција и со поголем нето-девизен 
ефект и услуги кои треба да овозможат зголемува-
ње на учеството на нашиот извоз во светскиот извоз, 
како и да ја подобри положбата на земјата во меѓу-
народната поделба на трудот;1 

— натамошен развој на системот и на механиз-
мите на системот на економските' односи со стран-

ство врз социјалистичките самоуправни основи, та-
ка што работниците во основните организации на 
здружен труд да ги остваруваат своите права, об-
врски и одговорности зо развојот на економските 
односи со странство и условите за траен економски 
и доходовен интерес за зголемување на извозот на 
стоки и. услуги; 

— подобрување на позициите на Југославија во 
меѓународните економски односи со јакнење на из-
возната и на конкурентната способност на стопан-
ството и со позначително зголемување на југосло-
венскиот извоз на стоки и услуги на светскиот пазар; 

— намалување на степенот на задолжеиоста на 
земјата во странство и обезбедување на надвореш-

.ната ликвидност на потребно ниво. Задолжување на 
странство може да се врши првенствено за развој 
на материјалната основа на здружениот труд, за фи-
нансирање на предвидениот дефицит на платниот 
биланс и за обезбедување на потребните девизни 
резерви во согласност со заеднички договорената 
развојна политика и со платнобилансните и девиз-

' побил а немите можности на земјата; 
— намалување на увозната зависност, на стопан-

ството, пред се на подрачјето на производството на 
храна, енергија и на други суровини з.а кои посто-
јат услови за рационално производство во земјата 
и на подрачјето, на технологијата, а особено осво-
јување на произовдството на опрема од повисоко 
техничко и технолошко ниво; 

— постигање на ^урамнотежени односи во ме-
ѓународната економска размена и намалување на 
дефицитот на платниот и на девизниот биланс на 
земјата, првенствено со подобрување на односите 
во трговскиот биланс со постепено зголемување 
на покриеноста на увозот со извоз на стоки; 

— унапредување на економските односи со сите 
земји и региони ЕО светот врз рамноправни основи 
и заемност на економските интереси, со користе-
ње на компаративните предности, со поголема урам-
нотеженост на економската размена по регионални 
подрачја и со економски најзначајните партнери. 
Ќе се вложуваат посебни напори за побрз и но-
сест ран развој на економските односи со неврзаните 
земји и со земјите во развој, пред се со воспоста-
вување на повисоки, посестрани и подолгорочни 
форми на соработка. Ќе се унапредува економската 
соработка со соседните земји,. 

Алинеја 8'на точка 1 став 3 е објавена во „Служ-
- бен лист на СФРЈ" — Поверливо гласило. " 

Увозот на стоки и услуги во 1931 година ќе се 
усогласи со извозот на стоки и со ^стоковните 
девизни приливи ,а во рамките утврдени, со Проек-
цијата на платниот биланс на Југославија и со Про-
јекцијата на девизниот биланс на Југославија. 

Став 5 -на точка 1 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Ќе биде забрзано склучувањето на самоуправ-
ни спогодби според член 67 од Законот за девиз-
ното работење и за кредитните односи со странство, 
со кои се определува учеството, на основните и на. 

' другите организации на здружен труд во. девизите 
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отечени со заедничка производствена, финансиска 
или, со друга соработка, а особено кога се работи 
за форми на потрајна соработка, во сразмера со при-
донесот што работниците на овие организации го 
дале за стекнување на девизите. Исто така ќе биде 
забрзано склучувањето на самоуправните спогодби 
според член 68 на тој закон, врз основа на здру-
жување на труд и средства. При тоа е неопходно 
со мерките на текунгтата економска политика да се 
остваруваат економски и други 4 услови заради за-
брзување на склучувањето на самоуправните спо-
годби. 

. Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за економски односи со стран-
ство, стопанските комори и другите носители -на еко-
номска соработка со странство, треба да го поттик-
нуваат склучувањето на самоуправните спогодби. 

Во 1981 година стриктно ќе се следи оствару-
вањето на платниот биланс на Југославија и на 
платнобил а вените позиции на републиките и плат-
нобиланските позиции на покраините и на девиз-
ниот биланс на Југославија и девизнобиласните по-
зиции на републиките и ,девизнобилансните пози-
ции на покраините. 

Развојот на економските односи со странство 
бара основните и други организации, на здружен труд 
и другите носители на економската соработка со 
странство непрестајно да ги усовршуваат своите 
програми за натамошно унапредување на соработ-
ката со одделни подрачја и земји. При тоа треба 
особено да тргнуваат од усогласените планови на 
економските односи со странство, усогласените пла-
нови на приливот и одливот на девизите и усогла-
сените планови на кредитните односи со странство. 

Со соодветни активности и со мерките на еко-
номската политика треба да се обезбеди поинтен-
зивна соработка со земјите во развој и поголемо 
учество на Југославија во економските односи со 
тие земји. Во економските односи со развиените за-
падни држави тежиштето на активноста ќе биде врз 
зголемување на степенот на покриеност на увозот 
на стоки со извоз на стоки и врз натамошно разви-
вање на повисоки форми на стопанска соработка. 
Во размената со социјалистичките земји ќе продол-
жи зголемувањето на размената и подобрувањето на 
нејзината структура. Побрзо ќе се развива меѓу-
себната соработка со соседните земји и во тие рам-
ки и натаму ќе се зајакнува пограничната стопанска 
соработка. 

Став 11 на точка 1 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" - Доверливо гласило. 

Заради остварување на проекциите на платно-
билансните позиции и на проекциите на девизно-
биалнсните позиции на републиките и автономните 
покраини во Единствената проекција на Платниот 
биланс на Југославија и Единствената проекција на 
девизниот биланс на Југославија за 1981 година се 
утврдува 28 февруари 1981 година како рок до кој 
репу,бликите и автономиите покраини ќе го склучат 
договорот од член 32 став 2 на Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство. 

Се утврдува 31 март 1981 година како рок до 
кој. надлежните републички односно покраински ор-
гани и самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство на републиките и на 
автономните покраини ќе склучат општествен до-
говор од член 32 став 3 на Законот за девизното ра-
ботење и за кредитните односи со странство, за 1981 
година. 

Во 1981 година ќе продолжи преобразуваното на 
надворешнотрговската мрежа во земјата и во стран-
ство во правец на поцврсто доходовно поврзување 
на производствените организации на здружен труд 
и во правец на поорганизирано, поефикасно и по-
рационално настапување на странските пазари, што 
ќе придонесе за поголем извоз на стоки и услуги. 

Унапредувањето на извозот врз трајни основи 
треба да се поттик нува со кредитно-,монетарната, по-
литика, со политиката на даноците и придонесите, 
со ,политиката на цените, со курсот на динарот, со 
инвестиционата политика, со вкупната политика на 
економските односи со странство и со други мерки 
на економската политика. 

'Политика на унапредување и погтикнувањ.е на мз-? 
возот ма стоки и услуги' и на други форми на еко-

номските односи со странство 

Ст. 1, 2 и 3 на точка 2 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Во Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство најдоцна до 31 јануари 
1981 г.одина ќе се усогласи самоуправната спогодба 
за поттикнување на приливот на девизи од извозот 
на стоки и услуги на самоуправните интересни за-
едници за економски односи со странство на репуб-
ликите и на автономните покраини. . 

Во согласност со основните определби на поли-
тиката на економска стабилизација, унапредување-
то на извозот во стопанскиот развојот и во разме-
ната со странство мора да добие приоритетно зна-

4 чење. Извозот треба да ги определува увозот, задол-
жувањето ЕО странство, политиката на инвестициите 
и другите сегменти на економската политика. 

Ориентацијата на организациите на здружен 
труд на траен извоз на стоки и услуги и зголему-
вањето на девизниот прилив ќе се поддржува, по-
крај со мерките од надворешнотрговскмот и девиз-
ниот систем, и со. други мерки на даночната и на 
кредитната политика, со давање на поголема под-
дршка на извозот, особено на извозот па опрема, 
бродови, храна и на други земјоделски производи, и 
на изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство. 

Ќе продолжи преобразуваното на фондовите за 
унапредуваше на производството и извозот на зем-
јоделски производи врз доходовни односи со здру-
жување на труд и средства на организациите на 
здружен труд од агроиндустрискиот комплекс. 

Силко поттикнување на извозот ќе се оствару-
ва и со здружување на труд и средства врз доходовни 
основи заради заедничко остварување на поголем 
девизен прилив. 

Став 9 на точка 2 е објавен во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Производството на земјоделски и на прехранбени -
производи во усогласените биланси, утврдено над 
домашните потреби, може слободно да се насочува 
во извоз. -

Став 11 на точка 2 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Поверливо гласило. 

Политика на увозот 

3. Со политиката на увозот во 1981 година пр-
венствено' ќе се обезбедат потребите на производст-
вото утврдени со Резолуцијата за основните насоки 
и рамки на политиката на. општествено-економскиот 
развој и за извршувањето на склучените догов-ори 

-за основите на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, 
а во согласност со платнобилансиите и девизноби- ' 
ланските можности на замјата утврдени во проек-
цијата на платниот биланс на Југославија и про-
екцијата на девизниот биланс на Југославија за 
1981 година, по динамика која нема да ја нарушува 
надворешната ликви-дност на земјата, 

Ст. 2 и 3 на точка 3 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Увозот на стоки и услуги мора да биде во со-
гласност со извозот и со нестоковниот девизен при-
лив и во рамките утврдени во Проекцијата на плат-
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ниот биланс на Југославија и во и л атноби л ан ските 
позиции на републиките и платнобилансните пози-
ции на автономните покраини, со тоа што дефици-
тот на платниот биланс да биде помал отколку во 
1980 година. Во остварувањето на политиката на 
увозот потребно'е да се обезбеди: во рамките на 
увозот на репродукционен материјал да му се даде 
приоритет на увозот на суровини и репродукционен 
материјал што се од битно значење за зголемување 
на индустриското производство, за зголемување на 
производите за изеоз и за задоволување на потре-
бите на домашниот пазар На увозот на сурова 
нафта и на деривати на нафта и на јаглен за к о д и -
рање ќе му биде обезбеден приоритет во остварува-
њето на платноб.илансните позиции и во обезбедува-
њето па ликвидни девизни средства. Во увозот на 
стоки за широка потрошувачка ќе се обезбеди увоз 
на стоки што е од битно значење за потребите на на-
селението, а посебно на лекови и медицински матери-
јал што не се произведуваат во земјата и на стоки 
што ќе придонесат за намалување на одливот на де-
ви-зите од населението. 

Врз основа на самоуправните спогодби што ос-
новните и други организации на здружен труд ќе 
ги скл,учат во рамките на републичките и покраин-
ските самоуправни интересни заедници за економ-
ски односи со странство во согласност со единстве-
ните критериуми од член 71 на Законот За девиз-
ното работење и за кредитните односи со странство, 
ќе се обезбеди обемот и условите за плаќање на 
увозот на стоки и услуги и на другиот одлив на 
девизи, како и критериумите и постапките за ос-
тварување на правата на задолжување во стран-
ство според член 141 од Законот за девизното ра-
ботење и за кредитните односи со странство, да би-
дат усогласени со пропорциите утврдени во проек-
циите на платнобилансните по-зиции и во проек-
циите на девизнобилапсните позиции на републи-
ките и на автономните покраини во единствената 
проекција на платниот биланс и на девизниот би-
ланс на Југославија. 

Ќе се подобри досегашниот механизам на сле-
дењето на остварувањето на п р о е к ц и ј а на плат-
ниот биланс на Југославија и на платнобилансните 
позицгм на републиките и покраините во правец 
на подоследно спроведување на Законот за девиз-
ното работење и за кредитните односи со странство, 
со тоа што за утврдување на обемот и за оствару-
вање на динамиката на проекциите на платноби-
лансните позиции на републиките и на покраините 
да бидат одговорни, пред се, самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
на републиките и покраините, а основа за опреде-
лување на динамиката да бидат претходно склуче-
ните самоуправни спогодби и усогласените планови 
на организациите на здружен труд. 

До крајот на јуни 1981 година, Сојузниот извр-
шен совет ќе го проучи концептот и ќе ја оцени 
можноста - за преминување од физичко билансира-
ње на извозот и увозот на следење на девизниот 
прилив и одлив, т.е. на стварните девизни текови 
на организациите на здружен труд и за тоа ќе му 
поднесе извештај на Собранието на СФРЈ. 

На организациите на здружен труд на кои со 
акт па орган на федерацијата извозот исклучител-
но им е ограничен или забранет, ќе им се обезбеди 
компензација во согласност со член 22 од Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство. Со одлуката за Единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија ќе се регулира 
прашањето на обезбедувањето на средства за де-
визна компензација. До 31 март 1981 година ќе се 
утврдат критериумите и механизмите за признава-
ње на правото на компензација, за утврд.ување на 
височината на компензацијата и за обезбедување 
на девизи за остварување на тие права, 

Политика на заштита на домашното производство1 

4. Основен вид на заштита на домашно произ-
водство е царинската заштита, а со политиката на 
заштита на домашното производство и на развојот 
на технлгијата треба да се овозможи позитивно 
влијание од странскиот пазар врз домашното сто-
панство, првенствено врз зголемување на продук-
тивноста на трудот и јакнење на другите квалита-
тивни фактори на стопанисувањето. Со нивото на 
царинската заштита треба да се компензира толе-
рантната разлика во продуктивноста на трудот по-
меѓу домашните и странските производители и за 
таа цел да се разработи целосен систем на царин-
ската политика врз селективна основа со која ќе 
се обезбеди соодветна заштита на домашното про-
изводство и на технологијата во согласност со ос-
новните правци на развојната политика и со ни-
вото на сопствениот технолошки развој. 

За подготвување на стоките што се извезуваат 
ќе се разработ,и механизам за враќање на царината 
за одделни групации во рамките на гранките со 
тоа што ќе се обезбеди враќање на царината во 
ниво кое претставува просек на царинското оптова-
рување, односно на групацијата во претходната 
година или во последната година за која се распо-
лага со податоци. 

Ефектите на заштитата кои во структурата на 
цената на трошоците на производството на стоките 
што се извезуваат се Јавуваат како последица од 
посебни увозни о т сварувања (такси и сл.) ќе им 
се враќаат на организациите на здружен труд на 
исти начин како и царината. 

Во првата половина на 3981 година ќе се доне-
се посебен пропис со кој ќе се регулира системот 
на заштита на производството на земјоделски и на 
прехранбени производи со воведување на лпзгави 
прелевмани. 

Во 1981 година ќе почне процес на поедноста-
вување на инструментите на стоковниот режим со 
кои се регулираат тековите на увозот во смисла на 
реализацијата на начелото дека увозот во основа 
е слободен. 

Ограничувања во надворешнотргозскиот про-
мет на стоки и услуги ќе бидат воведени само врз 
основа на договор на федерацијата, републиките и 
автономните покраини, со донесување на посебни 
мерки и ограничувања во финансиските и текуш-
тите трансакции. Стоковниот режим не може да 
биде ,основа за платнобилансни ограничувања, 

Отворањето на пазарот за влијание од стран-
ската конкурентска понуда треба да влијае врз зго-
лемување на продуктивноста на трудот, економич-
ност на работењето и барање на сопствени техно-
лошки и други решенија. . -

Политика на курсот на динарот 

5, Заради остварувањето на целите и задачите на 
економската политика во областа на економските од-
носи со странство и општата политика на стабили-
зација на стопанските движења утврдена со Резо-
луција за основните насоки и рамки на политиката 
на општествено-економскиот развој и за извршу-
вањето на склучените договори за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1981 година, ќе 'се спроведу-
ва политика на реалниот и единствениот курс на 
динарот. Со спровдувањето на политиката на реал-
ниот и единствениот курс на динарот, ќе се влијае 
врз обезбедување услови за одржување и подобру-
вање на конкурентноста на организациите на здру-
жен труд на меѓународниот пазар на стоки и ус-
луги, рационализација на увозот и одржување на 
ликвидноста на земјата во меѓународните плаќања. 

Ст. 2 и 3 на точка 5 се објавени во „Слу2кбел 
лист на СФРЈ'4 — Доверливо гласило. 
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Народната банка на Југославија ќ е врши ин-
тервенции на девизниот пазар во согласност со на-
соките за остварување на политиката на курсот на 
динарот што ќе ги утврди Собранието на СФРЈ и 
со 'единствената методологија за формирање, сле-
дење и спроведување на курсот на динарот, водеј-
ќи сметка за меѓувладините односи што се форми-
раат на странските девизни пазари. 

Народата банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини до крајот на јануари 1981 година по-
блиску ќе ја разработат единствената методологија 
За формирање, следење и спроведување на поли-
тиката на курсот на динарот. 

Ст. 6 и 7 на точка 5 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини систематски ќе го следат дви-
жењето во размената со странство, како и меѓу-
вапутнмте промени во светот што се од значење за 

-'^Проведувањето4 на утврдената политика на курсот 
"на динарот и 'ќе' ги известуваат надлежните органи 
за нејзиното спроведување. 

Политика на девизните резерви 

6. Со политиката на девизните резерви во 1981 
година ќе се обезбедува ликвидноста во плаќањата 
спрема странство. 

Ст. 2 и 3 на точка 6 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Поверливо гласило. 

Банките и организациите на здружен труд ќе 
поттикнуваат поврзување на организациите на 
здружен труд заради заедничко стекнување на де-
визи или изнесување на девизи на девизниот пазар. 

Народнта банка на Југославија ќе води поли-
тика на одржување на оптималната валутна струк-
тура на девизните резерви. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини систематски ќе го следат спро-
ведувањето на утврдената политика на девизните 
резерви и за тоа ќе го известуваат Сојузниот извр-
шен совет и Собранието на СФРЈ. Ако Народната 
банка на Југославија оцени дека настанале околно-
сти што го загрозуваат остварувањето на полити-
ката на девизните резерви ќе го извести за тоа 
Сојузниот извршен совет и ќе предложи соодветни 
мерки. 

Кредитни односи со странство 

7. Врз основа на Резолуцијата за основните на-
соки и рамки на политиката на општествено-еко-
номскиот развој и за извршувањето на склучените 
договори за основите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 
1981 година, заради реализација на проекцијата на 
платниот биланс и проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија, потребно е да се обезбеди по-
ефикасно и порационално остварување на финан-
сиската сработка со странство заради задоволување 
на потребите на стопанскргот развој на земјата. 

Став 2 на точка 7 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило". 

Заради ^усогласено регионално задолжување 
да се зајакнува соработката со неврзаните земји и 
со другите земји во развој, со социјалистичките и 
со другите развиени земји и при тоа ќе се обезбеди 
^усогласена и поцелесообразна диверсификација 
на задолжувањата во странство. 

Се утврдува 31 март 1981 година како рок до 
кој социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини треба да постигнат договор 

за критериумите за насочување и користење на 
дополнителни странски средства, односно за крите-
риумите за склучување на кредити во странство и 
давање на кредити на странство за периодот од 1981 
до 1985 година, како и договор за распоредот на 
странските средства на републиките и на автономни-
те покраини во рамките на договорените крите-
риуми. 

Ста.в 5 на точка 7 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Републиките и автономните покраини низ до-
говорените критериуми ќе обезбедат селективно 
насочување на странските кредити. 

Ст. 7 и 8 на точка 7 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Ќе се утврдат критериумите и условите под 
кои банките можат да склучз^ваат и да користат 
краткорочни кредити во странство кои ќе бидат во 
согласност со политиката утврдена во проекцијата 
на платниот биланс и проекцијата на девизниот 
биланс на Југославија за 1981 година. Критериу-
мите и условите ќе ги донесе Народната банка на 
Југославија во соработка со здружението на банки 
на Југославија, со согласност од Сојузниот извршен 
совет. 

Лотребно е и натаму да се унапредува кредит-
но-финансиската соработка со меѓународните и со 
регионалните финансиски институции кои во таа 
'соработка можат да имаат посебно значење за раз-
војот на југословенското стопанство, а посебно со 
Меѓународната банка, Европската инвестициона 
,банка, Меѓународната финансиска корпорација и 
со Меѓународната инвестициона банка. 

Неопходно е користењето и повлекувањето на 
странските средства' да се направат поефикасни и 
инвестиционата изградба и активирањето на објек-
тите да се забрза со истовремено унапредувале и 
користење на методот на ^финансирање од сред-, 
ствата на Меѓународната банка за обнова и р,азвој. 
На тој начин би се остварило пошироко меѓународ-
но учество во финансирањето на крупните проекти 
на домашното стопанство. 

Потребно е навремено - да се изврши подготву-
вање на инвестиционите проекти во зсглјата кои 
би се финансирале од средства на Меѓународната 
банка во периодот од 1981 до 1985 година и навре-
мено да се донесе договор за распоредот на права-
та на задолжување во странство на републиките и 
автономните покраини, за остварување на догово-
рената политика на развојот од 1981 до 1985 го.-
дина. 

