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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за посебните услови за 
давање кредити за инвестиции, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 ноември 1979 година. 

ПР бр. 817 
27 ноември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИ-
ТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Одобрувањето и користењето (во натамошниот 

текст: давањето) на кредити за инвестиции и на 
гаранција по основ на инвестиции се врши под по-
себни услови пропишани со овој закон. 

Посебните услови пропишани со овој закон се 
применуваат врз давањето на кредити за инвести-
ции на: основните организации на здружен труд. ра-
ботните организации, сложените организации па 
здружен труд, договорните организации на здру-
жен труд, самоуправните интересни заедници, мес-
ните заедници, заедниците за осигурување на имо-
ти и лица, заедниците за ризици и заедниците за 
реосигурување, основните и здружените банки и 
други финансиски организации, основните задруж-
ни организации, земјоделските задруги, основните 
организации на кооперанти и други задружни ор-
ганизации, работните заедници, други форми на 
здружување на труд и средства, како и други са-
моуправни организации и заедници и службите на 
општественото книговодство, што користат опште-
ствени средства (во натамошниот текст: корисни-
ци на општествени средства). 

Член 2 
Како кредити за инвестиции, во смисла 

овој закон, се сметаат кредитите за прибавување 
(купување, изградба, изработка) на градежни об-
јекти односно опрема што претставува основни 
средства или средства на заедничка потрошувачка, 
како и кредитите за прибавување на материјални 
права што претставуваат основни средства. 

Како кредити за инвестиции, во смисла н^ 
овој закон, се сметаат и кредитите за модернизам 
ција, реконструкција или проширување на градеж-
ните објекти односно на опремата што претставу-
ва основни средства или средства на заедничка 
потрошувачка. 

II. Давање кредити за инвестиции и гаранција по 
основ на инвестиции 

Член 3 
Кредити за инвестиции и гаранции по основ на 

инвестиции не можат да им се даваат на органи-
те и организациите на општествено-политичкитз 
заедници и на нивните работни заедници, како ни 
на општествено-политичките и други општествени 
организации и на нивните работни заедници. 

На корисниците на општествени средства не 
можат да им се даваат кредити за инвестиции Ц 
гаранции по основ на инвестиции за прибавување 
згради односно делови од згради за вршење на ад-
министративно-управни работи. 

Одредбата од Став 1 на. овој член не се одне-
сува и на продажбата на градежни објекти однос-
но опрема на кредит. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се при-
менуваат врз давањето на кредити за инвестиции 
за прибавување на градежни објекти односно на 
опрема за потреби на народната одбрана, опште-
ствената самозаштита, јавната и државната без-
бедност. 

Член 4 
Банката не може да даде кредит за инвести-

ција односно гаранција по основ на инвестиција 
ако не го покрила пречекорувањето по порано за-
почнати инвестиции најмалку во височината што 
му одговара на процентот со кој учествува таа во 
финансирањето на тие инвестиции. 

Член 5 
Кредит за инвестиција односно гаранција пр 

основ на инвестиција, банката може да му даде На 
корисник на општествени средства кој има обезбе-
дено сопствено у ч е с т в о за финансирање на инве-
стицијата за која бара кредит. 

Под банка, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбираат основната банка и здружената 
банка. 
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Член 6 
Височината на сопственото учество за финан-

сирање на инвестиција се определува според прет-
сметковната вредност на инвестицијата утврдена 

во инвестициониот елаборат односно во инвести-
ционо-техничката документација врз основа на ко-
ја се пристапува кон инвестицијата. 