Ст. 13 и 14 на точка 7 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Во 1981 година доследно ќе се применува оп-
штествениот договор и Самоуправната спогодба за 
организирано настапување на меѓународниот пг.зар 
на капиталот, а посебно: 

1) конзорцијално настапување на домашни ли-
ца на меѓународниот пазар на капиталот дополнето 
со подобро меѓусебно известување, поинтензивно 
договарање за усогласување на времето и формите 
на настапувањето, со поцврсто договарање за един 
ствените услови, за критериумите на задолжувале" 
во единствена документација; 

2) обезбедување на адекватна динамика на за-
должувањето која исклучува многу голема кредит-
на побарувачка во истиот временски период; 

3) дисперзија на задолжувањата по земјите од-
носно по националните пазари, со поголемо корис-
тење на кредити врзани за експортно финансирање 
на земјите преку кои се остварува купување на 
опрема; 

4) обединување на набавките за одделни орга-
низации на здружен труд или за одделни видови 
опрема, со склучување на рамковни долгорочни 
кредитни линии, или на други видови и форми на 
кредити. 
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Усогласување иа меѓусебните односи на самоуправ-
ните интересни заедници за економски одноезз со 
странство на републиките и на автономните по-

краини 

8. Со усогласување на меѓусебните односи во 
планирањето, спроведувањето и остварувањето на 
заедничките цели на политиката на економските 
односи со странство, републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство ќе обезбедат остварување, на це-
лите и задачите на заедничката девизна политика 
на Југославија во 1981 - година и извршување на 
проекциите на плати обила нсните и на проекциите 
на девизноботланските позиции на републиките и 
автономните покраини во единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија и единствената 
проекција на девизниот биланс на Југославија 

Во рамките на самоуправните интересни заед-
ници за економски односи со странство на репуб-
ликите и автономните покраини, особено внимание 
ќе биде посветено на изнаоѓањето конкретни мерки 
со кои ќе се создаваат услови здружениот тр,уд не-
посредно да ги насочува тековите на економските 
односи со странство. Со таа цел републичките и 
тераписките самоуправни интересни заедници за 
економски односи со странство во Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со 
странство ги усогласуваат своите односи со што ќе 
обезбедат' 

1) основните организации на здружен труд, ка-
ко носители на правата и обврските во областа на 
економските односи со странство, своето право на 
увоз да го остваруваат во непосредна зависност од 
придонесите постигнати во резултатите на извозот; 

2) основните организации на здружен труд да 
можат обврските на плаќањата спрема странство 
да ги вршат пред се со девизи остварени со непо-
средно или со посредно 3'чествување во извозот на 
СТОКИ И услуги и со здружени девизи во согласност 
со Законот за девизното работење и за кредитните 
односи со странство, а по исклучок со купување на 
девизи на девизниот пазар и во рамките на распо-
ложивите девизни средства да ги планираат и реа-
лизираат своите права и обврски во областа на еко-
номските односи со странство; 

3) основните организации на здружен труд не-
посредно да учествуваат во подготвувањето и сле-
дењето на извршувањето на проекциите на платно-
билансните позиции и на пооекциите на девизно^ 
билансните позиции на републиките и автономните 
покраини во единствената проекција на платниот 
биланс и единствената проекција на девизниот би-
ланс на Југославија. 

Платнобилансни ограничувања 

9 Ако во извршувањето на проекциите на ппа-
тнобилансните позиции и проекциите на дезизно-
билансните позиции на републиките и автономните 
покраини во единствената проекција на платниот и 
девизниот биланс на Југославија дојде до отстапу-
вања, за што надлежните републички и покраин-
ски органи ги известуваат самоуправните интерес-
ни заедници за економски односи со странство, 
надлежните републички и покраински органи се 
должни да преземат соодветни мерки за воспоста-
вување на односите утврдени со тие проекции 

Ако во текот на годината позначително не се 
остваруваат целите на заедничката девизна поли-
тика и на пропорциите на Единствената проекција 
на платниот биланс и Единствената проекцита на 
девизниот биланс на Југославија за 1981 година, со 
договор на федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини, првенствено ќе се преземаат мерки 
за економски оправданиот прилив на девизи, како 
и мерки за ограничување на плаќањата со стран-
ство предвиден?! со член 178 од Законот за девиз-

ното работење и за кредитните односи со странство, 
со тоа што мерките за ограничување да се разлику-
ваат по републиките и автономните покраини за-
висно од остварувањето на нивните проекции на 
платнобиланемите позиции. 

Формите и видовите на платнобилансните огра-
ничувања непосредно ќе зависат од остварувањето 
на проекциите на платнобилансните позиции н 
проекциите на девизнобиланоните позиции на ре-
публиките и автономните покраини во Единствена-
та проекција на платниот биланс и Единствената 
проекција на девизниот биланс на Југославија за 
1981 година. 

Врз основа на единствено договорените крите-
риуми што ќе се донесат до 31 јануари 1981 година 
републиките односно автономните покраини ќе во-
ведуваат ограничувања заради спречување на отста-
пувања од договорените квалификации во својата 
платнобилансна позиции а. 

При разгледувањето на анализите и информа-
циите за стопанските движења, Сојузниот извршен 
совет врз основа на оствареното салдо на извозот и 
увозот ма стоки и услуги во единствената проекци-
ја на платниот биланс и единствената проекција 
на девизниот биланс на Југославија и во проекци-
јата на платнобилансните позиции и проекцијата 
на девизнобилансните позиции на републиките и 
автономните покраини ќе утврдува дали настанале 
растројувањлта оц член 177 на Законот за девизно-
то работење и за кредитните односи со странство. 

Ако во извршувањето на проекцијата на плат-
нобилансиите позиции и проекцијата на девизно-
билансните позиции на одделна република односно 
автономна покраина во Единствената проекција на 
платниот биланс и Единствената пооекција на де-
визниот биланс на Југославија за 1981 година дој-
де до отстапувања, а договорот од член 178 на За-
конот за девизното работење и за кредитните од-
носи со странство не се донесе навре.мено, Сојуз-
ниот извршен совет ќе пропише соодветни мерки 
врз основа на член 179 од Законот за девизното оа-
ботење и за кредитните односи со странство. При: 
тоа ќе ги има предвид и конјунктурпите движења 
на определени производи во извозот, како и други 
околности во врска со можностите за извоз 

10 Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе обезбедат таков систем на информи-
рање со кој ќе биде обезбедено поефикасно и пос-
тојано следење на остварувањето на усогласените 
планови на економските односи со странство на 
сакоја одделна основна и друга организација на 
здружен труд, на проекциите на платнобилансните 
и проекциите на девизнобиданските позиции на 
републиките и автономните покраини и на феде-
рацијата во Единствената проекција на платниот 
би пане и Единствената проекција на девизниот би-
лапс на Југославија за 1981 година врз единстве-ни 
основи 

Сојузниот извршен совет најдоцна до 30 сеп-
тември 1981 година ќе мзг поднесе на Собранието на 
СФРЈ извештај за остварувањето на оваа одлука. 

П. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 323 
30 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
" Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
- Зоран Полич, с.р. 
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25. 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за прив-
ремена забрана на располагање со општествените 
средства за финансирање на нестопанските и не-
производствените инвестиции во 1981 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 74/80). сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ИЗНО-
СОТ НА ^ П О Т Р О Ш Е Н А Т А АМОРТИЗАЦИЈА 
ПРЕСМЕТАНА ЗА 1980 И 1981 ГОДИНА ПО МИ-
НИМАЛНИТЕ СТАПКИ ПРОПИШАНИ СО СОЈУ-

ЗЕН ЗАКОН 

Член 1 
Корисниците на општествени средства го утвр-

дуваат износот на ^потрошената амортизација 
пресметана за 1980 и 1981 година по минималните 
стапки пропишани со сојузен закон, на начинот 
пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Под амортизација пресметана по минималните 

стапки пропишани со сојузен закон се подразбира 
амортизацијата што се пресметува по стапките 
утврдени во чл. 35 и 36 на Законот за амортизација 
на основните средства на основните организации на 
здружен труд и на други корисници на општестве-
ни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

Член 3 
Корисникот на општествени средства износот на 

непотрошената амортизација од 1980 година, прес-
метан во согласност со Правилникот за начинот на 
утврдувањето на износот на непотрошената амор-
тизација пресметана по минималните стапки пропи-
шани со закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/80) 
и износот на амортизацијата за 1981 година, пресме-
тан по минималните стапки пропишани со сојузен 
закон, како и користењето на така пресметаната 
амортизација за плаќање на набавената опрема и 
за плаќање на други обврски, ги искажува на по-
себно аналитичко конто во рамките на контото 100 
- Жиросметка, односно на контото 080 — Парични 
средства за заедничка потрошувачка за друг! 
потреби. 

Член 4 
Ка ј органите и организациите на општествегЈр.-

-политичките заедници и на државните органи и 
кај општествено-политичките и општествените ор-
ганизации кај кои. врз основа на прописи на ре-
публиката, односно автономната покраина, односно 
на пропи СРЈ на Сојузниот извршен совет амортиза-
цијата е одложена или амортизацијата се пресмету-
ва по помали стапки, под непотрошена амортизаци-
ја пресметана за 1981 година, во смисла на овој 
правилник, се подразбира износот на средствата за 
замена, односно набавка на опрема обезбеден во 
1981 година, а најмногу до износот што одговара на 
исправката на вредноста на опремата искажана 
како основни средства, пресметана за 1981 година по 
стапките од чл. 35 и 36 на Законот за амортизација 
на основните средства на основните организации на 
здружен труд и на други корисници на општествени 
средства. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства, кон на-

логот за плаќање на набавената опрема, поднесува 
до надлежната служба на општественото книговод-
ство и извод за состојбата на посебното аналитичко 
конто од член 3 на овој правилник, односно прес-
метка во согласност со член 4 на овој правилник, 
како доказ за износот на непотрошената амортиза-
ција пресметана по минималните стапки пропишани 
со сојузен закон. ; 

Член в 
Овој правилник влегува во сила наредниот 

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

Бр. 1-206 
9 јануари 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, ^ 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

26. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
стра-нски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ4 ' бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА МА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt/' број 293 од 16 
декември 1980 година, што излетува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/919 
31 декември 1980 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ* с- р. 

27. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) 
и член 18 став 2 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ, бр„ 39/77)- претседателот на Со-
јузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИ-
ТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" И НА 
БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООС-
ЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 

1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Височината на годишното парично примање 
за закрепнување на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и на борците од Шпанската на-
ционалноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година се зголемува во 1981 година за 
30,3% и изнесува 8.314 динари. 

2 .Оваа наредба влегува во сила осм-иот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 39/1-81 
13 јануари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за, 
прашања на борците и 

воените инвалида, 
Милан Вукасовиќ, с. р. 
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28. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр 58/73), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
If Д ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА М НАЗИВИ. СО ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И 
РЕЖИМ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 1980 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година, дадено е одобрение за пуштање во промет на , 
следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

орма и па- Начин на издавање 
нување на односно употреба на 

лекот лекот 
Производител на 

лекот 

Број и датум на 
решението за пу-
штање во промет 

на лекот 

1 А L DO MET 
(Methyldopum) 

2 ALDOMET 
(Melhyldopum) 

3 ALKORNIN 
(Dihydroergoto-
xinum) 

таблети, Може да се издава „Лек" — Товарна 
50 х 250 mg само на лекарски ре- фармацевтска ин 

цент кемичних мз де л кое 
— Љубљана 

таблети, 
500 х 250 mg 

инјекции, 
30 х 1 ml 
по 0,3 mg 

„Алкалоид — Хемис-
ка фармацевтска коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

4 ALKORNIN 
(Dihvdroergoto-
ximirrO 

5 ALKORNIN 
(Dihvdroergoto-
xinum) 

6 ALKORNIN 
(Dihydroergoto-
xinum) 

7 ALTHAFAF RADIX 
(Корен од бел 
слез, Ph Jug. ГИ) 

таблети, 
30 х 1 mg 

та биете, 
20 х 1.5 mg 

капки, 
' шишенце од 

50 mi 

кутија 
50 g 

8 ALTRАМЕТ 
(Cimetidinum) 

9 ALTRАМЕТ 
(Cimetidinum) 

10 ALTR А МЕТ 
(Cimetidinum) 

11 ALTR А МЕТ 
(Cimetidinum) 

12 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

Може да се издава и „Далмацијабиље" — 
без лекарски рецепт Фармацеутско-ксмиј-

ска производиа — 
Дубровник 

инјекција Може да се издава „Лек" — Товарна 
10 х 2 ml само на рецепт од ле- фармацевтских ин ке-
не 200 mg ќар специјалист од мичних изделков — 

соо-дветна гранка на Љубљана 
меницината 

дражен, „ „ 
35 х 200 mg 

дражен, „ ,» 
50 х 200 mg 

дражен, „ „ 
150 х 200 mg 

лакирани „ „ 
таблети, 
35 х 200 mg 

05-5221/1-79 
од 13. I 1930. 

05-5220/1-79 
од 18. I 1980. 

05-5319/1-79 
од 21. II 1980. 

05-5317/1-79 
од 21. И 1980. 

05-5316/1-79 
од 21. П 1980. 

05-5318/1-79 
од 21. II 1980. 

05-6899/1-79 
од 26. V 1980. 

05-1464/1 
од 17. IV 19Ѕ0. 

05-1167/1 
од 17. IV 1930. 

05-1465/1 
од 17. IV 1980. 

05-1466/1 
од 17. IV 1980. 

05-5676/1 
од 28. I 1930. 

13 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

лакирана 
таблети, 
50 х 200 mg 

П 05-5675/1-79 
од 28. I 1980. 
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14 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

лакирани Може да се издава 
таблети, само на рецепт од ле-
150 х 200 mg ќар специјалист од 

соодветна гранка на 
медицината 

05-5077/1-79 
ОД 28. I 1980. 

15 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капки за Може да се издава 
деца, 10 ml само на лекарски ре-
суспензии цент 

05-5377/1-79 
од 29. I 1980. 

16 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капсули, 
8 х 250 mg 

05-5374'1-79 
О Л 18. 1 1980. 

17 AMOKSICILIN 
.(Amoxycillinum) 

капсули, 
16 х 250 mg 

05-5375/1-79 
од 18. I 1980. 

18 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

кацсули, 
100 x 250 mg 

05-5376 1-79 
од) 18. I 1980. 

19 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

суспензија, 
60 ml 

05-5378/1-79 -
од 29. I 1980. 

20 BELOMET 
(Cimetidinum) 

21 BELOMET 
(Cimetidinum) 

инјекции, 
10 x 2 ml 
no -200 mg 

таблети, 
35 x 200 mg 

05-1460/1 
од 17- IV 1980. 

05-1461/1 
од 17, IV 1980. 

22 BELOMET 
(Cimetidinum) 

таблети, 
50 х 200 mg 

05-1462/1 
од 17, IV 1980. 

23 BELOMET 
(Cimetidinum) 

таблети, 
150 х 200 mg 

05-1 463/1 
©д 17 TV 1980. 

24 BEROTEC 
(Fenoteroli bromi-
dum) 

25 BEROTEC 
(Fenoteroli bromi-
dum) 

раствор за 
инхалација 
0,1%, 20 ml 

сируп, 
250 ml 

„Здравље" — Фабри-
ка фармлпеутскич и 
хемијеких производа 
— Лесковац 

05-4851/1-78 
,од 4 IV 1980. 

05-4650/1-78 
од 4. IV 1980. 

26 BEROTEC 
(Fenoteroli bromi-
dum) 

27 BETA DIN Е 
(Повидок-јод) 

28 BETADINE 
(Повмдон-јод)-

29 BETADINE 
(Нови дон-јод) 

30 BETADINE 
(Повидок-јод) 

таблети. 
60 х 2,5 ml 

аеросол 
спреј, 

85 ml 

Може да се и дава „Алкалоид" — 'Хемис-
л без лекарски рсцелтгга, фармацевтска, к,оз-

метичка индустрија — 
Скопје 

раствор, 
100 ml 

раствор, 
500 mi 

раствор за 
чистење и 
дезинфек-
ција т 
кожата, 

100 ml 

05-4648/1-78 
од 4. IV 1980. 

05-721/1 
од 25. П 1980. 

05-718/1 
од 25. И 1980. 

05-717/1 
од 25, П 1980. 

05-1435/1 
од 18. IV 1980. 

31 BETADINE 
Повидон-јод) 

раствор за 
чистење и 
дезинфек-
ција на 
кожата, 
500 ml 

05*1434/1 
ОД 18. IV 1980. 
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32 ВЕТА DIN Е 
(Повидон-јод) 

33 BETAD1NE 
(Повидон-јод) 

34 BONEDOR 
(Barii sulfas) 

35 CAPSICUM 

36 CAPSICUM 

раствор за 
чистење и 
дезинфек-
ција на 
кожата, 
1 1 

Може да се употребу- „Алкалоид" — Хемис- 05-1433/1 
ва само во здравиве- ка, фармацевтска, коз- од 18. IV 1980. 
ни организации на метичка индустрија — 
здружен труд Скопје 

раствор за 
чистење и 
дезинфек-
ција на ко-
жата 
5 1 

суспензија, 
3 1 

фластер на 
фланел, 
18 х 11 сш 

флпетер на 
платно, 
18 х 11 cm 

37 СПAMOMILLAE кутија, 
FLOS 30 g 
(Цвет од камилица, 
Ph Jug, III) 

38 'CIMKTIDIN 
(Cimetidinum) 

39 C1METIDIN 
(Cimetidinum) 

40 CI MET! DIN 
(Cimetidinum) 

41. CIMETIDIN 
(Cimetidinum) 

42 C I M E T I D I N 
(Cimetidinum) 

43 COD АСУ L 

44 CORDARONE 
- (Amiodaroni 

chloridum) 

45 CORDARONE 
(Amiodaroni 
chloridum) 

46 DOKS1C1 KLIN 
(Doxycyciini 
chloridum) 

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

Може да се издава и „Тосама" — Товарна 
без лекарски рецепт санитетнега материја-

ла — Домжале 

,,Далмацијабиље" — 
Фармацеутско-кемиј-
ска производна — 
Дубровиик 

таблети, 
50 х 200 mg 

инјекции, 
10 к 2 ml 
по 200 mg 

таблети, 
30 х 200 mg 

таблети. 
50 х 200 mg 

таблети, 
150 х 200 ^ g 

таблети, 
10 таблети 

инјекции, 
5 х 150 mg 

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

„Галсника" 
мацеутско -
индустрија 
град-Земун 

— Фар-
хемијска 
— Бео-

„Крка" — Фармацев-
ти ка. кемија, козме-
тика. здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Моето 

Може да се издава и „Галеника" — Фар-
без лекарски рецепт мацсутско-хемијска 

индустрија — Бео-
град-Земуи 

Може да се употребу-
ва само по здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

„Крка" — Фармацев-
т и ^ , немира, козме-
тика, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

инјекции, „ „ 
50 х 150 mg 

таблети, Може да се издава „Подравка-Белуио" — 
6 х 100 mg само на лекарски ре- Радна организација 

цепт производна и прера-
де кемијских про из-
вода — Копривница 

05-1432/1 
од 18. IV 1980. 

05-5228/1-79 
од 26. И 1980. 

. 05-1286/1 
од 3.' VI 1980. 

05-1285/1 
од 3. VI 1980. 

05-6901/1-79 
од 28. V 1980. 

05-1602/1 
од 6. V 1980. 

05-1214/1 
од 14. IV 1980. 

05-1180/1 
од 14. IV 1980. 

05-1212/1 
од 14, IV 1980. 

05-1213/1 
од 14, IV 1980. 

05-6486/1-79 
од 17. I 1980. 

05-3726/1-78 
од 17. I 1930. 

05-3727/1-78 
од 17. I 1980. 

05-4753/1-79 
од 30. I 1980. 
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47 DOCSICIKLIN 
(Doxycyclini 
chloridum) 

48 DOCSICIKLIN 
(Doxycyclini 
chloridum) 

49 EPHETUSSIN 

50 ESPERSON 
(Desoxymetasonum) 

51 FLAGYL 
(Metronidazolum) 

52 FLAGYL 
(Metronidazolum) 

53 GENTAMICIN 
(Gentartncinum) 

54 GENTAMICIN 
(Genlamicinum) 

55 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

56 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

таблети, 
25 x 100 mg 

таблети, 
100 x 100 mg 

сируп, 
200 ml 

лосион, 
20 ml 

супозито-
рии, 
12 супоз. 

таблети, 
20 х 400 mg 

инјекции, 
50 х 2 mi 
по 20 mg 

инјекции, 
10 х 1 ml 
по 40 mg 

инјекции. 
50 х 1 ml 
по 40 mg 

инјекции. 
50 х 2 ml 
по 80 mg 

Може да се издава „Подравка-Белупо" — 
само на лекарски ре- Радна организација 
цепт прозводње и прерпде 

кемијеких произвела 
—Коирионица 

„Плива" — Фарма-
цсутска кемијска. 
прехранбена и козме-
тичка индустрија — 
Загреб 

„Југоремедија" — Фа-
брика лекова у сас-
таву ИПК „Серво Ми-
хаљ" — Зрењанин 

„Алкалоид" — Хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

Може да се употребу- „Крпа" Фармпцев-
ва само во Здравстве-
ни организации на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот мо-
же да се издава и на 
рецепт од лекар ако е 
назначено дека лице-
то претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

тика, кемита, козме-
тика, здравилишче ин 
гостинетво — ТОЗД 
ИСИС — Ново Место 

05-4754/1-79 
ОД 30. I 1980. 