Сопственото учество за финансирање на оддел-
ни инвестиции изразено во проценти од нивната 
претсметковна вредност изнесува, и тоа: 

1) 80% — за градежни објекти и опрема со кон-
сктрукција за користење на масло за горење (ле-
сно, средно, тешкометалуршко и др.) / ако со соју-
зен закон не е пропишано поинаку; 

2) 50% — за градежни објекти и опрема на ко-
рисници на општествени средства од општествени-
те дејности, а 30% за градежни објекти и опрема 
на корисници на општествени средства од областа 
на здравството; 

3) 20% — за медицински уреди, апарати, при-
бери и инструменти на корисници на општествени 
средства од областа на здравството, како и за спе-
цијална опрема на корисници на општествени сре-
дства од областа на социјалната заштита — за 
зближување и рехабилитација на децата и мла-
дината попречени во психичкиот и физичкиот раз-
вој и на возрасни инвалидни лица; 

4) 40% — за опрема на корисници на општес-
твени средства од области на стопанството, чиеш-
то користење на капацитетите претежно се засно-
ва врз суровини и други материјали од увоз; 

5) 30% — за градежни објекти на корисници на 
општествени средства од областа на стопанството; 

6) 20% — за градежни објекти за вршење на 
комунални дејности; 

7) 15% — за градежни објекти што претежно 
(со повеќе од 50%) се користат за сместување или 
исхрана на странски туристи; 

8) 20% — за опрема, освен за опремата за ко-
ја во овој член е определен друг процент; 

9) 15% — за опрема што служи за производ-
ство или за давање услуги претежно наменети за 
извоз односно што придонесува кон супституција 
на увозот и за опрема што претежно (повеќе од 
50%) служи за сместување или исхрана на стран-
ски туристи. 

Височината на сопственото учество пропиша-
на во став 2 од овој член за опрема се применува "л 
врз кредитите за вложувања заради прибавување 
на материјални права што претставуваат основни 
средства. 

Член 7 
Како градежни објекти и опрема на корисни-

ци на општествени средства од општествените деј-
ности, во смисла на овој закон, се сметаат градеж-
ните објекти односно опремата на корисниците на 
општествени средства за вршење на дејности од 
областа на: финансиските, техничките и деловни-
те услуги; образованието, воспитувањето, науката, 
културата и информациите; здравството, социјал-
ното осигурување и социјалната заштита; самоу-
правните интересни заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници. 

Во смисла на овој закон се смета дека корис-
тењето на опрема е претежно засновано врз, суро-
вини и други материјали од увоз ако за користе-
њето на капацитетот утврден со програмата повеќе 
од 50% од вкупната вредност на суровините и ДРУ-
ГИ материјали претставуваат суровини и матери-
јали од увоз. 

Во смисла на овој закон се смета дека корис-
тењето на опрема е претежно наменето за произ-
водство односно за давање услуги за извоз, ако по-

веќе од 50% од планираниот вкупен приход се ос-
тварува со извоз односно со давање услуги на 
странски туристи. 

Во смисла на овој закон се смета дека се при-
донесува кон супституција на увозот ако повеќе 
од 50% од капацитетот утврден со програмата 
опремата се користи за производство на произво-
ди што се увезуваат, што се докажува со мисле-
ње од Стопанската комора на Југославија. 

Член 8 
Пресметковна вредност на инвестицијата, во 

смисла на овој закон, претставува, и тоа: 
1) за градежните објекти — вредноста на рабо-

тите и на материјалите што се потребни за поди-
гање на објектите, со издатоците за изработка на 
идејниот и на други проекти и на друга докумен-
тација врз основа на која се пристапува кон из-
градба на објектот и со издатоците за прибавува-
ње и уредување на локацијата во согласност со 
урбанистичкиот односно со просторниот план, ка-
ко и со издатоците за откупи и отштети и други 
трошоци неопходни за подигање и оспособување 
на објектот за целта за која е наменет. Вредноста 
на работите и на материјалите што се потребни за 
подигање на објектот и други издатоци се сметаат 
според износите утврдени во инвестициониот ела-
борат односно во инвестиционо-техничката доку-
ментација врз основа на која се пристапува кон из-
градба на објектот, приспособени кон пазарните ус-
лови во годината во која се дава кредитот; 

2) за опрема која претставува основни средс-
тва односно средства на заедничка потрошувачка 
— износот на набавната цена со трошоците за до-
ставување (вклучувајќи го за увозната опрема и 
износот на царината и на другите давачки) и со 
трошоците за монтажа, како и износот на другите 
издатоци неопходни за оспособување на опремата 
за вршење на функцијата за која е наменета. Из-
носот на набавната цена, како и на трошоците за 
доставување и монтажа и на други издатоци неоп-
ходни за оспособување за вршење на функцијата 
за која е наменета опремата, се смета според из-
носите утврдени во инвестициониот елаборат од-
носно во иквестиционо-техничката документација 
врз основа на која се врши прибавување на опре-
мата со приспособени пазарни услови во годината 
во која се дава кредитот; 

3) за материјалните права што претставуваат 
основни средства — износот на надоместот што на 

давателот на правата му се плаќа според договорот 
за стекнување на правата. 