05-4755/1-79 
ОД 30. I 1980. 

05-4785г\ -79 
ОД 19. П 1980. 

05-4737/1-79 
ОД 19 II 1980. 

05-538/1 
ОД 21. IV 1980. 

05-537/1 
од 21 IV 1980. 

05-4978/1-79 
од 18, I 1980. 

05 4476/1-79 
од 18. I 1980. 

05-4979/1 -79 
ОД 18 I 1980. 

05-4977/1-79 
од 18, Г 1980. 

57 GERUCIM 
(Cimelidinum) 

58 GERUCIM 
(Cimetidinum) 

59 GERUCIM 
(Cimeh'dinum) 

60 HALDOL 
(Haioperidolum) 

таблети, Може да се издава „Плива" — Фармаце-
35 х 200 mg само на рецепт од ле- утска, каминска, прех-

кар специјалист од рамбена и козметичка 
соодветна гранка на индустрија — Загреб 
медицината 

таблети, „ w 
50 х 200 mg 

таблети, „ и 

100 х 200 mg 

капки, 
30 ml 

Може да се употребу-
ва само стационарна 
здравствени органи-
зации на здружен 
труд 

„Крка" — Фармацевт 
тика, кемија, козме-
тика, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

05-1468'! • 
од 17. IV 1980. 

05-1469/1 
од 17. IV 1980. 

05-1470/1 
од 17, IV 1930. 

05-3821/1-78 
од 14. I 1980. 
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6! HALDOL 
(Haloperidolum) 

62 HALDOL 
(Hilnperidolum) 

63 HALDOL 
(Haloperidolum) 

64 IBUPROFEN 
(Ibupiofenum) 

65 INSULIN 

бб INSULIN 

67 INSULIN , 
SCMILENTE 

68 INSULIN 
ULTRALENTE 

69 INSULIN ZINCO 
PROTAMINATUM 

70 ISOFAN-INSULIN 
(Insulin NPII) 

71 JIJSOTAL (Sotaloii 
chloridum)-

72 JUSOTAL (Sotaloii 
chloridum) 

73 JUSOTAL (Sotaloii 
chloridum) 

капки, 
100 ml 

таблети, 
30 x 10 mg 

таблети, 
100 x 10 mg 

д pa ж erf, 
30 x 400 mg 

инјекции, 
40 i. 
10 ml 

ишекции, 
40 И , 
10 ml 

ин]екции, 
40 f.j., 
10 ml 

ишекции, 
40 t.J.f 

10 ml ' 

инјекции, 
40 i.j.f  

10 ml 

инјекции, 
40 t.j., 
10 ml 

таблети, 
100 x 80 mg 

таблети, 
500 x 80 mg 

таблети, 
50 x 160 mg 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
ни здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

„Крка" — Фармацев-
ти ка, хемија, козме-
тика, здрави лишче и и 
гостинетво — Ново 
Место 

Може да се издава „Подранка-Белупо"—* 
само на лекарски ре~ Радна организација 
цент . .производите и прера-

де кемијских произ-
вода — Копривница 

Може да се издава и „Галеника" — Фар-
без лекарски рецепт мацеутско-хемијска 

индустрија — Бео-
град-Земун 

„ „Плива" —- Фарма-
цеутска, кемијска,. 
прехрамбена и коз-
метичка индустрија — 
Загреб 

Може да- се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

„Галеника" — Фар-
ма цеутско-хеми јека 
индустрија — Бсо— 
град-Земун 

„Плива" — Фарма-
цевтска, ксмијска, 
прп" ^амбена и коз-
метичка индустрија 
— Загреб 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемијска 
индустрија — Бео-
град-Земун 

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

05-3822/1-78 
од 14: I 1980. 

05-3823/1-78 
од 17. I 1980. 

05-3824/1-78 
од 14. I 1980, 

05-6482/1-79 
од 19. И 1980. 

05-1052/1 
од 12. III 1980. 

05-1052/1 
ОД 12. III 1930. 

05 1055/1 
од 12. III 1980. 

05-1056/1 
од 12. III 1980. 

05-1053/1 
од 12. III 1980. 

05-1057/1 
од 12. III 1980. 

05-1030/1 
ОД 11. Ш 1980. 

05-1031/1 
од И. Ш 1980. 

05-1033/1 
од 11. III 1930. 

74 JUSOTAL (Sotaloii 
chloridum) 

75 LASDOL (Lysmi 
acetylsalicylas) 

таблети, 
500 x 160 mg 

инјекции, 
20 шишен-
ца сува 
супстанција 

„Срболек" — Гадна 
организација за меди-
цинско снабдевање — 
Београд 

05-1032/1 
од 11. III 1980. 

05-1506/1 
ОД 22. IV 1980. 
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76 LIDAPRIM суспензија Може да се из;;ава „Алкалоид" — Хе-
за перорална само на лекарски ре- миска, фармацевт-
употреба за цепт ска, козметичка ин-
деца, 100 ml дустрија — Скопље 

77 MENTHAE PIFERI- кутија. 
ТАЕ FOLIUM 50 g 
(Лист од питома ма-
на Ph Jug. Ill) 

78 MODURETIC 

80 N А TOXIN Е 
(Digoxinum) 

81 OSPEN 1000 
(Phenoxymethyl-
peniciilinum) 

82 OSPEN 1500 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

таблети, 
40 табл. 

79 MULTUSANOSTOL сируп, 
200 g 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

„Далмацијабиље" — 
Ф з рм а цеу т ек о - к е м и ј -
ска производна — 
Дубровник 

Може да се издава „Лек" — Товарна 
с,амо на лекарски ре- фармацевтска ин ќе-
цент 

капки, 
30 ml 

таблети, 
30 х 
х 1.000 ООО i 1 

таблети, 
30 х 
х 1.500.000 i. i. 

мичних изделков — 
Љубљана 

„Крка" — Фармацев-
тика, кемија, козме-
тика, здрави л ишче ин 
гостинство — Ново 

Место 

„Галенине" — Фар-
м а цеут с к о-х е м и јека' 
индустрија — Бес-
град-Земун 

„Крка" — Фармацев-
т и ^ , кемија, козме-
тика, здрави л т и ч е 
ин гостииство — Ново 
Место 

05-1963/1 
од 28, V 1980. 

03 6900/1-79 
од 26. V 1980. 

05-5219/1 
од 18. I 1980. 

05-5744/1-79 
ОД 17. I 1980. 

05-5325/1-79 
од 28 I 1980. 

05-4700/1-79 
од 18. I 1980. 

03 4061/1-79 
ОД 18. I 1980. 

83 PLIHEPAN 

84 PLIVALGIN 

85 PLIVALGIN 

86 SANOSTOL 

87 SINEPRES 

88 STERIGAfc 

таблети, 
50 табл* 

таблети, 
10 табл-

таблети, 
500 табл. 

сируп, 
200 g 

дражен, 
50 драж 

алкохолен 
раствор, 
100 ml 

„Плива" — Фармаце-
втска, кемијска, пре-
храмбена и козме-
тичка индустрија — 
Загреб 

„ „Крка" — Фармацев-
тика, кемија, козме-
тика, здрави л ишче ин 
гости ист во — Ново 
Место 

„ ' „Лек" — Товарна ф а -
рмацевтских ин кеми-
чних изделков — Љу-
бљана 

Може да се употребу- „Галеника" — Фарма-
ва само во здравиве- цеутско-хемијска ми-
ни организации на дустрија — Београд 
здружен труд — Земун 

05-3666/1-79 
од 7. I 1980. 

05-781/1 
од 18. III 1980. 

05-782/1 
од 18. III 1980. 

05-5730/1-79 
ОД 17, I 1980. 

05-5472/1-79 
од 19. II 1980. 

05-203/1 
©д 15. IV 1980. 
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90 STUGERON FORTE 
(Cinnarizinum) 

алкохолен 
раствор, 
500 ml 

таблети, 
50 х 75 mg 

89 STER1GAL алкохолен Може да се употребу- „Галеника" — Фарма-
, ва само во здравст- цеутско-хемијска им-

вени организации на дустрија — Београд 
здружен труд —Земун 

Може да се издава „Крка" — Фармацев-
само на лекарски ре- тика, кемија, козме-
цеггг тика, здравилишче ин 

гостинство — Ново 
Место 

91 SURGICEL 12 кесички Може да се употребу- „Cilag-Chemie" — 
(Оксидирана реге- со 5 х 7,5 cm ва само во здравствен Schaffhausen, Швлј-
нерирана целулоза) ни организации на царска, Застугтник: 

здружен труд „Агропрогрес" Подје-
тје за иноземска за-
стопства — Љубљана 

05-204/1 
од 15. IV 1930. 

05-4699/1-79 
од 18. I 1980. 

05-1042/1 
од 21. VII 1980. 

92 .URGICEL 12 кесички , 
(Оксидирана реге- со 10 х 20 cm 
нерирана целулоза) 

93 SURGICEL 
(Оксидирана реге-
нериран целулоза) 

94 SYNTOCINON 
(О ху loci пит) 

95 SYNTOCINON 
(О ху loci пит) 

96 SYNTOCINON 
(Oxytocinum) 

97 TANDERIL 
(Oxyphenbuta-
zonum) 

12 кесички 
со 5 x 35 cm 

инфекции. 
100 x 2 ml 
по 2 i. j. 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

интенции, 
100 х 1 ml 
по 5 1. ј. 

100 х 1 ml 
по 10 i. ј. 
дражен, 

30 х 100 mg 

„Sandoz AG", Basel, 
Швајцарска, З а к у п -
ник: „Велебит" — 
Pa дна организација 
за међународну и у-
нутрашњу трговину и 
услуге с ограничеиом 
солидарном одговор-
но шћу — Загреб 

„Плива" — Фармаце-
утска, кемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија — За-
греб 

05-1041/1 
од 21. VII 1980. 

05-1043/1 
од 21. VII 1980. 

05-1005/1 
од 27. VI 1980. 

05-1003/1 
од 27. VI 1980. 

05-1004/1 
од 27. VI 1980. 

05-1047/1 
од 15." IV 1980. 

98 TANDERIL 
(Oxyphenbuta-
zonum) 

99 THELMIN 

100 THYMOTUSSAN 

101 TILIAE FLOS , 
Липов цвет Ph 
jug im 

крем, 
30 g 

сируп, 
100 ml 

сируп, 
200 ml 

кутија, 
25 g 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

„ Далмацијабиље" 
Фармацеутско-ке-
ммјска производна 
Дубровник 

05-4837/1-78 
од 19. IV 1980. 

V>20/1 
од ГЈ П 1980. 

05-4788/1-79 
од 19, II 1980. 

05-6902/1-79 
од 26. V 1980. 
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102 TOPRAIa 
(Sultopridum) 

103 TOPRAL 
(Sultopridum) 

инфекции, 
30 x 2 ml-
по 200 mg 

таблети, 
20 x 400 mg 

Може да се употребу-„Алкалоид" — Хемме-
ва само во стационар-ка, фармацевтска, коз-
mi здравствени орга-метичка индустрија — 
ннзации на здружен Скопје 
труд 

Може да се издава „ 
на рецепт од ле-

кар специјалист од 
соодветна гранка на 
медицината. По и с -
клучок, лекот може 
да се издава и на ре-
цепт од друг лекар, 
ако е назначено дека 
лекот " е пропишан 
врз основа на мисле-
њето на лекар специ-
јалист од соодветна 
гранка на медицината 

05-532/1 
од 21. IV 1980. 

05-533/1 
од 21. IV 1980. 

104 TOPRAL 
(Sultopridum) 

таолети, 
100 х 400 mg 

. 05-534,1 
од 21. IV 1980. 

105 U V А чај. 
50 g 

106 VITAMIN С дражен, 
(Acidurn ascorbicum) 30 х 350 mg 

Може да се издава и „Далмацијабиље" — 
без лекарски рецеп1! Фарма цеутско-ке-

мијека производиа — 
Дубровник 

„ ' * „Крка" — Фармацев-
т и ^ , домија, козме-
тика, здравилиптче ин 
гостинство — Ново 
Место 

05 6903/1-79 
од 26. V 1980. 

05-3371/1-79 
од 14 I 1980. 

107 VITAMIN С гранула „ 1 1 1 „ 
(Acidum ascorbicum) 100 h 5 g 

108 VITAMIN С гранула „ „ 
(Acidum ascorbicum) 100 g 

109 VOLTAREN FORTE таблета, Може да се издава „Плива" — Фармапе-
(Diclofenac natrium) 20 х 50 mg само на лекарски ре- утека, кемијска, пре-

цепт ' храм Се на и козмети-
чка индустрија — За-
греб 

05-3372/1-79 
од 14. I 1980. 

05-3373/1-79 
од 14 I 1980. 

05-5672i-79 
од 17, I 1980. 

110 ZYLORIC 
(Allopurinolum) 

таблети, 
30 х 300 mg 

„Здравље*1 — Фа-
брика фарма цеутских 
и &емијскнх произве-
ла — Лесковац 

05-3583/1-78 
од 14. III 1980. 

05 Бр. 3421/1 . 
19 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
заштита. 

Светозар Пешовски, с.р. 
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29. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76, 56/80), Сојузниот комитет за труд, здрав ство и соци јална заштита објавува 

С П И С О К 

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 1980 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година е дадено одобрение за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

1 ALU-PLAST 

2 ALU-PLAST 

компрес^, Може да се издава и 
по 5 cm х 9 без лекарски рецепт 
cm 

10 компрес^ „ 
по 10 cm х 9 
cm 

„Тосама" — Товарна 
санитетнега матери-
јала — Домжале 

05-1281/1 
од 3, VI 1980. 

05-1280/1 
од 3. VI 1980. 

3 ALU-PLAST 

4 ALU-PLAST 

5 ALU-PLAST 

6 ALU-PLAST 

компреси, 
10 компрес^ 

по 15 cm х 9 
cm 

компрес^, 
30 cm х 45 
cm 

компреси. 
40 cm x 60 
cm 

компрес и, 
60 cm x 80 
cm 

05-1279/1 
од 3. VI 1980. 

05-1283/1 
од 3. VI 1980. 

05-1284/1 
од 3. VI 1980.~ 

05-1282/1 
од 3. VI 1980. 

1 ARID ON 
(Indapamidum) 

8 ASOOL 
(Acidum 
acetylsalieylicum) 

дражен, 
30 дражен 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

супозиторпи 
20 х 100 mg 

,,Зорка4' — Хемијскч 
индустрија — Шабац 

„Србо лек" — Радна 
организација за ме* 
дициноко снабдевањз 
— Беоп.ад 

05-1873/1-78 
од 7. V 1980. 

0501-4456/1-79 
од 30. I 1980. 

9 ASDOL 
(Acidum 
acetvlsalicylicum) 

10 ASOOL 
(Acidum 
acetvlsalicylicum) 

11 AVETOL 
(Ergotamini tartras) 

12 AVETOL 
(Ergotamini tartras) 

13 BENZOCAIN-
-PHASAL 
(Benzocainum) 

U BENZOCAIN-
-PHASAL 
(Benzocainum) 

супозитории, 
20 x 200 mg 

супозитории, 
20 x 500 mg 

инјекции, 
50 x 1 ml 

лингвалети 
10 x 2 mg 

таблети, 
20 x 80 mg 

,.Лек" — Товарна 
фармацевтских ин 
кемичвих изделков 
— Љубљана 

Може да се издава „Алкалоид" — Хе-
само на рецепт од ле- миска фармацевтска 
ќар специјалист по козметичка индустри-
соодветна гранка на ја — Скопје 
медицина 

таблети 
100 х 80 mg 

0501-4454/1-79 
од 30. I 1980. 

0501-4455/1-79 
од 30. I 1980. 

05-7063/1-79 
од 15. IV 1980. 

05-7064/1-79 
од 15. IV 1980. 

05-4717/1-78 
од 8. I 1980. 

05-4716/1-78 
од 8. I 1980. 
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1 2 3 4 5 6 

15 BENZYL BENZOAT емулзија , Може да се издава и „Фармаков Фаб- 05-4927/1?79 
150 ml без лекарски: рецепт рика лекова — Приз- ОД 15. IV »1080. 

рен 

16 BONCEFIN инјекции im, Може да се употребу- „Алкалоид" — Хе- 05-3730/1-79 
(Cefoxitinum) 24 x 1 g ва само во стационар- миска фармацевтска, од .9. I 1980. , 

цефокситин ни здравствени орга- козметичка индустри-
и 24 ампули низации на здружен ја — Скопје 
растворувач труд 
(1% лидока-
ин — хидро-
хлорид) 

17 BONCEFIN инјекции iv, л •> а 05-3731/1-79 
(Cefoxitinum) 2,4 х 1 g од 9, Г 1980. 

18 BONCEFIN инјекции iv, 1» 05-3732/1-79 
(Cefoxitinum) 24 х 2 g ОД 9. I 1980. 

19 CHRYSOCIN таблети, Може да .се издава „Плива" — Фарма- 05-5506/1-79 
(Oxytetracyclini 16 х 500 mg само на лекарски ре- цеутска, кемијска, од 15. IV 1980. 
chloridum) цепт прехранбена и коз-

метичка индустрија 
— Загреб 

20 CHRYSOCIN 
(Oxytelracyclini 
chloridum) • 

21 COR NIL АТ 
(Isosorbidi dinitras) 

22 CORNILAT 
(Isosoi bidi dinitras) 

23 CRESCORFvlON 

таблети, 
100 x 500 mg 

лингва лети, 
30 x 5 mg 

24 DA>'CILIN 
(Pivaripicillinum) 

25 DANCILIN 
* (Pivampiciilinupi) 

26 DANCILIN 
(Pivampicillinum) 

27 DIFUTRAT 
(Isosorbidi dinitras) 

28 DIFUTRAT 
(Isosorbidi dinitras) 

„Галенине" — Фар-
мацеутско - хеми јека 
индустрија — Беог-
рад — Земун 

таблети, „ „ 
20 х 10 mg 

инјекции, Може да се употребу- „Kabi-Vitrum" — 
1 шишенце ва само во соодветни Стокхолм — Шведска 
сува супс- стационарни здраве- Заступишг „Универ-
танцгга и 1 твени организации на зал" — Предузеће за 
ампула рас- здружен труд спољну и унутрпшљу 
торувач трговину — Београд 

суспензија. Може да се издава „Тпех Hemofarm" —• 
3,24 g сува само на лекарски ре- Фармацеутско - хе-
супстанција цепт мијска индустрија — 
на пивашш- Вршац 
цилин за 
подготовка ' 
на 100 ml 
суспензија со 
додавање на 
68 ml про-
чистена вода 

таблети, \џ 

12 х 350 mg 

таблети, £ 
36 х 350 mg 

капсули, ' 1 „Срболек" — Радка 
20 х 20 mg организација за ме-

дицинско снабдев ањ д 
— Београд b 

2. ^ Л 1 

05-5507/1-79 
од 15. IV 1980. 

05-1860/1 
од 10. VII 1980. 

05-7107/1 " 
од 15. IV 1980. 

05-6271/1-79 
од 18. VI 1980. 

05-3919/1-79 
од 7. V 1980. 

капсули, 
60 х 20 mg 

05-3918/1-79 
од 7. V 1980. 

05-3917/1-79 
ОД 7. V 1980. 

05-1670/1 
$>д 8. VII 1980. 

05-1671/1 
фд 8. VII 1980. 
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29 DUGODOL 
(Diflunisalum) 

30 DUGODOk 
(Difiunisalum) 

31 FAKTU 

таблети, Може да се издава „Алкалоид" — Хе-
20 х 250 mg само на лекарски ре- миска фармацевтска, 

цент козметичка индустри-
ја — Скопје 

32 FAKTU 

33 FAKTU 

34 FAKTU 

35 FAKTU 

36 FLUONATRIL 
(Nalrii fluoridum) 

37 FLUONATRIL 
(Nalrii fluoridum) 

38 FLUONATRIL 
- (Natrii fluoridum) 

39 GASVAN 
(Dimeticonum) 

40 GASVAN 
(Dimeticonum) 

41 GASVAN 
(Dimeticonum) 

42 GASVAN 
(Dimeticonum) 

таблети, 
100 x 250 mg 

маст, 
20 g 1 

Може да се издава „Вук Gulden" — Коп-
на рецепт од лекар slanz, -Сѓ Немачка 
специјалист по соод- Закупник: „Fabeg" 
ветна гранка на ме- — Заступство стра-
дицина. По исклучок, ник фирми — Белград 
лекот може да се из-
дава и на рецепт од 
друг лекар, ако е наз-
начено дека лекот е 
пропишан врз основа 
на мислење на лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицина 

маст „ 
50 g 

маст ' , 
5 х 50 g 

су позите ри И, 
10 супоз. 

супозитории. Може да се издава на 
10 кутии по рецепт од лекар спе-
10 супоз. цијалист по соодветна 

гранка на медицина. 
По исклучок, лекот 
може да се издава и 
на рецепт од друг лет 
ќар, ако е назначено 
дека лекот е пропи-
шан врз основа на 
мислење на лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицина $ 

05-5649/1-79 
ОД 21. IV 3980. 

05-5650-1 79 
од 21. IV 1930. 