Член 9 
За обезбедување на сопствено учество за доби-

вање кредит за инвестиции, во смисла на овој за-
кон, служат: 

1) сопствените средства што корисникот на 
општествени средства може да ги користи за фи-
нансирање на инвестицијата; 

2) средствата што на корисникот на општестве-
ни средства за финансирање на инвестицијата му 
се пренесени врз основа на закон, општествен до-
говор или самоуправна спогодба за здружување, 
вклучувајќи ги и средствата што по тие основи на 
корисникот на општествени средства за финанси-
рање на инвестицијата му се обезбедени со здру-
жување преку самоуправна интересна заедница 
или другар заедница во која е тој зд,ружен; 

3) средствата што корисникот на општествени 
средства ги обезбедил за финансирање на инвес-
тицијата врз основа на договор за вложување 
склучен со странски вложувач; 

4) средствата што за финансирање на инвести-
цијата на корисникот на општествени средства му 
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јре дадени од фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, од 
фондот на републиката односно на автономната 
покраина или од други средства што во републи-
ката односно во автономната покраина се обезбе-
дуваат (со закон или со општествен договор) за 
поттикнување на побрзиот развој на недоволно 
развиените подрачја или за поттикнување на по-
брзиот развој на одделни дејности, како и средства-
та што на корисникот на општествени средства за 
финансирање на инвестицијата му се обезбеду-
ваат од општинските фондови, градските фондови 
и од фондовите формирани во заедниците на оп-
штините; 

5) средствата што корисникот на општествени 
средства за финансирање на инвестицијата ги до-
бива од заем или од задолжително здружување 
пропишано со републички односно покраински за-
кон; 

6) средствата што на корисникот на опште-
ствени средства му се обезбедени од самопридонес 
(во труд, материјал, пари) или од лични средства 
на граѓаните со намена за проширување на мате-
ријалната основа на неговиот труд; 

7) средствата што корисникот на општествени 
средства ги вложил порано за прибавување лока-
ција за изградба на инвестиционен објект, под ус-
лов вкупниот износ на тоа вложување да изнесу-
ва повеќе од 50о/о од износот на пресметковната 
вредност на инвестицијата. 

Под вложување за прибавување на локација, 
во смисла на овој закон, се подразбира прометната 
вредност на прибавеното и уредено градежно зем-
јиште во согласност со урбанистичкиот односно 
просторниот план на подрачјето на кое се гради 
објектот. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-

нот на утврдување на сопственото учество на ко-
рисниците на општествени средства за финансира-
ње на инвестициите најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член И 
Начинот на користење на средствата од соп-

ственото учество и од кредитот даден за финан-
сирање на инвестициите се уредува со договорот 
за кредит, согласно со одредбите на овој закон и 
на сојузниот закон со кој се уредува обезбедува-
њето на плаќањата меѓу корисниците на опште-
ствени средства по основ на инвестиции. 

Кредитот даден за финансирање на инвестици-
јата се користи во соодветниот дел кој му одгова-
ра на износот на средствата што корисникот на оп-
штествени средства ги употребил како сопствено 
учество за финансирање на инвестицијата. 

Член 12 
Ако изградбата на градежен објект, односно из-

работката на опрема што претставува основно сред-
ство или средство на заедничка потрошувачка се 
врши во повеќе фази определени со инвестициони-
от елаборат односно со инвестиционо-техничката 
документација врз основа на која се врши изград-
бата односно изработката, издвојувањето на сред^ 
ства за обезбедување на сопствено учество, како и 
користењето на тие средства и на износот на кре-
дитот даден за финансирање на инвестицијата, со-
гласно со овој закон, се врши по фазите на траење-
то на изградбата на објектот, односно на изработ-
ката на опремата. 