05-6829 1-79 
од 17. VI 1980. 

05-(5830/1-79 
од 17. VI 1930. 

05-6831/1-79 
од 17. V! 1980. 

05-6827/1-79 
од 17. VI 1980. 

05-6823/1-79 
од 17. VI 1980. 

таблети, Може да се издава „Подравка Белупо" 
400 х 0,25 mg само на рецепт од ле- — Радна организа-

на р специјалист по ција . производна 'Л 
соодветна гранка на прераде кемијски< 
медицина производа — Копров -

ница 

таблети, 
1000 х 0,25 
mg 

таблети, « 
250 х 1 ml 

к а шеи, Може да се издава „Србо лек" — Радна 
30 ml само на лекарски ре- организација за ре-

цепт дицинско снабдевање 
— Београд 

таблети, ,* »» 
20 х 80 mg 

таблети, \ . £ и 
50 х 80 mg 

таблети, \ е? * 
100 х 80 mg 

05-2251 а-79 
од 9. 1 1980. 

05-2249А-79 
од . 9. I 1980. 

05-2250/1-79 
од 9. I 1980. 

05-7061 'X -79 
од 23. V 1980. 

05-7058-1-79 
од 23. V 1980. 

05-7059/1-79 4 

од 23. V 1980. 

05-7060/1-79 
од 23. V 1980. 
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43 GENTAMICIN 
(GerUamicinum) 

инјекции, 
10 х 2 ml 
по 20 mg 

Може да се употребу-
ва само во здравс-
твени организации на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот мо-
же да се издава на 
лекарски рецепт само 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 

лек во здравствена 
организација на 
здружен труд 

„Лек" —• Товарна 
фармацевтски* и« 
кемичпих изделкоз 
— Љубљана 

05-5372/1 
од 21. IV 1980. 

44 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

45 GENTAMICIN 
(Genlamicinum) 

HEPARIN PLIVA 
(Heparinum) 

47 HIDROKORTIZON 
(Cortisoloni' succinas 
natricum) 

48 HIDROCORTIZON 
(Corlisolcni succinas 
natricum) 

49 HOLESTAN 
{С h ol es ty r a m i n е) 

инјекции, 
10 x 2 ml 
по 40 mg 

инјекции, 
10 x 2 ml 
по 80 mg 

крем, 
30 g 

05-5371/1 
од 21. IV 1980. 

05 5373/1 
од 21. IV 1900. 

05-36 i 4/1-79 
ОД 24. VI 1980. 

05-1517/1 
од 22 IV 1980. 

On 1518 1 
од 22. IV 1980. 

05-3521 П 
ОД 4. I 1980. 

50 INFUSOL АС, 
Мн фузи јека раст-
вор за терапија 
на ACIDOZA од 
поблаг степен 

05-5595/1-79 
од 8 I 1980. 

51 INFUSOL IC 
за надомест на ка-
лиумови и магнези-
умови јони при ин-
трацелуларно губе-
ње на електролити 

05-5594/1-79 
од 8. I 1980. 

52 INFUSOL КЕН 
RASTVOR ZA 
REHIDRACIJA 

05~55г" ;1 -79 
од 8. I 1980. 

05-2688/1-79 
од 30. IV 1980. 

инјекции, 
1 шишенце 

по 100 mg ш 
кортизолон 
и 1 ампула 
со 20 ml рас 
творувач 

инјекции, 
1 шишенце 
по 500 mg 
кортизолон I 
1 ампула со 4 
ml раотвору 
вач 

кесички, 
5%х 4 g 

раствор, 
500 ml 

раствор-, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

капсули, 
60 х 20 mg 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравс-

i твеии организации на 
здружен -труд 

I 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравс-
твени организации на 

здружен труд 

» 

»» 

Може д« се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

,,Плива" — Фл ампие-
в с к а , кемијека, пре-
храмОена и козметич-
ка индустрија — Заг-
реб 

»1пех Hemofarm* — 
Хемиј ек о фа рм отсут-
ен а индустрија — Bp-
шац 

' it 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских произвела 
— Лесковац 

„Плива" Ф а р м г р у т -
ева кемијска, пре-
хранбена и козметич-
ка индустрија — Заг-
реб 

» 

1» 

„Здравље" — Фабрика 
фармацеутских и хе-
ми јских произведе — 
Лесковац 

53 >SOSORB RETARD 
(Isosorbidi dinitras) 
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54 К ALII CHLORIDI 
' INF UN Df BILE 
CUM GLUCOSO 
(Изотови раствор 
на калиу,м хлорид 
со глукоза) 

раствор Може да се употребу- „Зорка" — Хемијска 05-5787/1-79 
500 ток ва само во здраве- индустрија — Шабац од 7. V 1930. 

твени организации на 
здружен труд 

55 KALI1 ЕТ NATRII 
CHLORIDI INFUN-
DIBfLE 
(Изотоп раствор на 
калиум и натриум 
хлорид) 

раствор 
500 ml 

05-5788/1-79 
од 7. V 1980. 

56 К А LCIJ U М - КLO-
R1D 0,5 моларен 
раствор 

57 КЕТОСЕF 
^-pfuroxiiium) 

58 К ETOCEF 
(Cefuroxinum) 

раствор 
10 х 20 ml 

инјекции, 
5 х 250 mg 

,Плива — Фармаце-
втска, кемгпска, пре-
храмбен и козметич-
ка индустрија — Заг-
реб 

Може да се употребу-
ва само во стационар-

ни здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

инјекции, 
5 х 750 mg 

05-199/Г 
од 17. III 1980. 

05-3667/1-79 
од 17. I 1980. 

05-3663/1-79 
од 17. I 198$. 

59 KETOPROFEN 
, (Ketoprofenum) 

инјекции, Може да се издава „Босна лиј ек" — Фар-
6 х 50 mg и само на лекарски ре- мацеутска, хемијека и 
6 апмули цент саиитетска индустри-
раотворувач Ја Сарај е со 

05-5784/1-79 
од 24. IV 1980. 

60 KETOPROFEN 
(Kctoprofenum) 

капсули, 
25 х 50 mg 

05-5782/1-79 
од 24 IV 1380. 

6! KETOPROFEN 
(Ketoprofenum) 

капсули, 
100 х 50 mg 

05-5783/1-79 
од 24. IV 1980. 

62 KETOPROFEN 
(Ketoprofenum) 

супозитории, 
10 х 100 mg 

05-5781/1-79 
од 24. IV 1930. 

63 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

04 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

65 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

63 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum) 

67 KLINDAMICIN 
(Clindamycinum} 

инјекции, Може да се употребу-
10 х 2 ml ва само во стационар-
но 300 mg ни здравствени орга-

низации на здружен 
труд> 

инјекции, „ 
25 х 2 ml по 
300 mg 

гр а нули, „ 
2,2g клинда-
мицин за 
подготовка 
на 80 ml рас-
твор за 
орална упот-
реба, за до-
давање на 
60 ml про-
чистена вода 

капсули, „ 
16 х 150 mg 

капсула, ", и 
100 X 150 mg 

»Inex Hemofarm« — 
Хе м и ј ек о -ф а р м а цеу т -
ска индустрија — 
Вршац 

05-1508/1 
од '22. IV 1980. 

05-1509/1 
од 22 IV 1980. 

05-1507/1 
од 22. IV 1980. 

05-1505/1 
од 22. IV 1980» 

05-1506/1 
од 22. IV 1980. 
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68 LAKTOVAG 

69 L-ARGININ-
KLORID 
1-моларен раствор 
(Isosorbidi dinitras) 

71 LOMlTlN 
(Isosorbidi dinitras) 

72 M EDROKSI PRO-
GESTERON 
(Medroxyprogeste-
roni acetas) 

73 MEDROKSIFRO-
GESTERON FORTE 
OVlcdroxyprogeste-
roni acetas) 

74 MEDROKSIPRO-
GESTERON 
(M edroxypr ogeste-
roni acetas) 

75 MEDRQKSIPRO-
GESTERON 
(Medroxyprogesle-
roni acetas) 

76 MEDROKSIPRO-
GESTERON FORTE 
(Metfroxyprcgeste-
roni acetas) 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравс-
твени организации на 
здружен труд 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

таблет© " 
ретард, 
2€ х 20 mg 

инјекции, Може да се употребу-
1 шишенце ва само во здравс-

v ед 1 ml по 50 твени организации на 

таблети, 
10 табл-

раствор 
10 х 20 ml 

таблети, 
40 х 50 mg 

mg 

инјекции, 
1 шишенце 
од 1 ml по 
150 mg 

инјекции, 
1 шишенце 
од 3 ml по 
150 mg 

инјекции, 
1 шишенце 
од 5 ml по 
250 mg 

здружен труд шаи 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
на здравствени орга-
низации на здружен 
ТРУД 

Може да се употребу-
ва само во здравс-
твени организации на 
здружен труд 

инјекции, 
шишенце од 
3.3 ml по 
500 mg 

77 METILFREDN1ZO-
LON 
(Methylpredmsolom 
acetas) 

78 METILPREDNIZO-
LON 
(Methyl pr£d л isoloni 
acetas) 

79 METILPREDNIZO-
LON 
(Methylprcdnisoloni 
acetas) 

80 MET1LPREBNIZO-
LON 
(Methylpredmsolom 
aceias) 

суспензија 
за инјекции, 
1 x 1 ml по 
40 mg 

суспензија 
за инјекции, 
10 х 1 ml по 
40 mg 

суспензија 
за инјекции, 
1 х 5 ml vo 
200 mg 

суспензија 
зт -инјекции, 
10 х 5 ml 
по 200 mg 

05-4144/1 
од 4, 1 1980. 

05-195/1 
од 17. Ш 1980. 

05-806/1 
од 26. VI 1980. 

05-807/1 
ОД 26. VI 1980. 

05 1514/1* 
од 22 IV 1980. 

05 1520/1 
од 22 IV 1980. 

05-1515/1 
од 22. IV 1980. 

05-1518/1 
од 22- IV 1980. 

05-1521/1 
ОД 22. IV 1980. 

05-1510/1 
од 22. IV 1980. 

05-1525/1 
ОД 27. VI 1980. 

05-1511/1 
од 22. IV 1980. 

05-1526/1 -
ОД 27. VI 1980. 

„Top л а к" — Иисти-
- тут за имунобиологи-

ју и вирусологију — 
Београд -

„Плива" — Фарма-
цевтска, неми јека, 
прехранбена и козме-
тичка инду стрија — 
Загреб 

„Лек" — Товарна 
фармацевтскмх ии ќе* 
мичних ИЗДЕЛКОБ — 

ЈБубљана 

U9 

»Tnex Hemofarm* — 
Хеми | еко- фа рма цеут-
ска индустрија — Bp-

Може да се' употребу-
ва само во здраве^ 
твени организации на 
здружен труд 

1) 

f* 

' 9t 

Може да се употребу-
ва само во стационар-
на здравствени орга-
низации на здружен 
труд 

И 

п 

П 

» 

и 

W 

ш 
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81 METILPREDNIZO- инјекции, Може да се употребу- »Inex Hemofarm« — 
LON 1 х 20 mg и ва само во здраве- Хемијско-фармацеут-
(Methylprednisoloni 1 ампула со твени организации на ска индустрија — Вр-
succinas natricum) 1 ml раство- здружен труд шац 

рувач 

82 М ETILPREDNIZO-
LON 
(Melhylprednisoloni 
succinas natricum) 

инфекции, 
15 х 20 mg 
и 15 ампули 
со 1 ml рас-
творувач 

83 N А F таблети, 
(Nalrii fluoridum) 400 х 0,25 

mg 

84 N А F 
(Nalrii fluoridum) 

85 N A F 
(Nalrii fluoridum) 

86 NATRII CHLORIDI раствор 
INFUDIBILE CUM 500 m) 
CLUCOSO 
(Изотоп раствор на 
иатриум-хлорид 
со глукоза) 

87 NATRIUM HIDRO-
GENKARBON АТ 
1-моларен раствор 

раствор, 
10 х 20 ml 

! N ATR1UM-LAKTAT • раствор, 
1-моларен раствор 10 х 20 ml 

I NATRIUM HLORID раствор, 
1-моларен раствор 10 х 20 ml 

Може да се употребу- „Босналијек" — Фар-
ва на рецепт на ле- мацеутска, хеми јека и 
ќар специјалист по санитетска индус.ри-
соодветна гранка на ја — Сарајево 
медицина , v 

таолети, 
1000 х 0,25 mg 

таблети, 
250 х 1 mg 

Може да се употребу- „Зорка" — Хемијска 
ва во здравствени ор- индустрија — Шабац 
ганизации на здружен 
труд 

„Плива" — Фарма-
цеутска, прехрамбе-
на, кемијсха и козме-
тичка индустрија — 
Загреб 

90 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

91 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

92 NI'FLAM 
(Ketoprofenum) 

93 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

инјекции, Може да се издава ,,Алкалоид" — Хе-
6 х 100 emg само на лекарски ре- миска фармацевтска 
и 6 ампули цепт -козметичка индус-
растворувач 

капсули, 
30 х 50 mg 

капсули, 
100 х 50 mg 

супозитории, 
12 х 100 mg 

триЈа Скопје 

05-1522/1 
од 22. IV 1980. 

05-1523/1 
од 27. VI 1980. 

05-1805/1-79 
од 9. I 1980. 

. 05-1805/1^79 
од 9. I 1980. 

05-1804/1-79 
од 9. I 1980. 

05-5786/1 
од 7. V 1980-

05-198.1 
од 17. III 1980. 

05-197/1 
од 17. III 1980. 

05-196/1 
од 17. III 1980. 

05-7111/1 
од 21. IV 1980. 

05-7108/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-7109/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-7110/1 
од 21. IV 1980. 

94 NIRYPAN кристална Може да се употребу- „Југоремедија" — 
(Methylprednisoloni суспензија ва само во здраве- Фабрика лекова у 
acetas) 3 х 1 ml по твени организации на саставу ИЦК „Серзо 

40 mg здружен труд Михаљ" — Зрењанин 

95 NTRYRAN ,DEFOT 
(Methylprednisoloni 
cuclopentyl 
propionas) 

инјекции, 
3 x 1 ml по 
60 mg 

05-1858/1 
од 15. VII 1980. 

05-1506/1 
од 22. IV 1980. 
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NIRYPAN solubile 
(Methylprednisoloni 
natrii succinas) 

инјекции, Може да се употребу- „Југоремедија" — 
15 ампули по ва само во здраве- Фабрика лекова у 
8 mg сува твени организации на саставу ИПК „ Серво 
супстанција здружен труд Михаљ" — Зрења-
и 15 ампули лин 
од 1 ml вода 
за инјекции 

05-1855/1 
од 19,, V 1980. 

97 NIRYPAN solubile 
(Methylprednisoloni 
natrii succinas) 

инјекции, 
15 ампули 
сува cync-
станција по 
20 mg и 15 
амгтули од 1 
ml вода за 
инјекции 

05-1854/1 
од 19. V 1980. 

NIRYPAN solubile 
{Methylprednisoloni 
natrii succinas) 

шјекцрш, 
15 ампули 
по 40 mg 
сува супс-
танција 
и 15 ампули 
од 1 ml во-
да за 
инјекции 

05-1853/1 
од 19 V 1980. 

99 NIRYPAN solubile 
forte 
(Methylprednisoloni 
natrii succinas) 

100 NIRYPAN 
(Methylprednisolo-
num) 

101 NIRYPAN retard 
(Methylprednisolo-
num) 

инјекции., за 
ив употреба, 
5 ампули по 
250 mg сува 
супстан-
ција и 5 
5 ампули од 
5 ml вода 
за инјекции 

таблети, 
20 х 4 mg 

дражен, 
20 х 8 mg 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

05-1852/1 
од 19. V 1980. 

05-1859/1 
ОД 15. VII 1980. 

05-1857/1 
од 19. V 1080. 

102 OBU2 PROT1V 
KURIJ1M ОСЕЅОМ 
(Фластер против 
мозолци) 

кесички со Може да се издава и „Тосама" — Товарна 05-1278/1 
фластер, без лекарски рецепт санитетнега материја- од 3 VI 1980. 
10 cm х 5 cm - ла — Домжале 

103 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

капсули, Може да се издава „Крпа" — Фармацев- 05 4707/1-79 
16 х 250 mg само на лекарски ре- тика, кемија, козме- од 24. IV 1980. 

цепт тика, здравилинтче ин 
гостинство Ново 

Место 

104 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

105 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

106 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

107 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

108 OMNIDROX 
(Cefadroxiium) 

кансули, 
32 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 mg 

капсули, 
16 x 500 mg 

капеули, 
32 x 500 mg 

капсули, 
100 x 500 mg 

05-6838/1-79 
од 24. IV 1980. 

05 4704/1-79 
од 24. IV 1980. 

05-4708/1-79 
од 24. IV 1980. 

05-6337/1 
ОД 24. IV 1980. 

05-4705/1 
ОД 24. IV 1980. 
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109 OMNXDROX 
(Cefadroxilum) 

110 OPERIL 
(Oxymetazolinum 
chloridum) 

111 OPERIL 
(Oxymetazolinum 
chloridum) 

112 PHOPTFEKAZON 
(Propyphenazonum) 

113 SORB I LEX 
(Dextranomerum) 

114 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

115 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

116 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

117 STANICID 
(Diaelhanolamini 
fusidas) 

сува смеша Може да се издава „Крка" — Фармацев-
за подготву- само на лекарски ре- тика, кемија, козме-
вање на сус- цепт Tinea, здра видишче -н 
пензија, 5' g гостинство — Ново 
цефаброк- - Место 
сил за под-
готвување 
100 ml сус-
пензија со 
додавање на ' 
64 ml про-
чистена во-

да 

капки за " • 
деца 
0«025%, 
10 ml 

спреи 0,050/о 
10 ml 

05-4703/1-79 
од 24. IV 1980. 

супосито-
рии за 
деца, 
10 х 75 mg 

ар ица, 
1 х 4 g 

, Гретњевка" — Ље-
карна — Загреб 

Може да се употребу- ,.Крпа" — Фарма цев-
ва само во стационар- тика, кемија, козме-
ни здравствени орга- тика, здравилишче лп 
низации на здружен гостинство — Но«?о 
труд Место 

118 STANICID 
(Natrii fusidas) 

119 STANICID 
(Natrii fusidas) 

120 STANlClD 
(Natrii fusidas) 

121 STANICID 
(Acidum fusidicum) 

зрнца, 
10 x 4 g 

зрнца, 
60 g 

зрнца, 
100 g 

инфузија за 
ив употре-
ба, 1 шишен-
це по 500 
mg сува 
супстан-
ција на нат-
риум фуси-
дат и 1 ши-
шенце од 
50 ml рас-
творувач 

дражен, 
36 х 250 mg 

газа, 
10 гази 

маст 2 в/о, 
10 g 

суспензија, 
90 ml 

Може да се употребу- *>Inex Hemofarm« — 
ва само во здраве- Хемиско-фармацеут-
твени организации на ска индустрија — Вр-
здружен труд. По шац 
исклучок, лекот мо-
же да се издава на 
лекарски рецепт 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-
жен труд 

05"5719/1-79 
од 24. IV 1980. 

05-5718/1-79 
од 24. IV 1930. 

05-913/1-79 
од 10. VI 1980. 

05-6840/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-6839/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-4060/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-4061/1-79 
од 21. IV 1980. 

05-1618/1-78 
од 14. I 1980. 

05-1134/1-78 
од 14. 1 1980. 

05-1136/1-78 
од 14. 1 1980. 

05-1137/1-78 
ОД 14. I 1930. 

05-1135/1-78 
од 14. I 1980. 
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122 SI/LAX 

123 SULP1RXB 
{Sulpiridum) 

124 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

125 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

126 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

127 SULPIRID forte 
(Sulpiridum) 

128 SULPIRID forte 
(Sulpiridum) 

129 SULPIRID forte 
(Sulpiridum) 

капсула, 
24 капсули 

инјекции, 
6 x 2 ml 
по 100 mg 

кп псули, 
30 х 50 mg 

капсули, 
100 х 50 mg 

капсули, 
400 х 50 mg 

ка п суд и, 
12 х 200 mg 

Може да се издава „Галената" — Фар-
само на. лекарски ре- мацеутско-хемијска 
цепт индустрија 

— Земун 
• Београд 

130 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

131 TINIDIL 
(Isosorbidi dinitras 

132 URISEPT 
(Acidum 
piromidicum) 

сируп, 
200 ml 

лингва -
лети, 40 
лингвалети 

таблети, 
16 х 500 mg 

„Босналијек" — Фар-
ма цеутска, хеми јека и 
санитетска индустри-
ја — Сарајево 

Може Да се употребу-
ва Само во здравс-
твени организации на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот мо-
же да се издава на 
лекарски рецепт ако е 
назначено дека лице-
то претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 

кал сули, " 
120 х 200 mg 

кансули, Може да се издава на 
400 х 200 mg рецепт од лекар спе-

цијалист по соодвет-
на гранка на медици-
на. По исклучок, ле-
кот може да се изда-
ва и на рецепт од ле-
кар по општ а меди-
цина само ако е наз-
начено дека лекот е 
пропишан врз основа 
на мислење на лекар 
специјалист по соод-
ветна транка на ме-
дицина 

Може да се издава 
само на лекарски ре-
цепт 

„Плива" —- Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбени козме-
тичка индустрија — 
Загреб 

„Срболек" — Преду-
зеће за медицинско 
снабдевање — Бео-
град 

05-3719/1-79 
од 4. I 1980 

05-6449/1-79 
ОД 23. IV 1980. 

05-6454/1-79 
од 23« IV 3980. 

05 6455/1-79 
од 23. IV 1980. 

05-6456 1-79 
од 23. IV 1980. 

05-6451/1-79 
од 23. IV 1980. 

05-6452/1-79 
од 23. IV 1980. 

05-6453/1-79 
ОД 23. FV 1980. 

05 6450/1-79 
од 23 IV 1980. 

05-3850/1-7У 
од 6. I 1980. 

05-1416/1 
ОД 4. I 1980. 
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1 4 URISEPT 
(Acidum 
piromichcum) 

134 XANI 
(Azapropazonum) 

135 XANI" 
(Azapropazonum) 

136 XANI 
(Azapropazonum) 

137 XANI 
(Azapropazonum) 

138 XANI 
(Azapropazonum) 

таблети, Може да се издава „Срболек" — Преду- 05-612/1 
100 х 500 mg само на лекарски ре~ зеће за медицинско од 4. I 1980. 

цент 

капсула 
20 х 300 mg 

капсули, 
50 х 300 mg 

капсули, 
100 х 300 mg 

капсули, 
500 х 300 mg 

капсули, 
1000 х 300 mg 

снабдевање — Бео-
град 

„Фарма кос" — Фаб-
рика фармацеутских 
и хемијских произ-
вода — Призрен 

05-7189/1-79 
од 24 IV 1980. 

05-71 г)0/1 -79 
ол 24 IV 1980. 

05-7191'1-79 
од 24. IV 1980. 

05-7192/1-79 
од 24. IV 1980. 

05-7193/1-79 
од 24. IV 1980. 

05 Бр, 3422/1 
19 ноември 1980 година 

Белград 

. Претседател 
на Сојузниот комитет за труд 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Основаш, с. р. 

30. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76); Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И НА ФОРМИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е 
ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 198® ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари 1980 до 31 август 1980 година е укината согласноста за пуштање во про-
мет на следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот Форма на паку-
број вање на лекот 

Број и датум на 
Производител на ле- согласноста за 

Број и датум на 
решението за уки-
нување на соглас-

а т пуштање на лекот наста за пуштање 
во промет на лекот во промет 

1 АСЕН SAL 

2 AGIOLAX 

В AGIOLAX 

таблети, 
10 х 0,05 g 

гранулат, 
50 g 

гранулат, 
100 g 

„Гале ника" — Фар-
мацеутско-хемијска 
и дустрија — Беог-

рад—Земун 

„По.драгка Белупо" — 
Радпа организација 
производите и прсра-
де кемијских произ-
вела — Копривница 

32 
од 18. XII 1953. 

6-8437/1-72 
од 2. II 1973. 

5-8437/2-72 
ОД 2. И 1973. 

05/2-6013/1-79 
од 13. III 1980. 

05/2-4007/1 
од 14. IV 1980. 

05/2-1447/1 
од 14. IV 1980. 
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4 AGIO LAX трапу л ат, 
500 g 

5 ALDAC'TONE 100 таблети, 
50 табл, 

6 ALDACTONE 100 

7 ALEUDRIN 

8 АLEXAN . 

9 ALEXAN 

10 ALPHACILLIN 

11 ALPHACILLIN 

12 ALPHACILLIN 
(за подготовка на 
суспензија за орал-
на употреба) 

13 AMINOPYRIN 

14 AMINOPYRIN 

15 AMINOPYRIN 

16 ANGISED 

17 APONAL 25 

18 ASTMIN 

19 ASTMIN 

20 ATEROID 

таблети, 
250 табл. 

таблети, 
20 табл. 

инјекции, 
50 х 2 ml 
по 40 mg 

дражен, 
50 х 50 mg 

капсули, 
10 х 350 mg 

капсули, 
100 х 350 mg 

6,5 g п и в а р и -
цилин база за 
подготовка на 
100 ml суспен-
зија 

таблети, 
10 х ОД g 

таблети, 
20 х ОД g 

таблети, 
10 х 0,3 g 

лингва пети, 
100 х 0,5 mg 

дражен, 
250 х 25 mg 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
250 табл, 

то о пети, 
40 табл. 

„П одраика Белупо" 
— Радка-организаци-
ја производите и пре-
рзде кемијских про-
извода — Коприв ни-
ца 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија — 
Београд—Земун 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских 'л 
хемитских производа 
— Лесковац 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских на 
к^мичних издалкое 
— Љубљаеа 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских произвела 
— Лесковац 

„Плива" — Фармаце-
втска, кемијска, пре-
хранбена и козмети-
чка индустрија — За-
греб 

„Гален ика" — Фар-
ма цеутско-хемиј-
ска индустрија Беог-
рад—Земун 

„Лек" — Товарна 
фаимацевтских и а 
кемичних изделков — 
Љубљана 

05-490/1 
од 26. IV 1978. 

05/2-4277/1 
ОД 17. XI 1975. 

05/2-4277/2 
од 17. XI 1975. 

03-290/1 
од 14. IV 1961. 

6-1106/1-73 
ОД 18, И 1974. 

6-5108/1-73 
од 18. II 1974. 

6-6560/1-72 
од 1, П 1973. 

6-6560/2-72 
од 1. И 1973. 

05/2-3655/1 
од 27, X 1975. 

108-472/2-63 
од 10. VI 1965. 

108 472/1 
од 15. I 1903. 

108-471/1 
од 15. I 1963. 

05/2-635/1 
од 20. Ill 1975. 

6-479/2 
од 5. V 1973, 

03-2706/1 
од 19. IV 1971 

03-2706/2 
од 19. IV 1971. 

15-515-454/1-65 
од 22 I 1906. 

05/2-1448/1 
од 14. IV 1980. 

05/2-6014/1-79 
од 13. Ш 1980. 

05/2-6015/1-79 
од 26. VIII 1980. 

05/2-7002/1-79 
од 13. Ш 1980. 

05/2-1593/1 
ол 15. VIII 1980. 

05/2-1592/1 
ОД 15. VIII 1980. 

05/2-6075/1-79 
од 12. III 1980. 

05/2-6076/1-79 
од 15. IV 1980. 

05/2-6074/1-79 
ОД 15. IV 1980. 

05/2-7017/1-79 
од 13. Ill 1980. 

05/2-7018/1-79 
од 13. Ш 1980 

05/2-7019'1-79 
од 13. Ill 1980 

05/2 6982/1-79 
од 13. П! 1980 

05/2 -5488'1 -79 
од 12. Ш 1980. 

05/2-437/1-79 
од 13. III 1900. 

05/2-436/1-79 
од 13. Ш 1980, 

05/2-1591/1 
од 15. VIII 1980. 
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91 AZAFEN 

22 BACTISUBTIL 

таблети, 
250 х 25 mg 

капеу ли, 
100 капе. 

290/1 
од IX 1974. 

310/? 
о л % IX 1974. 

05 2-601671-79 
од 13 П! 1980. 

05/2-6017 '1-79 
од 13, III 1980. 

23 BELLAFEN 

24 BELL ASP ASMIN 

25 BELL ASP ASMIN 

26 ВЕ Р HEN! COL 

27 BIOFIL 

23 BIOFIL 

29 BIOFIL 

30 BIOFIL 

31 BIOFIL 

32 BIOFIL 

33 BI^F'L 

34 EIulML 

35 BIOFIL 

таблети, 
20 табл. 

капки, 
10 ml 

таблети, 
20 табл. 

капеули, 
12 капе. 

15-311/1 
од 20 IX 19GG. 

15-515 -102/1 
од 8. VI 1964. 

15-515-1 43 '1 
од 8 VI 19G4. 

С8-21О I 
од 27, IV 19152. 

09-1550 9 
од 21. IX 1980. 

09-1550 /11 
од 21. IX 1959. 

09-1550/13 
од 21. IX 1959. 

09-1550/15 
ОД 21. IX 1959. 

09-1550/17 
ОД 21. IX 1959. 

09-1550/19 
од 21. IX 1959. 

09-1550/21 
ОД 21. IX 1959. 

09-1550/23 
од 21. IX 1959. 

09-15*0/25 
од 21. IX 1959. 

05/2-7003/1-79 
од 13. III 1980. 

05/2-70041-79 
од 13. III 1980. 

05/2-7005/1-79 
од 14, IV 1980. 

05/2.-135/1 
од 17. Ill 1980. 

05 2-6018/1-79 
од 14, III 1980. 

05/2-6019П-79 
од 14. Ill 1980. 

05/2-6020/1-79 
од 14. III 1980. 

05/2-6021/1-79 
од 14. III 1980. 

05/2-6022/1-79 
од 14, III 1980. 

05/2-6023/1-79 
од 14. 111 1980. 

05/2-6024/1-79 
од 14. III 1980. 

05/2-6025/1-79 
од 14. Ill 1980. 

05/2-6025/1-79 
од 14. 111 1980. 
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36 BIOFIL ампули, „Галенине" — Фарма- 09-1505/27 05/2-6027/1-79 
5 ампули од 1 цеутско-хемијска ин- од 21. IX 1959. од 114. III 1980. 
ml разблажува- дустои ја — Београд 
ње Х И — Зем\*н 

37 BIOFIL ампули, 
5 ампули од 1 
ml разблажува-
ње XIII 

09-1550/29 
од 21. IX 1959. 

05/2-6028/1-79 
од 14. Ill 1980. 

38 BIOFIL ампули, 
5 ампули од 1 
ml разблажува-
ње XIV 

09-1550/31 
од 21. IX 1959. 

05/2-6029/1-79 
од 14. Ill 1980. 

39 BIOFIL ампули, 
5 ампули од 1 
ml разб пишува-
ње XV . 

09-1550/33 
од 21. IX 1959. 

05/2-6030/1-79 
од 14. Ill 1980. 

40 BIOFIL ампули, 
5 ампули од 1 
ml разблажува-
ње XVI 

09-1550/35 
од 21. IX 1959. 

05/2-6031/1-79 
од 14. III ,1980. 

41 BIOFIL ампули, 
5 ампули" од 1 
ml разблажува-
ње XVII 

09-1550'37 
од 21. IX 1059. 

05/2-6032/1-79 
од 14. III 1980. 

42 CABRAL 

43 CALCIUM 
LEUCOVORIN 

44 CARDIAZOL-
ADENOS1N 

45 CHLORAMPHE-
NICOL 

46 CHLORAMPHE-
NICOL В 

47 CHLORAMPHE-
NICOL в -

дражен, 
12 х 400 mg 

а м пули, 
6 х 1 ml по 3 
mg 

раствор, 
15 ml 

капсули, 
100 х 0,25 g 

капсули, 
12 капе 

капсула, 
300 капе, 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских ч 
хемијских производа 
— Лесковац 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков — 
Љубенана 

,,Галеника" — Фарма-
цеутско-хемијека ин-
дустриј: — Беог-
рад—Земуи 

„Лек — Товарна фар-
фапматдевтских ин 
кемичних изделков — 
Љубљана 

05/2-4625/1-75 
од 3. II 1976 

03-1276/1 
од 10. VIII 1970. 

09-313/1-60 
од 30. XII 19П0 

16-74/1 
од 19. II 1 Ш 

15-515-149/1-65 
од 9. IX 1965. 

05/2-973/1 
од 28. IV 1975. 

05/-6933/1-79 
од 13. Ill 1980. 

05/2-7006/1-79 
од 13. III 1980. 

05/2-6084/1-79 
од 12. Ш 1980. 

05/2-6056/1-79 
од 20. 111 1980. 

05/2-1590/1 
од 15. VIII 1980. 

05/2-1589/1 
од 15. VIII ,1980. 

48 СИ YMOCICLAR 
PEDIATRIC 

49 СН У-М О R А L -100 
FORTE 

50 CLOFEXAN 

сува смеша за „Гаповика — Фарма-
подготовка на псутеко-хемиј-
с\*спензија 100 ска индустрија — 
ml Ве *рад~3ем\тн 

дражен, „ 
48 драж. 

сугз^зитприи, 
5 супоз. 

,,Лек — Товарна фар-
мацевтска ин К Р М И -

чних изделков — Љу-
бљанр 

зип 
од 3. IX 1974. 

6-333/2 
од 31. Ш 1Ѕ72, 

03/2 2-2886/1 
од 30. XII 1975. 

05/2-435/1 
од 20. III 1980. 

05/2-6033/1-79 
од 20.fill 1980. 

05/2-637/1 
од 11. IV 1980. 
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51 CODACY£ 

52 CODIPRONT 

53 CODIPRONT 

54 COFFALGOL 

55 COFFALGOL 

56 COFFARGEN 
FORTE 

таблети, 
500 табл. 

к ал сули, 
10 капе. 

сируп, 
100 ml 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
500 табл* 

дражен, 
12 драж. 

57 COFFARGEN MITE дражен, 
24 драж. 

58 COFFECOD1N 

59 COMPLAM1N 
RETARD 

60 СОМ FOCILLIN-
-VK I 

61 CONCORDIN 

62 CONCORDIN 

таблети, 
10 табл. 

дражен, 
500 х 500 mg 

сируп, 
40 ml 

таблети, 
100 х 5 mg 

таблети, 
100 х 10 mg 

63 CORTROPHINE-Z суспензија 
за 1 m употре-
ба, 25 х 2 ml 

64 C-V1TAMIN 

65 С-VITAMIN 

66 С-VITAMIN 

67 DIANABOfc 

автули, 
50 х 5 ml 

таблети, 
20 табл« 

таблети, 
250 табл. 

ампули, 
50 амп. 

„Галенине" — Фарма-
цеутско-хемп јека ин-
дустрија — Беог-
рад -Зсмун 

„Лек — Товареа фар-
мацевтска^ ин кеми-
чних изделков — ЈБу-
бљава 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских -произвела 
— Лесковац 

„Подратзка-Велупо" — 
Радна Организација 
производите и прера-
де ксмијских произ-
вела — Копришница 

„Галеиика" — Фар-
мацеутсхо-хемијска 
индустрија — Вео-
град-Земуи 

„Лек" — Товарна 
фарма тевтских ин 
кемичних изделков — 
Љубљана 

„Галевска" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд-
-Земун 

„Лек" — Товарна 
фармацевтеких ин 
кемичних изделков —» 
Љубљана 

108 
од 7. XII ч 1*962. 

05-4757/1-69 
од 16. П 1970. 

05-4756/1-69 
од 15, П 1970. 

148 
од 10. IV 1954. 

148' 
од 10. IV 1954. 

15/11-1059/1 .. 
ОД 1. XII 1907. 

15/II-1058/1 
од 1. XII 1967. 

13/1-71 
од 18. X 1972. 

08-1785/2 
од 19. VIII 1970. 

05-703/1 
од 27. Ill 1969. 

05-5621/2-69 
ОД 11. VII 1979. 

©5-5622/2-69 
од 18. VIII 1970. 

05-1861/1 
ОД 8. X 1968. 

09-4981/2-59 
од 27. II 1960. 

1281 
Од 12. VIII 1965. 

§34 
од 24. IV 1956. 

©8-3418/2 
од 21. VII 1970. 

03'2-6034/1-79 
од 20. III 1980. 

05'2-6086/1-79 
од 12. III 1980. 

05 2-6085/1-79 
од 15. IV 1980. 

05/2-6083/1-79 
од 12 III 1980. 

05/2-6082/1-79-
од 12. 111 1980. 

05/2-7007/1-79 
од 12. VIII 1980. 

05/2-7008/1-79 * 
од 20. Ш 1880, 

05/2-6125/1-79 
од 12. III 1980. 

05/2-6035/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6036/1-79 
ОД 20. III 1980. 

05/2-6077/1 
од 21, VIII 1980. 

05/2-6078/1-79 
од 21, VIII 1980. 

05/2-6037/1-79 
од 20. 111 1980. 

05/2-6067/1-79 
од 17. Ill 1980. 

05/2-6066/1-79 
од 17. Ш 1980. 

05/2-6065/1-79 • 
од 20. 111 1980.* 

05/2-6025/1-79 
од 14. 111 1980. 
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68 DIANABOL 

69 DIANABOL 

70 DIGITOXIN 

71 EPHECODIN 

таблети, 
20 x 1 mg 

таплети, 
20 х 5 mg , 

таблети, 
40 табл. 

сируп, 
125 ml 

72 EPHEDROTUSSIN сируп, 
150 ml 

73 ERGOBELLIN дражен, 
25 драж. 

74 FERRO-GRADU- таблети, 
МЕТ 

75 FEROHEPT 

100 табл. 

сируп, 
120 ml 

76 FLUQR-C ALCIU М таблети, 
100 X 16,6 т е 

77 FURAMIDE 

78 GYNESTHESIN 

79 HEXAJODIN 

80 HYDROCYCLIN 

81 IDULTAN 

82 IDULIAN 

83 INDERAL 

84 К А VITAMIN 

таблети, 30 х 500 mg 

ампули, ' 
1G х 20 ml 

ампули, 
10 х 2 ml 

суспензија за 
очи и уши, 
10 ml 

сируп, 
100 ml 

таблети, 1 
20 х 1 mg 

таблети, 
250 х 40 mg 

ампули, 
50 х 1 ml 

„Галеника" — Фар-
из цеутеко-хеми јека 
индустрија — Бео-
град~3емун 

„Подраѕка-Белупо" — 
Радка организација 
производна ЈИ хтрера-
де кемијеких произ-
вода — Копривнпица 

„Галеника" — Фар-
мацевтско-хемија л 
индустрија — Бео-
град-Земун 

„Подравка-Белупо" — 
Гадна организација 
производите и прераде 
кеш1јских производа 
— Копривница 

„Галеника" — Фар-
мацеутеко-хемијска 
индустрија — Бео-
град-Земун 

0Ѕ 3414/1 
од 21. VII 1970. 

08-34111/1 
од 21. VII 1970. 

15-7Н/Ј -бб 
од 17, IV 1967. 

383 
од 5. VIII 1954. 

1691 
од 24. XII 1954. 

15/11-1057/1 
од 1. Х1Ј 1967. 

05-6221/2-69, 
од 20. VIII 1970. 

2788/1 
од 22. XII 1974. 

08-1/1-71 
од 18, X 1972. 

05-6222/1-69 
од 23. VII 1970. 

15/11-1729/1-67 
од 5. ТП 1968. 

187 
од 6 III 1954. 

15-5Ј5-152Д 
од 4. VI 1965. 

05/2-708/1 
од 24. IV 1975. 

05/2-709/1 
од 24. IV 1975. 

08-5881/4 
од. 25. XII 1970. 

204 
од 6: Ш 1954. 

05/2-6163/1-79 
од 12. Ill 1980. 

03'2-6062/1-79 
од 12 III 1980. 

05/2 6993/1-79 
од 20. Ill 1980. 

05/2-6935/1-79 
од 13. 1П 1980. 

05/2-6994/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6984/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6038.I-79 
од 13. III 1980. 

05/2-6122/1-79 
о Л 12, ГИ 1980. 

05/2-6123/1-79 
од 12 П1 1980. 

05/2-434/1 
од 13. Ш 1980. 

05'2 6039/1-79 
од 20 III 1980. 

05 '2-8040/1-79 
од 20. III 1930. 

05/2-6041/1-79 
од 20 III 1980. 

05/2-6339/1-79 
од 20 111 1980. 

05/2-6338/1-79 
од 20, III 1930. 

05/2 433/1-79 
од 20. Ill 1930. 

05/2-432Д 
од 9. IV 1980. 
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85 KERACIKTE 

86 KOFAMBIN 

87 LARGACTTL 

88 LASDCL 

89 LEDERCOKT 

90 LEBERCORT 

91 LEDERMYC1N 

92 LEDERMICIN 

93 MEPROBAMAT 

94 NEPROBAMAT 

95 MERKASTAN 

96 MERKASTAN 

97 METAMUCIL 

98 METAMUCIL 

99 METHOTREXAT 

100 METHOTREXAT 
NATRIUM 

101 METHOTREXAT 
HATRIUM 

капки за очи 
10 nil 

таблета, 
10 табл. 

ампули, 
10 х 5 ml 

„Подравка-Белупо" -
Радна организација 
производите и прера-
ле кемијских ггрокз-
вода — Копривнииа 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутеких и 
^гмијеких производиа 
— Лесковац 

„Гал еп ика" Фар-
ма цеутско-хем и ј ска 
индустрија — Бео-
град-Зем.ун 

инјекции, „Срболек" — Радна 
1 шишенце организација за ме-
сава суспснзи- дицинско снабдевање 

ја и 1 амп. рас- — Ееоград 
.творувач 

крем 0,1% 
5 g 

таблети, 
50 х 4 mg 

сируп, 
60 ml 

таблети, 
16 х 150 mg 

таблети, 
100 х 0,4 g 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских произведе 
— Лесковац ' 

таблети, 1 

100 табл. 