III. Казнени одредби 

Член 13 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап банка: 
1) ако даде кредит за финансирање на инвести-

ција односно гаранција по основ на инвестиција на 
орган или организација на општествено-лолитичка 
заедница или ца општествено-политичка или на 
друга општествена организација односно на работна 
заедница во орган или организација на општестве-
но-политичка заедница односно во општествено-по-
литичка или во друга општествена организација, 
освен за прибавување градежни објекти одново 
опрема за потреби на народната одбрана, опште-
ствената самозаштита, јавната и државната безбед-
ност (член 3 став 1); 

2) ако даде кредит за финансирање на инвести-
ција односно гаранција по основ на инвестиција за 
прибавување зграда или дел од зграда за вршења 
на административно-управни работи, освен зграда 
или дел од зграда за потреби на народната одбрана^ 
општествената самозаштита, јавната и државната 
безбедност (член 3 ст. 2 и 4); 

3) ако даде кредит за финансирање на инвести-
ција односно гаранција по основ на инвестиција, а 
претходно не го покрила пречекорувањето по пора-
но започната инвестиција (член 4); 

4) ако даде кредит за финансирање на инвести-
ција односно гаранција по основ на инвестиција на 
корисник на општествени средства што нема обез-
бедено сопствено учество за финансирање на инве-
стицијата во височината пропишана со овој закон 
(член 5); 

5) ако дозволи користење на кредит даден за 
финансирање на инвестиција без претходно кори-
стење на средствата од сопственото учество со кое 
корисникот на општествени средства учествувал во 
финансирањето на инвестицијата (член 11). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во банката со парична каз-
на од 2.000 до 30.000 динари. 

Член 14 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап корисник на оп-
штествени средства: 

1) ако на орган или на организација на опште-
ствено политичка заедница односно на општестве-
но-по л птичка или друга општествена организација 
односно на работна заедница во орган или во орга-
низација на општествено-политичка заедница или 
во општествено-политичка или во друга општестве-
на организација им продаде градежен објект однос-
но опрема на кредит (член 3 став 3 во врска со 
став 1); 

2) ако на корисник на општествени средства му 
продаде на кредит зграда или дел од зграда за вр-
шење на административно-управни работи, освен за 
потребите на народната одбрана, општествената са-
мозаштита, јавната и државната безбедност (член 3 
став 3); 

3) ако поднесе неточни податоци за намената н^ 
инвестицијата според која се определува височина-
та на сопственото учество (член 6); 

4) ако поднесе неточни податоци за обезбедува-
њето на сопствено учество за финансирање на ин-
вестицијата (член 9); 

5) ако пред користењето на кредитот за инве-
стиција не ги искористи во соодветен дел средства-
та на сопственото учество за финансирање на ин-
вестицијата (член 11 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казна 
и одговорното лиц е̂ на корисникот на општествени 
средства со парична казна од 2.000 до 30.000 динари, 
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IV. Преодни и завршни одредби 

Член 15 
Одредбите од овој закон не се применуваат: 
1) врз кредитите за прибавување градежни об-

јекти односно опрема за отстранување на последици 
од земјотрес или од друга елементарна непогода — 
до вредноста што е уништена со дејството на земјо-
тресот или на друга елементарна непогода; 

2) врз кредитите за инвестиции дадени пред де-
нот на влегувањето во сила на овој закон; 

3) врз кредитите за инвестиции дадени од про-
изводна или од друга организација на здружен труд 
во вид на продажба на градежни објекти, односно 
опрема на кредит, под услов таа продажба да се 
покрива од сопствените деловни средства, таа про-
дажба да не му се врши на орган или организација 
на ошптествено-политичка заедница односно на оп-
штествено-политичка или друга општествена орга-
низација или на нивна работна заедница и да не се 
продава на кредит зграда односно дел од зграда за 
вршење на административно"управни работи; 

4) врз кредитите за прибавување (купување, из-
градба, доградба) на станбени згради и станови; 

5) врз кредитите за инвестиции заради отстра-
нување на тесно грло во производството или за пре-
ориентација на производството во организациите на 
здружен труд што во своето работење искажуваат 
затуба (подразбирајќи ги за тие намени и кредитите 
за реконструкција и модернизација на градежни 
објекти односно опрема), ако тие инвестиции како 
неопходни за отстранување на причините за наста-
натите загуби се утврдени со донесената санациона 
програма, во согласност со СОЈУЗНИОТ закон со КОЈ 
се уредуваат постапката за санација и престанува-
њето на работата на организациите на здружен 
труд. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

846. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 ноември 1979 го-
дина. 