таблети, 
20 х 0;02 g 

таблети, 
200 х 0,02 g 

прашок, 
100 g 

прашок, 
100 g 

таблети, 
100 х 2,5 mg 

за парактерал-
иа употреба 
5 mg 

за парантерал-
ва употреба 
50 х 50 mg 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемијска 
индустрија — Бео-
град-Земун 

„Плива" — Фармаце-
утека, кеми јека, пре-
храмбен а и козметич-
ка индустрија — Заг-
реб 

„Галеника" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд-
-Земун 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 

— Лесковац 

ОД'2-3200/1 
од 24, IV 1975. 

15 515-18/2 
од 10 VI 1965. 

538/4 
од 25, И 1958. 

05-3500/1 
ОД 9. XI 1958. 

08-1840/1 
од 22. VII 1970. 

08-4118/1 
од 18. IX 1970. 

05-4623/3-70 
од 12. Ill 1971. 

05-4623/6-69 
од 16. IV 1971. 

15-515/206/2 
од 25. V 1964. 

1342 
од 19. VII 1957. 

2581/1 
од 5. XII 1974. 

2581/2 
од 5. XII 1974. 

08/3947/1 
од 26. VII 1971. 

08-3497/2 
од 26. VII 1971. 

6-4632/1-72 
од 5. II 1973. 

05-5341/1-69 
од 16. II 1970. 

05-5342/1-69 
од 16. II 1970. 

05'2-6124/1-79 
од 12. Ill 1980. 

05/2-7000 -79 
од 13. Ill 1980. 

05/2-6042/1-79 
од 20 111 1980. 

05/2-778/1 
од 13. VIII 1980. 

05/2-6998/1-79 
од 20. Ш 1980. 

05/2-6997/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6997/1-79 
од 20. 111 1980. 

05/2-6992/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6043/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-5504/1-79 
од 12. III 1980. 

05/2-6044/1-79 
од 20. III 1980. 

05/2-6045/1-79 
од 20. 111 1980. 

95/2-604П/1-79 
од 20. Ill 1980. 

05/2-6047/1-79 
од 20. Ill 1980. 

05/2-7009/1-79 
од 20. Ill 1980. 

65/2-7011/1-79 
од 20. Ш 1930. 

05/2-7010/1-79 
од 12. VIM 1980. 
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102 MULTIFUNG1N маст, 
15 g 

„Лек" — Товарна 
фармацевтска иа 
кемичних изделков — 
Љубљана 

103 MULTIFUNGIN 

104 MULTIFUNGIN 

105 MYAMBUTOE. 

106 MYAMBUTOL-
-INH I 

107 NAVISAN 

108 NEO-BELLASE-
CAL 

109 NIFURANTIN 

110 NOBRIUM 

111 NOVALUGEL 

112 NOVOCETIN 

113 NOVOPIRIN 

114 NOVOPIRIN 

115 NOVOPIRIN 

116 NUTRIZYM 

117 OESTRO-FEMI-
NAL 

118 OKSITETRACIK-
LIN-B 

119 OKSITETRACIK-
LIN В -

прашок, 
50 g 

раствор, 
30 ml 

сируп, 
125 ml 

таблети, 
100 табл-

дражен, 
12 драж-

дражен, 
30 драж. 

дражен, 
20 х ОД g 

капсули, 
25 х 10 mg 

таблети, 
20 х 0,6 g 

таблети 
10 табл. 

дражен, 
20 драж. 

дражен, ! 
50 драж, 

дражен, 
250 драж. 

дражен, 
50 драж. 

капсули, 
20 капе. 

капсулн, 
16 капе. 

кал сули, 
100 капе. 

„Здрављс" — Фабри-
ка фарма цеутских и 
хемијских производа 

— Лесковац 

„Лек" — Товарна 
фармацевти их на 
кемичних изделков — 
Љубљана 

„Галеника" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд-
-Земув 

„Лек" — Товарна 
фагкадацевтских ин 
кемичттх нзделкоз —» 
Љубл^ана 

„Галеника" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд-
-Земун 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских нн 
кемичних изделков— 
Љубљана 

„Галевска" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд-
-Земун 

15-515-165/1 
од 24. V 1965. 

15-611/1 
од 20 IX 1966. 

0502-725/1 
од 16. IX 1977. 

08-1845/1 
од 29. ХП 1970 

05/2-3268/1-75 
од 23. IV 1976. 

05-2494/1-68 
од 27. Ill 1969. 

2020 
од 28. X 1957. 

15-515-349/1-65 
од 29. I 1966. 

6-3582/1 
од 28. XI 1973. 

08-1838/1 
од 13. VII 1979. 

15-515-644/2-65 
од 28. XII 1966, 

15-515-513/1г65 
од 26. X 1966. 

-15-515-513/2-65 
од 26. X 1966. 

15-515-513/3-65 
од 26. X 1966. 

08-1632/2-71 
од 24. V 1972. 

6-0141/1 
од 20. IX 1972. 

08-2251/1-70 
од 23. IV 1971. 

08-2251/2-70 
од 23.' IV 1971. 

05 2-898/1 
од П. IV 1980. 

х 05/2-899/1 
од 11. IV 1930. 

05/2-900/1 
од 11. IV 1980. 

05/2-7013/1-79 
од 20. 1П 1980. 

05/2-7012/1-79 
од 20. [П 1980; 

05/2-6081/1-79 
ОД 13. Ш 1980. 

05/2-8058/1-79 
ОД 12. И! 1980. 

05/2-901/1 
ОД П, IV 1980. 

95/2-136/1 
од 17. III 1980. 

05/2-6073/1-79 
од 17. III 1930. 

05/2-6048/1-79 
од 10. IV 1980. 

05/2-429/1 
од 17. Ш 1980. 

, 05/2-430/1 
од 12. VIII 1980. 

05/2-431/1 
од 12. VIII 1980. 

05/2-6072/1-79 
од 17. III 1980. 

05/2-6059/1-79 
од 19. III 1980. 

05/2-6049/1-79 
од 19. Ill 1980. 

05/2-6050/1-79 
од 12. VIII 198®. 
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1 2 3 4 5 6 

120 OLDON таблети, „Здравље" — Фабри- 05'2-636/1 05/2-6998/1-79 
250 табл, ка фармацеутеких и од 5. XI 1975. од 19. Ill 1980. 

хемијских произвела 
— Лесковац 

121, ORICILLIN 200 дражен, it 08 1536/1 05/2-6985/1 79 
12 x 200.000 i.j. од 19. VII 1971. од 20. III. 1930. 

122 PANKREON FORTE дражен, i> 05/2-3,90/1-74 05/2-6987/1-79 
50 драж. од 5. XI 1957. од 20. 111. 1980. 

123 PANKREON FORTE дражен, >» 05/2-390/2-74 05/2-5986/1-79 
250 драж. од 5. XI 1957. од 20. III. 1980. 

124 PAPA MID IN еупозитории, »» 981 05/2-7014/1-79 
, 5 супоз. од 1,8. X I 1954. ' од 19. Ш 1980.' 

125 PARACET таблетР1г. » 0502-1733/1 05/2-6980/1-79, 
24 х 120 mg од 12. IV 1978. од 25. VIII 1980. 

126 PARACET таблети, 0502-4732/1-77 05/2-6988/1-79 
1 ООО х 120 mg од 12. IV 1978. од 19. Ш 1980. 

127 PEDIA-VIT прашок за пе- „Алкалоид" — Хе- 96/1 05/2-1446/1 
рорална упот- миска фармацевтска од 4. XI 1974. од 14. IV 1980. 
реба, козметичка индустри-
15 х 0,25 g ја — Скопје 

128 PHENYLEPHRINE капки за очи „Подравка-Велупо", 05 '2-3193/1 05 2 6127/1-79 
10 Радна организација од 14. V 1975. од 19. Ш 1980; 
10 ml производите и гтрера-

де к мијских произ-
веде — Копривница * 

129 PILOCARPINE капки за очи _ 1 ,, 1 05/2-703/1 00/2-6126/1-79 
2% 10 ml од 14. V 1975. од 19. Ill 1980. 

130 PIPTAL капки за деца, „Галеника" — Фарма- 05-6223/2-69 05/2-6057/1-79 
30 ml цеутско-хемијска ин- од 16. VII 1970. од 19. Ill 1980. 

дустрија — Београд-
-Земун ! 

131 PLIVIT С таблети, „Плива" ~ Фарма- 16-656/1 05/2-5474/1-79 
30 табл- цеутска, кемијска од 10. XII 1963, Од 12. Ш 1980. 

прехрамбена и козме- -

тичка индустрија — 
Загреб • | . | 

132 POLYCID маст, „Здравље" — Фабри- 08-2244/1 05/2-6990/1-79 
5 G ка фармацеутских и од 19. V 1971. од 19. Ill 1980. 

хемијских производа 
— Лесковац 

133 PRENYLAMIN дражен, » 6-3429/1-73 05/2-7015/1-79 
50 х 15 mg од 4. II 1974. од 20. III. 1980. 

134 PRENYLAMIN дражен, »» 6-3429/2 05/2-7016/1-79 
250 х 15 mg од 25. II Л 974. од 12. VIII 1980. 

135 SINTEROID капсулн, „Лек" — Товарна 6-7486/1-72 05/2-6071/1-79 
30 капе. ф а р м а ц е в т с к а ^ ин од 6. II 1973. од 11. IV 1980. 

кемичних изделков — 
Љублана 

136 SPASMEX супозитории, ! ,, 05-4811/1-69 4 05/2-634/1 
COMPOSITUM 5 супоз. од 22. VI 1970. од 11. IV 1980. 



(Страна 170 iBpoJ 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 јануари 19£1 

137 STAFHCILLIN 

138 STEPIN 

139 SURGICEL 

140 SURGICEL 

141 SURGICEL 

142 SYNTOCINON 

сува супстанца „Галената" — Фарма-
за инјекции цеутско-хемијска ин-
10 х 1 g дуетрија — Београд-

-Земун 

143 SYNTOCINON 

144 SYNTOCINON 

145 ULTER PLUS 

146 VARIDASE 

147 VITAMIN С 

143 VITAMIN С 

149 VITAMIN С 

паста, 
20 g 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хелнпских производа 
— Лесковац 

кутија со 3 цев- „Агропрогрес" — Под" 
чин-а, јетје за иноземна за-
5 х 7,5 cm стопства — Љубљана 

кутија со 3 цев-
чиња 
10 х 20 cm 

кутија со 3 цсв-
чиња, 
5 х 35 cm 

ампули, 
50 х 2 ml по 
2 i. ј. 

»Sandoz AG«, Basel, 
Швајцарска, З а к у п -
ник: „Велебит" Рад-
ка организација за ме-
ђународну и уиут-
ра шњу трговину и ус-
луго са ограниченост 
солидарном одгозор-
ношћу —- Загреб 

аниу ли, 
50 х 1 ml по 5 
ј. Ј. 

а м пули, 
50 х 1 ml по 10 
i. ј. 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
100 табл. 

таблети, 
30 х 0,05 g 

таолети. 
250 х 0,05 g 

таблети, 
250 х 0,5 g 

„Лек" — Товарна 
фармацевтски* иа 
кемичних изделков — 
Љубљана 

„Здравље" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских гтроизвода 
— Лесковац 

„Галеника" — Фар-
мацеутско-хемијска 
индустрија Бео-

град --Земун 

05-1803/1 
од 8. X 1968. 

08-5260/1-70 
од 24. III 1971. 

4816/1-69 
од £2. IX 1970. 

05-4816/3 69 
од 22. IX 1970. 

4816/2-69 
од 22. IX 1970. 

09-1609/6 
од 30. VI 1958. 

09 16*09 2 
од 30. VI 1958. 

09-1609/4 
од 30. VI 1958. 

08-2194/1-70 
од 25. III 1971. 

08-1277/1-71 
од 19. VII 1972 

165/1-66 
од 23. IV 1966 

15-165/2 
од 23. IV 1966. 

15-166/2 
од 23. IV 1966. 

05/2-6052/1-79 
од 9. IV 1980. 

05/2-7001/1-79 
од 11. IV 1980. 

05/2-1045/1 
од 11. VIII 1980. 

05/2-1041/1 
од И. VIII 1980. 

05/2-1046/1 
од И. VIII 1980. 

05/2-996/1 
од 15. VIII 1980. 

05/2-997/1 
од 15. VIII 1980. 

05/2 998/1 
од 15. VIII 1980. 

05'2-6060 а-79 
од Т1. IV 1980. 

05/2-6980/1-79 
од 11. IV 1980. 

05/2-6053^1-79 
од 9. IV 1980. 

05/2-6054/1-79 
од 9. IV 1980. 

05/2-6055/1-79 
од 9. IV 1980. 

О5 Бр. 3423/1 
19 ноември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и  
социјална заштита, 

Светозар Пеповски с. р 
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! 31. 

Врз основа на чл. 43 и 52 с,л Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 3D 77, и 

11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПА-
РАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО ш т о МОЖАТ ДА се 
ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕ-

НИ ' СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО 
УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГА-
Р А Н Т О Т РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО 

СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ 

1. Електрични апарати за "домаќинство што, во 
смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за 
стандардизацијата, организациите' на здружен труд 
можат да ги пуштаат во промет на тугоеловенскиот 
пазар само ако се снадбени со гарантен лист и со 
техничко упатство и за кои мораат да бидат утврде-
ни гарантниот рок и рокот на обезбеденото серви-
сирање се: 

е) електрични апарати за греење, климатизација 
и вентилација на простории, и тоа: 

1) термоакумулациони печки, 
2) греалки и радијатори, 
3) собни клнматизери 
4) термо-пумпи, 
5) централни климатизери, 
6) термоакумулапони блокови, 
7) електрични котли, 
8) овлажувачи на воздухот, 
9) вентилатори, 

10) електрични ќебиња и перници, 
П) кујнски напи (шмукалки на мирис) 
б) електрични апарати за подготвување и чу-

вање па храна, и тоа; 
1) шпорети, вклучувајќи ги и комбинираните 

шпорети, 
2) шпорети за на маса, / 
3) решов, 
4) рерии, 
5) скапи, • 1 

6) важни, 
7) покачи на леб (тостери), 

, В) микроПранови рерни, 
9) фритези (за пржење во длабоко масло), 

ч 10) фонди, 
11) тави, 
12) плочи за подгревање, 
13) чајшгци, 
14) котли за храна, 
15) апарати за приготвување на кафг 
16)чмиксери, 
17) MCUI алки, 
18) 'воденици за_ кафе, 
19) соковници, 
20) ментални за сладолед, 
21) ножеви, 

22) воденици за месо, 
231 воденица за овошје и зеленчук, 
24) отворачи на конзерви, 
25) сстрачи на ножеви и ножици, 

. 26) машини за сечење, 
27) апарати за варење на пластична фолија, 
28) ладилници (фрижидери), 
29) замрзнувачи на храна, 
30) лпдилници за млеко со зафатнина до 200 1, 
31) ма'пини за правење сладолед: 
в) електрични апарати за перење, чистење и 

одржување и тоа' 
1) машини за перење алишта, 
2) машини за сушење алишта, 

, 3) центрифуги, 
4) сушилиици за алишта, 
5) пегли, 
6) валтаци за пеглање. 
7) плочи за пеглање, 
8) машини за миење садови, 
9) шмукалка 

10) машини за перење теписи и подови, 
11) машини за миење на гтроззри и ѕидови, 
12) машини за одржување и мазпење на подови, 
13) апарати за мелење и- отстранување на отпа-

доци, 
14) апарати за пресување на отпадоци; 
г) електрични апарати за подготвување на топла 

вода, и тоа: 
1) непреносливи загревачи на вода (бојлери), 
2) протечна! загревачи на вода, 
3) потопливи загревачи на вода, 
4) електроди!! загревачи на вода; 

д) електрични апарати за нега на тело, и тоа: 
1) фенови за -коса, 
2) хауби за сушење на коса, 
3) фенови за раце, 
4) увивачи за коса, 
5) опдулатори, 
6) чепели, 

7) апарати за масажа, 
8) апарати за стрижење, 
9) апарати за бричење, 

10) апарати за нега на кожа со зрачење на ул-
травиолетови и инфрацрвени зраци, 

1ft електрични чети ички за заби, 
12) апарати за туширање на заби, 
13) сауни за лице, 
14) сауни, 
15) еибратори; 
ѓ) електрични апарати за универзална употреба, 

хоби и одржување на бавчи, градини и базени* 
и тоа: 

1) рачни дупчалка! и други рачни алати со 
електромотор, 
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2) дупчалки за на маса и други алати за на 
маса со електромотор, 

3) електромотор^ лемила, 
4) индикациони лемила, 
5) прскалки за боја, 

градинарски алат со електромотор (рачен и 
на тркала), 

7) полначи на акумулатори, 
8) пумпи за базени, 
9) пумпи за аквариуми, 

10) филтери за базени, 
11) пумпи за вода, 
12) пумпи за гориво, 
13) пумпи за централно греење, 
14) електрични часовници, 
15) лонци за туткало, 
16) исправувачи (претворувачи на наиз.менична 

струја во стабилизиран еднонасочен низок напон); 
е) електрични машини за шиење и плетење, 

и тоа: 
1) машини за шиење, 
2) машини за плетење; « 

2. Времето на траењето ма гарантниот рок за 
електричните апарати за домаќинство од точка 1 
на оваа наредба не може да биде пократко од една 
година. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка, за машините за шиење и машините за пле-
тење од точка 1 под е) одредби под 1 и 2 на оваа 
наредба, гарантниот рок не може да биде пократок 
од две години. 

3. Гарантниот рок за електричните апарати за 
домаќинство од точка 1 на оваа наредба почнува да 
тече со денот на продажбата на мало на електрич-
ниот апарат за домаќинство. 

4. За електричните апарати за домаќинство од 
точка 1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени 
резервни делови и сервис за нивното одржување и 
поправка во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија за сето време на траењето на га-
рантниот рок односно на рокот на обезбеденото 
сервисирање. 

Времето на траењето на рокот на обезбеденото 
сервисирање за електричните апарати за домаќин-
ство од точка 1 на оваа наредба не може да биде 
пократко од седум години. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, за електричните апарати за домаќинство од 
точка 1 под С) одредби под 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 и 27, под д) и под ѓ) одредба под 14 на 
оваа наредба, времето на траењето на рокот на обез-
беденото сервисирање не може да биде пократко 
од четири години. 

5. Давателот на гаранцијата, односно овласте-
ниот сервис е должен да изврши услуга на одржу-
вање или поправка на електричниот апарат за до-
маќинство од точка 1 на оваа наредба најдоцна во 
рок од 45 дена од денот на приемот на барањето 
за извршување на тие услуги. 

6) Со денот на влегувањето во сила на" оваа на-
редба престапуваат да важат одредбите под 3), 
4), 6) и 16) од точка 1 на Наредбата за определува-
ње на производите што можат да се пуштаат во 
промет само ако се снадбени со гарантен лист, со 
техничко упатство и со список на овластените сер-
виси и за најмалото траење на гарантниот рок за 
тие производи (,Службен лист на СФРЈ'', бр. 5/78). 

7. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат 
на електричните апарати за домаќинство од точка 
1 на оваа наредба, што ќе се произведат, односно 
увезат почнувајќи од денот на влегувањето во сила 
на оваа наредба. 

8. Оваа наредба влегува во сила по ист,екот на 
шест месени од денот на објавувањето во („Службен 
лист на СФРЈ'', 

Бр. 31-18891/1 
5 декември 1930 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Милан Крајновиќ, с. р. 

32. 

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГАСНИТЕ АПАРАТИ ЗА 
ДОМАЌИНСТВО ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ 
ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГА-
РАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО, И 
ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК 
И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИ-

РАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ 

1. Гасни апарати за домаќинство што, во смисла 
на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандар-
дизацијата, организации на здружен труд можат 
да ги пуштаат во промет на југословенскиот пазар 
само ако се снабдени со гарантен лист и со технич-
ко упатство и за кои мораат да бидат утврдени га-
рантниот рок и рокот на обезбеденото сервисирање 
се: 

а) гасни апарати за греење на простории, и тоа: 
1) греалки и радијатори, 
2) калорифери (со механичка циркулација на 

воздухот), 
3) греалки за греење со зрачење (инфрацрвени 

греани), 
4) подвижни печки со пламен или со каталитпч-

ко согорување, 
5) стабилни печки со затворена или заштитена 

комора за согорување, 
б) котли за централно и етажно греење; 
6) гасни апарати за подигрување и чување на 

храна, и тоа: 
1) шпорети, вклучувајќи ги и комбинираните 

шпорети, 
2) шпорети за на маса, 
3) решоа, 
4) рерни, 
5) скари, 
G) ражни, 
7) фритези, 
8) плочи за- подгревање, 
9) ладилници (фрижидери), 

10) замрзнувачи на храна; 
в) гасни апарати за подготување на топла вода, 

и тоа: 
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1) проточни загревачи на вода, 
2) акумулациони загревачи на вода (бојлери), -
3) подвижни загревачи на вода (со еден или по-

веќе отворени или покриени пламеници); 
г) гасни апарати за перење и одржуваше, и тоа: 
10 машини за перење алишта, 
2) машини за сушење алишта, 
3) машини за пеглање алишта, 
4) машини за миење садови. 
д) гасни апарати и прибор за кампување, и тоа: 
1) за тревни плочи, 
2) загревни садови, 
3) светилки. 
2- Времето на траењето на гарантниот рок за 

гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа 
наредба не може да биде пократко од една година, 

Но исклучок од одредбата на став 1 на оваа точ-
ка, за гасните апарати за подготување и чување на 
храна од точка 1 под б) одредби под 3, 4, 6, 7 и 8 
и за гасните апарати за подготување на топла вода 
од точка 1-под в) одредба под 3 на оваа наредба, 
гарантниот рок не може да биде пократок од шест 
месеци. 