ПР бр 816 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА 
НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕ-

ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 1 
Во Законот за личните доходи на функционе-

рите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/75 и 16/77) член 23 се брише. 

Досегашните чл. 24 до 32 стануваат чл. 23 до 31. 
/ 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ4'. 

Ѕ47. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕ-
КОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДЕЛ 
НА ПРУГАТА БЕЛГРАД—БАР НА ТЕРИТОРИЈА-
ТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 

ГОРА 

Се прогласува Законот за измена на Законот зз 
обезбедување средства за покритие на пречекорува-
њето на трошоците за изградба на прухата Белград-
-Бар на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 27 ноември 1979 година. 

ПР бр. 810 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУ-
ГАТА БЕЛГРАД-БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за покри-

тие на пречекорувањето на трошоците за изградба 
на пругата Белград-Бар на територијата на Соци-
јалистичка Република Црна Гора („Службен лист 
на СФРЈ4', бр. 23/72, 16/74 и 58/76) во член 4 став 1 
зборовите: „од 1980 до 1994 година" се заменуваат 
со зборовите: „од 1985 до 1999 година". 
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Член 2 
За периодот на мирувањето на одобрениот кре-

дит нема да се пресметува ниту да се плаќа камата. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

848. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕ-
ДИТИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ШТО ИМ СЕ ДАДЕНИ НА БАНКИТЕ ВО 

1975 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за регулирање на кредитите на Народната бан-
ка на Југославија што им се дадени на банките во 
1975 година за определени намени, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 ноември 1979 го-
дина. 

ПР бр 812 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА КРЕДИТИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО ИМ СЕ ДАДЕНИ НА 
БАНКИТЕ ВО 1975 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

НАМЕНИ 

Член 1 
Во Законот за регулирање на кредитите на На-

родната банка на Југославија што им се дадени на 
банките во 1975 година за определени намени 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79) во член 2 се 
додава нов став 2, КОЈ гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, Инвестициона банка Титоград, што им дала 
долгорочни кредити од член 1 на овој закон на ор-
ганизациите на зд,ружен труд во состав на „Елек-
тропривреда — Црна Гора" — Никшиќ, и „Монтен-
егро-турист" — Будва, во износ од 93,879.587 дина-
ри, заради отстранување на штетите што ги претр-
пеле тие организации од земјотресот во 1979 година 
на територијата на Социјалистичка Република Цр-
на Гора, ќе и ги врати тие кредити на Народната 
банка на Југославија во рок од шест години во ед-
накви годишни рати што стасуваат за плаќање на 
30 јуни секоја година, почнувајќи од оспособеноста 
на тие организации за враќање на ануитетите, а нај-
доцна од 30 јуни 1985 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

849. 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за пат-
ните исправи на државните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАТУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НЕ СКЛУЧИЛА СПОГОДБА ЗА УКИНУВА-

ЊЕ НА ВИЗИТЕ 

1. Државјаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија можат со патна исправа, 
освен со поморска односно бродарска книшка, да 
патуваат без југословенска виза и во земјите со кои 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја не склучила спогодба за укинување на визите, 
ако со тие земји Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија има дипломатски или конзу-
ларни односи. 

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

Е п. бр. 1025 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с р. 

850. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа (, Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Наименувањето на тар. број 84 55/2 Делови и 
прибор за машините од тар. бр. 84.52 и 84.53 се ме-
нува и гласи: 
„84.55/2 Делови и прибор за машините од тар. бр. 

84 52 и 84.53: 
а) печатачи на електронски калкулатори 129/о 
б) друго 120/о." 

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

Е. п. бр. 1024 
22 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марјан, с. р. 
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851. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист џа СФРЈ", бр. 23/78), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И 
ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛОРИТЕ 

НА ЛЕТАЊЕТО 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

подготовка, испитите, начинот на издавање и други 
прашања во врска со дозволите за работа, како и 
другите услови што мораат да ги исполнуваат 
контролорите на летањето и помошниците — кон-
тролори на летањето за работа во службата за 
контрола на летањето. 

Член 2 
Задачите и работите на контролор на летањето 

може да ги врши работник кој има најмалку за-
вршена средна школа, завршена школа за контрола 
на летањето, положен испит, дозвола за работа и 
кој ги исполнува другите услови пропишани со 
овој правилник. 

Член 3 
Задачите и работите на помошник-контролор 

на летањето може да ги врши работник кој има 
најмалку завршена средна школа, кој завршил 
школа за помошник-контролор на летањето, кој 
има дозвола за работа и кој ги исполнува и другите 
услови пропишани со овој правилник. 

Член 4 
Задачите и работите на инструктор на контро-

лор на летањето, односно на инструктор на помош-
ник-контролор на летањето може да ги врши работ-
ник кој ги исполнува условите од член 2, односно 
3 на овој правилник и кој има положен посебен ис-
пит за инструктор на контролор на летањето, однос-
но за инструктор на помошник-контролор на лета-
њето. 

Член 5 
Работникот што ги врши задачите и работите 

на контролор на летањето и на помошник-контро-
лор на летањето мора, покрај условите од чл. 2, 3 
и 4 на овој правилник, да ги исполнува и пропиша-
ните здравствени услови. 

Член 6 
На работникот кој положил испит за вршење 

на определени задачи и работи во контролата на 
летењето и посебан испит за самостојно вршење на 
определени задачи и работи, односно за ракување 
со определен тип уреди, му се издава соодветна 
дозвола за работа. 

Имателот на дозволата за работа од став 1 на 
овој член може да работи на други определени за-
дачи и работи, односно на друг определен тип уреди, 
само ако положи посебен испит за вршење на тие 
задачи и работи, односно за ракување со определен 
тип уреди. 

Член 7 
Работникот што се оспособува за вршење на 

-сои и да било задачи и работи во службата за кон-
трола на летањето, може да врши соодветни задачи 
и работи само под надзор од инструкторот, односно 

под надзор од кочтролорот на летањето, односно 
од помошник-контролорот на летањето кој има 
соодветна дозвола за работа и најмалку три години 
работно искуство на соодветни задачи и работи. 

II. Стручна подготовка и испити 

Член 8 
Под стручна подготовка на контролор на лета-

њето односно на помошник-контролор на летањето, 
во смисла на овој правилник, се подразбира заврше-
на школа за контролори на летањето, односно шко-
ла за помошници" контролори на летањето, заврше-
на специјализација за стекнување на определена 
дозвола, како и посебна обученост за вршење на 
посебни задачи и работи на определена локација и 
за ракување со посебни типови уреди. 

Член 9 
Задачите и работите на контролор на летањето 

на аеродромска кула (ТУЃИ) може да ги врши кон-
тролор на летањето кој има стручна подготовка за 
вршење на тие задачи и работи, кој поминал нај-
малку шест месеци на приправнички стаж и кој 
има положен испит и посебен испит за вршење на 
посебни задачи, како и соодветна дозвола за работа. 

Член 10 
Задачите и работите на контролор на летањето 

во пристапната контрола (АРР) може да ги врши^ 
контолор на летањето кој има стручна подготовка 
за вршење на тие работи, кол вршел работи на кон-
тролор на летањето на аеродромска контролна ку-
ла и кој има положен испит и посебен испит за 
вршење на посебни задачи, како и соодветна дозво-
ла за работа. 

Член 11 
Задачите и работите на контролор на летањето 

во терминалната контрола на летањето (ТМА) може 
да ги врши работник кој има стручна подготовка 
за вршење на тие задачи и работи кој најмалку 
една година вршел задачи и работи на контролор 
на летањето во пристапната контрола на летањето, 
или работник кој претходно вршел задачи и рабо-
ти на контролор на летањето во обласната контро-
ла на летањето и кој има положен испит и посебен 
испит за вршење на посебни задачи, како и соод-
ветна дозвола за работа. 