3. Гарантниот рок за гасните апарати за дома-
ќинство од точка 1 на оваа наредба почнува да тече 
со денот на продажбата на мало на гасниот апарат 
за домаќинство. 

4„ За гасните апарати за домаќинство од точка 
1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени ре-
зервни делови и сервис за нивното одржување и 
поправка во~ Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија за сето време на траењето на гаран-
тниот рок, односно на рокот на обезбеденото серви-
сирање. 

Времето на траењето на рокот на обезбеденото 
сервисирање за гасните апарати за домаќинство од 
точка ] на оваа наредба не може да биде пократко 
од седум години. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, за гасните апарати и за приборот за кампу-
вање од точка 1 под д) на оваа наредба, времето 
на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање 
не може да биде пократко од четири години, а за 
гасните апарати за подготвување на топла вода од 
точка 1 под в) одредба под 3 на оваа наредба вре-
мето на траењето на рокот на обезбеденото серви-
сирање не може да биде пократко од две години. 

5. Давателот на гаранцијата, односно овласте-
ниот сервис е должен да изврши ус-луга на одржу-
вање или поправка на гасниот апарат за домаќин-
ство од точка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од 
45 дена од денот на приемот на барањето за извр-
шување на тие услуги. 

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат 
на гасните апарати за домаќинство од точка 1 на 
оваа наредба што ќе се произведат, односно увезат 
почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

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

Бр. 31-19046/1 
10 декември 1980 година 

Белград • 

Директор 
на Сојузниот завод с а 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

33, 

Врз основа на член 142 став 1 од Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и 
на член 10 точка 6 од Статутот на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство („Служб.ен лист на СФРЈ", бр. 55/73) во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието 
на Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство утврдува 

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ 
И ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА САМОУП-
РАВНИТЕ СПОГОДБИ ОД ЧЛЕН 141 НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И ЗА КРЕДИТНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1081 

ДО 1985 ГОДИНА 

JL Уводен одредби 

Член 1 
Заради остварување на политиката на кредит-

ните односи со странство, во согласност со утврде-
ната заедничка девизна политика, имајќи ги пред-
вид особено можноста на девизната отплата, степе-
нот на задолженоста на земјата и потребите на 
развојот, се утврдуваат Единствените критериуми 
и постапката за остварување на правото за задол-
жување во странство во определен обем, односно на 
обемот на девизното кредитирање на странство за 
периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот 
текст: Единствените критериуми). 

При утврдување на Единствените критериуми 
се поаѓа од политиката на кредитните односи со 
странство што4 е насочена кон остваруваше на нама-
лување на дефицитот на платниот биланс и на де-
визниот биланс на Југославија и остварување на 
намалување на степенот на задолженоста на земјата 
во текот на периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 2 
Единствените критериуми претставуваат заед-

нички елементи во самоуправните спогодби за кри-
териумите и постапката за остварување на правата 
за задолжување во странство и за остварување на 
правото за девизно кредитирање на странство од 
1981 до 1985 година (во натамошниот текст: само-
управната спогодба), * што во рамките на самоуп-
равната интересна заедница за економски односи со 
странство во републиката, односно во автономната 
покраина ги склучуваат основните и други организа-
ции на здружен труд и други општествени правни 
лица врз основа на член 141 од Законот за девизно-
то работење и за кредитните односи со странство 
(во натамошниот текст: потписници на самоуправ-
ната спогодба). 

Во зависност од специфичните потреби на раз-
војот од можностите на девизната отплата и од 
степенот на задопженоста на секоја република, 
односно автономна покраина, со самоуправната 
спогодба можат да се утврдат и други критериуми 
што не се во спротивност со Единствените крите-
риуми. 

Член 3 
Со самоуправната спогодба се утврдуваат' кри-

териумите и постапката за остварување на правата 
за задолжуван.е во странство и за остварување на 
правото за девизно кредитирање па странство во 
обемот утврден во договорот на републиките и ав-
тономните покраини за периодот од 1981 до 1985 
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Член 4 
Единствените критериуми се применуваат врз 

остварувањето па правата за задолжување во 
странство, односно врз остварувањето на правата 
за девизно кредитирање на ствраисгво, што се вр-
шат во конвертибилни и во клириншки девизи. 

Член 5 
Замената на порано склучени странски кредити 

со нови кредити под поповолни услови (рефинанси-
рање) и подобрување на условите на странските 
кредити кај ист кредитор (репрограмирање), кои 
кредити потписниците на самоуправната спогодба 
ги зеле во странство, се регулира со посебна само-
управна спогодба што баржите овластени за работи 
со странство ќе ги склучат во рамките на Здруже-
нието на банките на Југославија. 

Ако рефинансирање^ или репрограмирање^ на 
кредитите од став 1 на овој член се извршува врз 
основа на обемот утврден по републиките и авто-
номните покраини, за тоа кои кредити ќе се рефи-
нансираат, односно репрограмираат, мислење дава 
надлежната самоуправна интересна заедница за 
економски односи со странство на републиката, од-
носно на автономната покраина (во натамошниот 
текст: самоуправната интересна заедница). 

Член б 
Потписниците на самоуправната спогодба можат 

да земаат кредити во странство и да даваат кредити 
на странство, ако ги исполнуваат условите за кре-
дитна способност. 

Условите за утврдување на кредитната способ-
ност на потписниците на самоуправната спогодба се 
утврдуваат во согласност со член 148 од Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство. 

Член 7 
Основен услов за остварување на правото за 

задолжување.во странство и на правото за креди-
тирање во странство во периодот од 1981 до 1985 го-
дина на потписниците на самоуправната спогодба, 
претставува согласноста на самоуправните инте-
ресни заедници, а во рамките на обемот утврден во 
член 3 на Единствените критериуми. 

Член 8 
Потписниците на самоуправната спогодба при 

утврдувањето на критериумите и на постапката за 
остварување на правото за задолжување во стран-
ство и за остр-арување ма правото за девизно креди-
тира н,е па странство ќе се придржуваат: 

1) коп потребата за развивање и унапредување 
на финансиската соработка со неврзаните земји и 
со други земји во развој, а посебно врз развивање и 
унапредување на таа соработка при трансферот на 
технологија, проектирање и заедничко настапување 
на трети пазари-

2) кон потребата за изработка на регионални и 
периодични планови за задолжување во странство, 
што се донесуваат врз основа на плановите за кре-
дитнине односи со странство на потписниците на 
самоуправната спогодба; 

3) кон договорот за организирано настапување 
на домашни лица на странскиот финансиски пазар 
на капиталот. 

П. Критериуми за остварувале на правото за за-
должување во странство 

Член 9 
При склучувањето на самоуправната спогодба* 

потписниците ќе поѓаат од следните критериуми: 
1) од утврдување на селективно поставените 

критериуми за увоз на кредит, такапгго со стоков-
ните и комерцијалните кредити да се овозможи нај-
нужен увоз што треба да биде исклучиво во фун-
кција на развојот, на зголемувањето на извозот и * 
на супстптунијата на увозот; 

2) од насочување на кредитите за побрз развој 
на производството на стоки и услуги со кои се зго-
лемува извозот и се намалува увозот, производ-
ството на енергија и суровини, производството на 
храна, а посебно на основните земјоделски и ос-
новните прехранбени производи; 

3) од насочување на кредитите во производст-
вото и во објектите кои: 

а) евидентно придонесуваат за намалување на 
девизниот одлив по пат на супституција на увозот и 
развој на дејностите што се. засноваат првенствено 
врз домашни извори на суровини и репродукциони 
материјали* односно што придонесуваат за зголе-
мување на девизниот прилив по пат на зголемувгње 
на извозот на стоки и услуги, на извозот на опрема 
и бродови на кредит и изведувањето на инвестици-
они работи во странство на кредит; 

б) овозможуваат финансирање на магистрални 
сообраќајници и на интегрален транспорт; 

в) овозможуваат производство на опрема и пос-
тројки, со кои се обезбедува повисоко техничко-тех-
нологако ниво на производството; 

4) од користање на финансиските кредити, 
освен на кредитите на Меѓународната банка за об-
нова и развој и на кредитите на Еурофима* што 
исклучиво се користат за потребите на ликвидноста 
на земјата во плаќањата со странство. 

Евентуалните исклучоци од користењето на фи-
нансиските средства од став 1 на оваа точка можат 
да се утврдат со посебен договор на републиките и 
автономните покраини, со учество на надлежните 
самоуправни интересни заедници. 

Со договорот од став 2 на оваа точка ќе се ре-
гулира прашањето за обезбедување на девизни сред-
ства за отплата на кредитите во согласност со член 
11 на овие Единствени критериуми; 

5) од користење на кредитите за увоз на ре-
продукциони материјали со рок на отплата до . 
месеци, односно со рок на отплата подолг од 12 ме-
сеци, ако се работи за увоз на репродукциони ма-' 
тери] али што организациите на здружен труд гт* 
користат исклучиво во производството на опрема и  
уреди што се извезуваат на кредит и ако се работа 
за увоз на репродукциони материјали што ги корис-
тат содветните дирекции за промет и резерви, 

година, со тоа што годишниот обем на користење 
на кредитите не може да го надмине утврдениот 
обем во единствената проекција на платниот биланс 
на Југославија и во единствената проекција на д,е-
визниот биланс на Југославија и го проекцијата на 
платнобилаисната позиција и проекцијата на де-
визнобилансната позиција на републиките, однос-
но на автономните покраини. 
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Член 10 
Со самоуправната спогодба треба да се предвиди 

обврска на корисниците на кредити да прибавуваат 
согласност од самоуправната интересна заедница и 
кога се задолжуваат по пат на краткорочни банкар-
ски кредитни линии. 

Член 11 
"Корисниците на кредити ги отплатуваат креди-

тите земени во странство со остварени или со здру-
жени девизи или со девизи купени на девизниот 
пазар. 

Член 12 
самоуправната интересна заедница врз основа 

на усогласените планови за кредитните односи со 
странство на републикиве' односно на автономиите 
покраини ќе ги расподелува правата за завиткува-
ње во странство во обемот што по републиките и 
автономните покраини ќе се утврди со договор на 
републиките и автономните покраини. 

Самоуправната интеиесна заедница ќе им дава 
согласност за задолжување во странство на потпис-
ниците на самоуправната спогодба по писта ика што 
ќе се утврди со самоуправната спогодба Таа соглас-
ност се дава на образецот Согпасгост за остварува-
ње на прагото за задолжување во странство бр. 
— — , што е отпечатен коп овие Единствени кри-
териуми и претставува нивни составен дел. 

Економската оправданост за земање кредити во 
странство за УВОЗ на опрема и услуги 'а цени ов-
ластената банка па потпнснихот на самоуправната 
спогодба, за кела цел изработува анализа за економ-
ската оправданост и за девизниот ефект на инве-
стицијата, што и се доставува на самоуправната 
интересна заедница коч барањето за задолжување. 

Член 13 
Степенот на задолженост на републиката* од-

носно на автономната покраина ќе се дви>ќи така 
што да со оти^м^жи остварување па степенот на за-
должената на Југославија утврден во Договорот за 
основите на Општествениот план па Југославија за 
политиката на развојот на 'економските односи со 
странство F?O периодот од 1931 до 1985 година. 

Со самоуправната спогодба од член 141 на За-
конот за девизното работење и а̂ кредитните односи 
со странство ќе се утводи начинот на кој ќе се ос-
твари нивото на движењето на степенот на задол-
женоета на републиката, о л носно на автономната 
покраина од став 1 на овој член. 

Член 14 
Со самоуправната спогодба ќе се утврди начи-

нот на следењето на остварувањето на правото за 
задолжување во странство и ќе се утврди обврската 
на основните и други организации на здружен труд 
и иа други општествени правни лица своето право 
за настап на странскиот финансиски пазар на капи-
талот да го остваруваат со посредување на бан-
ките овластени за работи со странство. 

Член 15 
Народната банка на републиката, односно на-

радната банка на автономната покраина го следи 
извршувањето на кредитните работи за задолжува-
ње во странство и доколку збирот на височината на 
износот на склучените кредити во странство ја над-
минува височината на износот утврден и распореден 
со договорот на републиките и автономните покраи-

ни ќе го запре евидентирањето на кредитните ра-
боти за задолжување во странство и за тоа ќе ја 
извести самоуправната интересна заедница, 

Ч л е н 16 

Самоуправната интересна заедница тримесечно 
ќе ја известува Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство за 'склучу-
вањето и користењето на кредитите земени во 
странство. 

III- Критериуми за остварување на правото за де-
визно кредитирање на странство 

Член 17 
При склучувањето на самоуправната спогодба 

потписниците на самоуправната спогодба ќе поаѓаат 
од следните критериуми: 

1) од унапредувап.его на надворетпнотрговската 
размена и на други облици на економска соработка 
со странство со настојување да се зголеми извозот 
на стоки и услуги; 

2) од јакнењето на конкурентската спсобност и 
од поуспешниот настап на југословенското стопа,н-
ство на меѓународниот пазар; 

3) од подобрувањето на условите за извоз на 
стоки и услуги, со кое се зголемува'девизниот при-
лив и се зголемува трансферот на технологија, зна-
ења и проектирање; 

4) од подобрувањето на условите за пласман на 
домашна опрема и бродови и за изведување на ин-
вестициони работи во странство. 

Член 18 
Потписниците на самоуправната спогодба можат 

да даваат комерцијални, стоковни и фина -епски 
кредити на странство, и тоа' 

1) долхорочни, среднорочни и краткорочен сто-
ковни. комерцијални и финансиски кредити за уна-
предување на извозот на стоки и услуги, а првен-
ствено за извоз на опрема, бродови и за изведување 
на инвестициони работи во странство, за извршува-
ње на истражни работи и за изработка на студии и 
проекти во странство на кредит; 

2) долгорочни, среднорочни и краткорочни кре-
дити за вложувањево сопствени и мешовити прет-
пријатија во странство, заради унапредување на из-
возот на југословенски стоки и услуги. 

Член 19 
Потписниците на самоуправната спогодба можат 

да даваат кредити во странство под услов да ги обез-
бедиле потребните средства за тоа кредитирање. 

Потписниците на самоуправната спогодба можат 
да одобруваат кредити на странство и врз основа 
на здружување на средствата заради унапредува-
ње на извозот на стоки и услуги и за организирање 
на продажба на југословенски стоки и услуги во 
странство. 

Член 20 
Потписниците на самоуправната спогодба при 

одобрување кредити на странство ќе ја обезбедат 
наплатата на побарувањата по дадениот кредит со-
гласно со прописите. 

Член 21 
За давање на стоковни и комерцијални кредити 

на странство не е потребно да се прибави согласност 
од самоуправната интересна заедница. 
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Потписниците на самоуправната спогодба ќе ја 
известат самоуправната интересна заедница за даде-
ниот стоковен или комерцијален кредит на стран-
ство, која се грижи за евиденцијата. 

Член 22 
Самоуправната интересна заедница го следи ос-

тварувањето на кредитирањето на странство и три-
месечно ја известува Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со странство за обе-
мот и видот на кредитите дадени на странство. 

IV- Постапка за склучување на самоуправни спо-
годби 

Член 23 
Во самоуправната интересна заедница нејзините 

членови ќе склучат самоуправна спогодба за пери-
одот од 1981 до 1985 година, во согласност со овие 
Единствени критериуми, во рокот утврден во актите 
ОД чл. 19 и 24 од Законот за девизното работана и 
За кредитните односи со странство. 

Член 24 
Нарцрт-предлогот на самоуправната спогодба ~о 

утврдува надлежниот одбор на самоуправната инте-
ресна заедница. 

Предлогот на самоуправната спогдба го утвр-
дува собранието на самоуправната интересна заед-
ница. 

Член 25 
Предлогот на самоуправната спогодба го усво-

јува секоЈ член на самоуправната интересна заед-
ница. 

Смоуправната спогодба се смета за склучена 
кога во истоветен текст ќе ја усвојат мнозинството 
членки на самоуправната интересна заедница. 

Одлука за усвојување на самоуправната спогод-
ба ја доставува секој учесник во спогодбата до са-
моуправната интересна заедница. 

Член 26 
Надлежниот одбор на самоуправната интересна 

заедница ги изврнува подго-твителните дејствија за 
склучување на самоуправната спогодба, го следи 
нејзиното спроведување и дава мислење на предло-
зите за измени и дополненија на самоуправната 
спогодба, за што го известува собранието на самоуп-
равната интересна заедница. 

Член 27 
Измени п дополненија на самоуправната спогод-

ба се вршат според постапката предвидена за нејзи-
ното донесување, -

Предлог за измена или дополнение на самоуп-
равната спогодба може да поднесе секој член на са-
моуправната интересна заедница. 

V, Посебни одредби 

Член 28 
Со самоуправната спогодба потписниците на са-

моуправната спогодба ќе го регулираат и пренесу-
вањето во наредната година правото за задолжува-
ње во странство и птавото за девизно кредитирање 
на странство 

Член 29 
Отплатување^ на странски кредити, користени 

пред 1 јануари 1981 година, ќе се врши- првенствено 
со остварените и здружените девизи или со девизи-
те купени на девизниот пазар, на начин и по пос-
тапка утврдени со прописите. 

Член 30 
Самоуправната интересна заедница при дава-

њето поединечна согласност за задолжување во 
странство и на согласност за одобрување на финан-
сиски кредити на странство ќе наведе и по основа 
на кои критериуми од самоуправната спогодба се 
дава согласноста. Народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина 
води евиденција по основа на кои критериуми од 
самоуправната спогодба е даден кредитот и за тоа 
ќе ја известува Народната банка на Југославија. 

Член 31 
Интересната заедница на Југославија за економ-

ски односи со странство и самоуправните интерес-
заедници со Народната банка на Југославија, со на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини' ќе утврдат кои извештаи 
и податоци и во кои рокови Народната банка на Ју-
гославија, народните банки на републиките, односно 
народните банки на автономните покраини ќе ги дос-
тавуваат до Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, односно до самоуп-
равните интересни заедници во врска со користење-
то и давањето (по основа на користењето и давање-
то), наплатувањето и отплатување^) на креди-
тите, како и за склучените кредитни работи со 
странство по републиките о,дносно автономните 
покраини (со динамиката на користењето, дава-* 
њето, отплатување^ и наплатувањето по годините). 

Член 32 
Интересната заедница па Југославија за економ-

ски односи со странство го следи извршувањето на 
Единствените критериуми и ја оценува усогласено-
ста на самоуправните спогодби со Единствените 
критериуми. 

Собранието на заедницата од став 1 на овој член 
оцената за неусогласеност на одредбите на самоуп-
равната спогодба со Единствените критериуми ја 
доставува до собранието на самоуправната инте-
ресна заедница чијашто самоуправна спогодба не е 
во согласност со Единствените критериуми, заради 
поведување постапка за усогласување. 

Член 33 
Овие единствени критериуми влегуваат во сила 

на 30 декември 1980 година, како ден на дадена сог-
ласност на Сојузниот извршен совет. 

Член 34 
Овие единствени критериуми се објавуваат во 

„Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 153-05 
30 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 
Заедницата на 

Југославија, 
Коста Макар, с. р. 

Страна 176 — Број 4 
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34. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 
14 од Законот за Народната банка па Југославија 
и за единственово монетарно работење на -народ-
ните Ггнкт, на републиките и народните банки на 
автономните искрпен и (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр, 49 '76) и тгчка 7 на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисијата и 
парично политика и на заедничките основи па 
кредитната политика во 11)80 година („Службен 
,лист на СФРЈ" бр. f-5 80, 69/30 и 74/80), Советот на 
гуверне-рите донесува 

О Д Л У К А ' 
ЗА ТО.ЧЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-

НАТА ВАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА > 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва^ на 

банките кај Народна! а банка на Југославија 
С Службен лист на СФРЈ'4 бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
3 6 / 7 9 , 48'79, 5 5 / 7 9 , 5 9 / 7 9 , 66/79, 8/80. 12/80, 1 8 ' 8 0 , 
38 /80, 40/80, 43/80 51 /80, 58/80 и 72/80), во точка 
2 став 1 во одредбата БОД 1 зборовите: „по стапка 
од 13 7%" се заменуваат со зборовите: „по стапка 
од 12,7°/о". 

2. Ирката прес.метка- на задолжителната ре-
'зерва според одредбите на оваа одлука, банките ќе 
ја извршат спрема состојбата на средствата на 
ден 31 март 1981 година, со тоа што средствата 
во износ што ќ одговара на стапката од 1% на 
средствата од точка 2 стан 1 одредба под 1 на 
Одлуката за задолжи тел пата резерва на банките 
ка ј Народната банка на Југославија, ќе ги издво-
јат на сметката на посебната резерва на ликвид-
носта на банките и ќе ги користат за намените 
предвидени со Одлуката за утврдување на мини-
малниот износ на посебната, резерва на ликвидно-
ста на банките („Службен лист па СФРЈ", бр. 4/81). 