Член 12 
Задачите и работите на контролор на летањето 

во обласната контрола на летањето (АСС) може да 
ги врши работник кој има стручна подготовка за 
вршење на тие работи, кој претходно најмалку ед-
на година вршел задачи и работи на контролор на 
летањето на аеродромска контролна кула, или ра-
ботник кој претходно вршел задачи и работи на 
пристапен контролор на летањето, или работник 
кој претходно вршел задачи и работи на термина-
лен контролор на летањето и кој има положен 
испит и посебан испит за вршење на посебни задачи 
и работи, како и соодветна дозвола за работа. 

Задачите и работите од став 1 на овој член 
може да ги врши работник кој претходно најмалку 
една година вршел задачи и работи на помошник-
-контролор на летањето и кој ги исполнува услови-
те од чл. 2 и 9 на овој правилник. 

Член 13 
Контрола на летањето и водење на ваздухопло-

ви со помош на радар во пристапната, терминал-
ната и обласната контрола на летањето може да 
врши работник кој има стручна подготовка за вр-
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шење на тие задачи и работи, кој има дозвола за 
работа на пристапен, терминален или овластен 
контролор ца летањето и кој има положен испит и 
посебен испит за работа на определен тип радар, 
на определена локација за вршење на посебни за-
дачи и работи, како и соодветна дозвола за работа. 

Член 14 
Задачите и работите на помошник-контролор 

на летањето во бирото за аеродромска контрола 
на летењето може да ги врши работник кој има стру-
чна подготовка за вршење на тие задичи и работи, 
кој поминал најмалку шест месеци на приправни-
чки стаж и кој има положен испит и посебен ис-
пит за вршење на одделни задачи, како и соодвет-
на дозвола за работа. 

Член 15 
Задачите и работите на помошник-контролор 

на летањето за воздухопловни известувања 
(NOTAM) може да ги врши помошник-контролор 
на летањето КОЈ има стручна подготовка за врше-
ње на тие задачи и работи, кој најмалку една го-
дина вршел задачи и работи на помошник-контро-
лор на летањето во бирото за аеродромска кон-
трола на летањето и кој има положен испит и 
посебен испит за вршење на определени задачи, 

. како и соодветна дозвола за работа. 

Член 16 
Задачите и работите на помошник-контролор 

на летањето за обработка на податоци во обласната 
или терминалната контрола на летањето може да 
ги врши работник кој има стручна подготовка за 
вршење на тие задачи и работи, кој поминал најмал-
ку шест месеци на приправнички стаж и кој има по-
ложен испит и посебен испит за вршење на опреде-
лени задачи, како и соодветна дозвола за работа, 

Член 17 
Задачите и работите на помошник-контролор 

на летањето во секторот на терминалната или об-
ласната контрола на летањето може да ги врши 
работник кој има стручна подготовка за вршење 
на тие задачи и работи, кој претходно вршел рабо-
ти на помошник-контролор на летањето за обработ-
ка на податоци и кој има положен испит и посебен 
испит за вршење на определени задачи, како и 
соодветна дозвола за работа. 

Член 18 
Задачите и работите на инструктор на контро-

лор на летањето, односно на инструктор на помош-
ник-контролор на летањето може да ги врши кон-
тролор на летањето, односно помошник-контролор 
на летањето кој најмалку три години вршел задачи 
и работи на контролор на летањето, односно на 
помошник-контролор на летањето, КОЈ има положен 
посебен испит за вршење на посебни задачи на 
инструктор на контролор на летањето, односно на 
инструктор на помошник-контролор на летањето 
к кому во важечката дозвола за работа му е внесе-
но дека може да врши и посебни задачи и работи 
за кои положил посебен испит. 

Член 19 
За вршење на задачите и работите од чл, 9 ДО 

17 на овој правилник се полага испит. 
Испитот се состои од теориски и практичен дел. 
Теорискиот дел од испитот кандидатот го пола-

га усно и писмено, според градивото за полагање на 
испити утврдено со овој правилник. 