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 
1981 година. 

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

О. бр, 3 
9 јануари 1981 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

') О с н о в и т е i a д а в а л е с о г л а с н о с т зп о с п о р у в а њ е на 
п р а р о т о за з а д о л ж у в а њ е в о с т р а н с т в о со п ч е с у в а а т о п и с -
н о тт ги п р е т с ! a n y р а а т к р и т е р и у м и т е у т в р д е н и в о ч л е н 9 
Бп о Шае Е д и н с т в е н и к р и т е р и у м и и п о с т а п к и гт на с о о д -
в е т н и о т ч л е н во с а м о у п р а в н а т а спогодб .о на р е п у б л и к а т а , 
о д н о с н о п о к р а и н с к а т а с а м о ч п р а в н а и н т е р е с н а з а е д н и н а з а 
е к о н о м с к и о д н о с и со с < п а п с т в о . Д о к о л к у с о г л а с н о с т а з а 
о с т в а р у в а њ е на п р а п т о за з а д о л ж у в а њ е в о с т р а н с т в о е 
д а д е н а п о п о в е ќ е о с н о в и од ч л е н П на о п и е Ешг-тстветш 
крптепттумн и па с о о д в е т н и о т ч л е н на с а м о у п р а в н а т а с п о -
годба , о с н о в и re се в н е с у в а а т п о р е д о с л е д о т н а н и в н о т о 
з н а ч е њ е за д о п и в а л е н а с о г л а с н о с т а . 

К о м е р ч ш а т е н к р е д и т , с т о к о в е н к р е д и т , ф и н а н с и с -
к и к р е д и т , д е п о з и т од с т р а н с т в о , р а м к о в н и д о г о в о р и и л и 
к р е д и т н и л и н и и , ф и н а н с и с к и с р е д с т в а п р и б а в е н и со и з -
д а в а њ е о б в р з н и ц и на с т р а н с к и о т ф и н а н с и с к и п з з а р . 

3) З а н а б а п к а на р е п о о д у к п т л а . З а н а б а в к а н а о п р е -
м а , ча п л а ќ а њ е но у с л у г и , з а п р о д а ж б а на д е в и з н и о т п а -
з а р , За дп-гпље к р е д и т и н а с т р а н с т в о и Д р у г и в л о ж у в а -
н ,а во с т р а н с т в о . 

35. 

Врз основа на член 27 став 1 точка 5. член 
31 и член G6 став 1 точка б од Законот за Народ-
ната банка Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76). во врска со 
член 17 на Уредбата за условите, начинот и .по-
стапката за проверка на примената на верижниот 
начин на плаќање и пресметка во Службата на 
општественото книговодство (,.Службен лист еа 
СФРЈ", бр. 49/80), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊА НА МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС 
НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА' 
НА БАНКИТЕ 

1. Заради поддршка на функционирањето' на 
проверката на примената на верижниот начин на 
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плаќање и пресметка во Службата на општестве-
ното книговодство, банките го формираат мини-
малниот износ на посебната резерва на ликвид-
носта (во натамошниот текст: посебна- резерва 
на ликвидноста), 

2. Средствата на посебната резерва на ликвид-
носта се формираат во височината на еден про-
центен поен од депозитите по видување што 
служат како основица за пресметување и издво-
јување на задолжителната резерва на банките кај 
Народната банка на Југославија. 

За износот на средствата од став 1 на оваа 
точка, ќе се намали стапката на задолжителната 
резерва на депозитите по видување, со тоа што 
банките се должни тој износ да го издвојат во 
посебната' резерва на ликвидноста. 

3. Средствата на посебната резерва на ликвид-
носта се водат на посебна сметка на банката кај 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води нејзината жиро-сметка. 

4. Средствата на посебната резерва на лик-
видноста се сметаат како средства на банката ка ј 
Народната банка на Југославија и не влегуваат 
во нејзиниот кредитен потенцијал. 

На издвоените средства на посебната резерва 
на ликвидноста каматата се. плаќа по стапката 
по која се плаќа каматата на средствата на за-
должителната резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија. 

5. Средствата на посебната резерва на лик-
видноста банките можат да ги користат за по-
кривање на исплатите по гаранциите и супер-
гаранциите издадени во смисла на чл. 3 и 4 од 
Уредбата за условите, начинот и постапката за 
проверка на примената на верижниот начин на 
плаќање и пресметка во Службата на општестве-
ното ,книговодство, и тоа само во случаите кога 
Службата на општественото книговодство тие ис-
плати ги извршила на товар на жиро-сметката на 
банката за нејзиното функционално работење (во 
натамошниот текст: жиро-сметка).. 

Банката може да ги користи средствата на 
посебната резерва на ликвидноста, согласно со 
одредбата од став 1 на оваа точка, без посебна 
согласност од Народната банка на Југославија, со 
издавање налози на товар на сметката на издвое-
ните средства на посебната резерва на ликвидноста 
во корист на својата .жиро-сметка, и тоа најмногу 
до износот на реализираните гаранции и суперга-
ранции. 

Ако износот на реализираните гаранции и 
супергаранции е поголем од износот на издвоените 
средства на посебната резерва на ликвидноста бан-
ката може од сметката на тие средства да ги пре-
несе на својата жиро-сметка средствата до изно-
сот на расположивите средства на резервата, 

6. Ако банката има расположиви средства ча 
својата жиро-сметка, таа може да реши посебната 
резерва на ликвидноста да ја користи во износот 
помал од износот на реализираните гаранциг и 
супергаранции или таа резерва да не ја кооисти. 

7. Ако износот на посебната резерва на ликвид-
носта е помал од износот на реализираните га-
ранции и супергаранции, банката може на денот 
на задолжувањето на својата жиро-сметка според 
овој основ на Службата на општественото книго-
водство на и издава налози за извршување на 
други обврски иако за намирувањето нп тие об-
врски нема средства на својата жиро-сметка, под 
услов банката да има расположиви средства во 
резервниот' фонд односно во задолжителната ре-
зерва. 

Налозите од став 1 на оваа точка банката 
може да ги издава до височината на непокрие-
ШЈОТ износ на реализираните гаранции И супе-р-
гаранции. Вака издадените налози ќе се вклучат 

во обработката на платниот промет на редовен 
начин и на крајот на обработката на платниот 
промет тие налози ќе се извршат на товар на 
средствата на резервниот фонд, односно на задол-
жителната резерва на банките на начинот и под 
условите што се пропишани во чл. 88 и 87 од 
Законот за Службата на општественото книго-
водство. 

8. Средствата на посебната резерва на лик-
видноста, што банката ги искористила согласно со 
одредбите од точка 5 на оваа одлука, банката е 
должна да ги врати на сметката на посебигта 
резерва на ликвидноста во согласност со дина-
миката на наплатата на побарувањата од реализи-
раните гаранции и супергаранции, а најдоцна во 
рок од 10 дена од денот на користењето на тие 
резерви. 

Рокот од став 1 на оваа точка се смета рд 
првиот четврток по денот на пресметувањето утвр-
дено во член 10 на Уредбата за условите, начинот 
и постапката за проверка на примената на вериж-
ниот начин на плаќање и пресметка во Службата 
на општественото книговодство. 

Ако банката располага со слободни средства 
на жиро-сметката, искористениот износ на сред-
ствата на посебната резерва на ликвидноста може 
да го врати и пред наплатата на побарувањата по 
основ на реализираните гаранции и супергаранции, 
односно пред истекот на рокот од став 1 на оваа 
точка, 

9. Слободните средства на посебната резер-ва 
на ликвидноста банката може да ги користи и за 
одржување на дневната ликвидност, ако за тие 
цели не се доволни средствата на задолжителната 
резерва, под услов така користените средства да 
ги врати од наредниот при лин на средства на 
нејз-ината жиро-сметка, пред враќањето на сред-
ствата на задолжителната резерва, 

Користењето и враќањето на средствата на 
посебната резерва на ликвидноста од став 1 на 
оваа точка, може да се врши само на начинот и 
под условите од чл. 8в и 87 на Законот за Служ-
бата на општественото книговодство. 

10 На искористениот износ на посебната ре-
зерва на ликвидноста банката не плаќа ниту ка-
мата ниту надомест. 

Банката може со учесникот на проверката на 
примената на верижниот начин на плаќање и пре-
сметка, кому му издала гаранција односно сул^.р-
гаранција, да договори плаживе на каматата па 
искористениот износ на посебната резерва на лик-
видноста, во согласност со својата деловна поли-
тика. ' 

П. Пресметката и издвојувањето на посебната 
резерва на ликвидноста, според одредбите па овца 
одлука, банката ќе ги изврши според состојбата 
на средствата на депозитите по видување,, кои 
претставуваат основица за пресметка на задолжи-
телната оезерва на ден 31 март 1981 година. 

12. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 
1981 год^нг*. 

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во , ,СЛУЖЕН лист на 
СФРЈ". 

О бр 4 
9 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
но Народната ба,нка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У - К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА МА ЧЛЕН 49 
СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 

СУДОВИ 

1. Мировниот совет на Месната заедница Хај-
дина, како овластен предлагач, поведе постапка 
за оценување на спротивноста на член 49 став 3 
од Законот за самоуправните судови („Урадни 
лист СРС", бр. 10/77) со Законот за кривичната 
постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77, 36'77 
и 60 ;77) и со Законот за процесната постапка 
(.,Службен лист на СФРЈ" бр. 4/77, 36/77 и 36/:0). 
Во предлогот наведува дека оспорената одредба 
е во спротивност со наведените сојузни закони 
бидејќи ја утврдува обврската на странки1е да 
мораат пред поведувањето на постапката, кри-
вична и процесна, да поднесат предлог за посре-
дување до мировниот совет поради кривични дола 
против честа и угледот и лесна телесна повреда, 
што се гонат по приватна тужба, и во спорови од 
мала вредност, додека Законот за кривичната по-
стапка и Законот за процесната постапка ,го утвр-
дуваат правото на странките да можат, за истите 
спорови, непосредно да се обрнат до надлежниот 
суд заради заштита кој, откако ќе утврди дека 
е надлежен и дека нема причини за отфрлање на 
тужбата, истата му ја доставува на надлежниот 
мировен совет односно на друг самоуправен суд 
заради мирење или порамнување во рок од три, 
односно два месеца. 

2. Собранието на Социјалистичка Република 
Словенија, во одговор на предлогот, укажа дека 
врз основа на член 223 од Уставот на СФРЈ, репу-
бликите и автономните покраини ја утврдуваат 
надлежноста и постапката пред мировниот совет 
и дека член 49 став 3 не е во спротивност со Зако-
нот за кривичната постапка и со Законот за про-
цесната постапка, зашто тој ја утврдува постапката 
пред мировниот совет и само ги разработува член 
445 од Законот за кривичната постапка и член 468 
од Законот за процесната постапка. Во одговорот, 
исто така, се укажува дека задолжителното пове-
дување на постапка пред мировниот совет заради 
посредување пред поведување на кривична и про-
цесна постапка пред редовен суд, нема штетни 
последици за странките, кога посредувањето не 
успее, зашто преклузивните и застарните рокови се 
©безбеден** во тој случај со член 52 став 3 од Зако-
нот за кривичната постапка и член 388 од Законот 
за облигационите односи. 

3. Уставот на СФРЈ во член 231 став 1 точка 12 
утврдува дека федерацијата, преку сојузните ор-
гани, ја уредува кривичната постапка и другите 
судски постапки, освен посебните постапки во об-
ластите во кои општествените односи ги уредуваат 
републиките односно автономните покраини со свои 
прописи. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 4 од Уста-
вот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите 
на облигационите односи и основите на сопстве-
ничко-правните односи, па,, според становиштето 
на Судот, федерацијата е надлежна и да ја уреди 
процесната постапка пред надлежниот суд, според 
која се решаваат споровите од тие односи. Во 
член 445 од, Законот за кривичната постапка и 

член 468 од Законот за процесната постапка е утвр-
дено дека надлежниот суд, по приемот на приватна 
тужба за определени кривични дела против честа 
и угледот и за кривични дела лесна телесна пов-
реда, како и во спорови од мала вредност, ако 
најде дека е надлежен и дека нема причини за 
отфрлање на тужбата, приватната тужба ќе му ја 
отстапи на мировниот совет односно на друг са-
моуправен суд заради обид за мирење, односно 
порамнување. Ако мировниот совет или друг са-
моуправен суд не го извести судот во рок од три 
односно два месеца за резултатот па посред-ува-
њето, судот ќе закаже главна расправа одморно 
рочиште за главна расправа. Според член 557 од 
Законот за кривичната постапка и член 511 од 
Законот за процесната постапка, судот ќе го пре-
земе напред наведеното процесно дејствие само ако 
републиките и автономните покраини со свој закон 
ја утврдат надлежноста н а мировниот совет од-
носно на друг самоуправен суд да посредуваат во 
тие споро-ви по иницијатива на надлежниот суд. Во 
член 17 став 1 и член 53 став 1 од Законот за кри-
вичната постапка и член 185 од Законот за процес-
ната постапка е утврдено дека кривичната и про-
цесната постапка се поведуваат кај надлежниот 
суд по барање на овластениот тужител. 

Начинот, на кој е уреден наведениот дел на 
кривичната и процесната постапка во Законот за 
кривичната постапка 'и во Законот за процесната 
постапка, според етановиштето на Судот, не е не-
согласен со Уставот на СФРЈ, па со тоа се испол-
нети уставните претпоставки за оцена на спротив-
носта на член 49 став 3 од оспорениот републички 
закон со Законот за кривичната постапка и со За-
конот за процесната постапка. 

4. Во член 49 став 3 на оспорениот закон се 
утврдува дека странките поднесуваат предлог до 
мировниот совет за посредување во предмети по-
ради кривични дела против честа и угледот и кри-
вично дело лесна телесна повреда што се гонат по 
приватна тужба, и во спорови од мала вредност, 
пред поведување на постапката пред редовниот 
суд. Значи, оспорените одредби ги обврзуваат 
странките, како што е тоа и наведено во одговорот 
на Собранието на СР Словенија, во наведените спо-
рови да мораат, пред поведувањето на кривичната 
и процесната постапка пред надлежниот суд, да 
поведат постапка со свој предлог пред мировниот 
совет заради негово посредување. Во член 50 на 
истиот закон е утврдено дека мировниот совет, 
на барање од предлагачите, писмено ќе утврди 
дека посредувањето не успеало. Според тоа, оште-
тениот, според оспорените одердби, мора да пове-
де постапка за мирење пред мировниот совет и тогаш 
кога тоа на го сака, за потоа да може да бара 
заштита од надлежниот сз^д. Законот за кривич-. 
ната постапка и Законот за процесната постапка, 
како што е напред наведено, утврдуваат дека 
оштетениот може, за истите спорови, да бара за-
штита од надлежниот суд непосредно, без услов 
претходно да поведе постапка заради обид за ми-
рење односно порамнување. Оспорените одредби ја5 

исклучуваат директната примена на одредбите на' 
Законот за кривичната постапка и на Законот за 
процесната постапка кои го утврдуваат правото на' 
странката, за заштита на своите права, да може 
непосредно и без други услови да му се обрне ди-* 
ректно на надлежниот редовен суд и го утврдуваат, 
на друг начин, постапувањето при решавање на 
овие спорови, што е, според ставот на Судот, спро-* 
тивно на одредбите од Законот за кривичната по-* 
стапка и Законот за процесната постапка. 
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Уставниот суд на Југославија, по одржаната 
јавна расправа, на седницата одржана на 17 де-
кември 1980 година, врз огнева на член 375 став 1 
точка 2 и член 384 од Уставот на СФРЈ и член 32 
на Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека член 49 став 3 на Законот 

за самоуправните судови е во спротивност со За-
конот за кривичната постапка и со Законот за про-
цесната постапка. 

2. Собранието на СР Словенија е должно, во 
смисла на член 384 став 2 на Уставот па СФРЈ, 
во рок од 6 месеци од денот на доставувањето на 
одлуката на Уставниот суд на Југославија, да ја 
отстрани спротивноста на член 49 став 3 од Зако-
нот за самоуправните судови со Законот за кри-
вичната постапка и со Законот за процесната по-
стапка. 

3. Одлуката да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Урадни лист СР Словеније". 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседателот на Судот Ни-
кола Секулиќ и судиите: д-р Васил Гривчев, Ми-
лорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Вла-
димир Кривиц, Славко Кухар, Чедомил Милиќе-
виќ, Воислав Ракиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван 
Франко, д-р Арпа д Хорват и Мијушко Шибалиќ. 

У-број 149/79 
17 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за основите 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр, 63/80, се пот-
крале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

1. Во член 10 став 1 точка 28 зборот: „спровод-
ник" се заменува со зборот: „проводник". 

2. Во член 119 став 3 по зборовите: „обиколу-
вање колона" се додава зборот: „возила". 

3 Во член 194 став 1 зборот: „дроги" се заме-
н е а го зборот; „дрога". 

1 Во член 208 став 1 1очка 27 по зборот: „доз-
вола" се додаваат зборовите: ,или за време за кое 

возачката дозвола му е одземена". 
5 Во член 218 став 3 но зборот: „меѓународна-

та" се додава збирот: ,,возачка". 
Од Секретаријатот за законодавство на Собра-

нието на СФРЈ, Белград, 19 јануари 1981 година, 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Правилникот за југословенски-
те стандарди за безбедност на електричните апа-
рати за домаќинство, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62,80), се потерала "долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Во член 4 точка 12 називот и ознаката на југо-
словенскиот стандард треба да гласат: 

„Направи - со електромотори. Цен-
трифуги за цедење рубелини. 
Дополнителни испитувања — — JUS N М2.125", 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 3 јануари 1981 година. 

У К А 3 И 
Врз основа на ".лен 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република. Југославија донесува 

У К А З ' 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-. 
ЦИЈ АЛИСТИЧК А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА X 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ДРЖАВАТА КУВАЈТ 

I 
Се отповикува 
Јоже Инголич од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка федератив-
на Република Југославија во Државата Кувајт. 

П 

Се назначува 
Паун Шабановиќ, амбасадор во Сојузниот се-

кретеријат за надворешни работи, за извонреден vi 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Државата Кувајт. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
26. КП 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетнн Мијатовиќ, с. р, 
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питомци на ШРО — водници Ћосић Светомира Де-
јан, Дула р Душана Борис, Мацески Илије Рајко, 
Мартеланц Томе Миха, Остерман Андреја Андреј, 
Шарон, а Станка Радослав. Томац Ђуре Антон; 

питомци на ШРО — помлади БОЛНИЦИ Рајковић 
Ми лутина Сретен, Воларевић Бранка Никица; 

помлади водници Авдић Дрвиша Мустафа, Мех-
мети Арифа Фередин; р 

десетари Бачић Благоја Милош, Баца Марка 
Ђорђе, Барбер Франца Милан, Богдановић Драго-
мира Слободан, Боровник Розе Драго Божић Жив-
ка Воислав, Гранић Раде Владо, Јуран Вида Мијо, 
Керо Фране Анте. Кулуншћ Северине Перица, Ку-
шар Фрање Јоже. Кузмић Саве Љубоалир, Љољо Ан-
дриќ Антун, Мрган Јосе Анте, Пајић Момчила Дра-
гутин, Петиовић Јакова Марио, Пониквар Павла 
Владимир, Ракочевић Велимира Батиић Реци Са-
лима Арслан, Ружичић Милана Миленко, Стојано-
вић Драге Здравко, Суљкановић Јусе Халид, Ша]-
носки Димитрија Лазар, Трифуновић Ммхаила Дра-
голуб, Виденовиќ В и том и ра Вучко, Випдиш Игна-
ца Јоже, Врачевић Будимира Зоран, Вуковић Сле -
пана Валентин; 

разводпиии: Акшамовић Драге Неделко. Боги-
чевић Драге Драган, Будимировић Ђорђа Живко, 
Голмајер Јанка Јанко. Хзмидовић Омера Есад Ја -
шари Алије Азем. Јовановић Сретена Томислав, 
Кефел>а Драгутина Маријан. Марјановић Андрије 
PaiKo, Стапковић Жинадина Славољуб, Скуковец 
Стојана Синиша Струјић Заима Сенад РаткоииЧ 
Р а н о Милош, Војиновић Ивана Зоран, Вулин Ду-
шана Машина; 

~ војници: Алексић Милована Драган Богданови!* 
Добрино^ Драгиша, Божић Антуна Степан, Дгскај 
Раме Муља^ Д,ушвић Милоша Миомир. Есет Јо-
т е ф а Давор,' Јањушевић Mine Љубомир Јлзић Ду-
шана Јовица. Јуратовац Јанка Бранко Кошмерл 
Штефана Славко, Лазаревић Светозара Миленко, 
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десет ари- Демјан Алојза Зоран, Хауптман Вла-
де Игор; 

разгледници: Драндић Сергиа Силвано, Херои 
Расема Meho; 

морнар Смиљковић Божидара Радивоје. 

Бр. 78 
6 ноември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 
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