Практичниот дел од стручниот испит се состои 
во проверка на практичното знаење на симулатор, 
односно на местото на работа на контролорот, од-
носно помошник-контролорот на летањето. 

Член 20 
За вршење на посебни задачи и работи на опре-

делена локација и за ракување со определен тип 
уреди се полага посебен испит. 

Посебниот испит се состои од теориски и прак^ 
тичен дел. 

Практичниот дел од посебниот испит се состои 
во проверка на практичното знаење во работата на 
определено место на работа и на определен тип 
уреди. 

Член 21 
Кандидатот кој не ќе го положи теорискиот дел 

од испитот може да полага поправен испит во рок 
што ќе го определи комисијата за испити, а што не 
може да биде пократок од 30 ниту подолг од 60 дена, 
сметајќи од денот на првото полагање. 

По положениот теориски дел од испитот (писме-
ниот и усниот) кандидатот го полага практичниот 
дел од испитот на место што ќе го определи испит-
ната комисија. 

По завршеното полагање на практичниот дел 
од испитот, испитната комисија посебно го оценува 
успехот на кандидатот од тој дел од испитот. 

Ако кандидатот не го' положи практичниот дел 
од испитот, се смета дека не го положил испитот. 

Ако кандидатот не го положи теорискиот дел 
од посебниот испит или практичниот дел од посеб-
ниот испит се смета дека не го положил посебниот 
испит. 

Член 22 
При првото стекнување на определен вид доз-

вола се полага, по правило, и посебен испит за вр-
шење на посебни задачи и работи на определена 
локација и за ракување со определен тип уреди. 

Член 23 
Полагањето на испитот кандидатот може да по 

повтори двапати, со тоа што времето помеѓу двете 
полагања не може да биде пократко од три месеци 
ниту подолго од шест месеци. 

Полагањето на посебниот испит кандидатот 
може да го повтори двапати, со тоа што времето по-
меѓу двете полагања не може да биде пократко од 
30 ниту подолго од 60 дена. 

Член 24 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

испитот за вршење на задачи и работи на контро-
лор на летањето на кула, опфаќа, во обем утврден 
за стекнување на таа дозвола: 

1) воздухопловни прописи; 
2) карактеристики на ваздухопловите битни за 

вршење на задачите и работите на контролор на 
летањето; 

3) воздухопловна навигација; 
4) воздухопловна метеорологија; 
5) воздухопловни телекомуникации; 
6) карактеристики на аеродромите; 
7) постапки за барање и спасување на возду-

хоплови; 
8) англиски јазик со употреба на стандардни 

меѓународни изрази. 
Ако кандидатот не пристапи кон испитот од стаж 

1 на овој член најдоцна во рок од 6 месеци од депов 
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на завршувањето на школата за контрола на лета-
њето, ,ќе полага само англиски јазик, со употреба 
на стандардни меѓународни изрази. 

Член 25 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

посебниот испит за контролор на летањето на кула, 
опфаќа познавање на: 

1) пропишаните инструкции за користење на 
определен аеродром; 

2) експлоатацијата на уредите и средствата на-
менети за вршење на работите на контролор на 
летањето на кулата на определен аеродром, и 

3) постапките за координација со другите 
служби на определен аеродром. 

Член 26 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

испитот за пристапен контролор на летањето ги 
опфаќа сите предмети од член 24 став 1 на овој 
правилник, во обемот утврден за стекнување на 
дозвола на пристапен контролор на летањето, како 
и познавање на постапките за летање по инстру-
менти. 

Член 27 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

посебниот испит за пристапен конролор на летање-
то опфаќа познавање на: 

1) пропишната инструкција за работа во опре-
делена контролирана зона во надлежност на опре-
делена пристапна контрола на летањето; 

2) експлоатацијата на уредите и средствата 
наменети за вршење на работите на пристапен кон-
тролор на летањето на определен аеродром; 

3) постапките за координација со определени 
други служби на службата за контрола на летањето. 

Член 28 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

испитот за терминален контролор на летањето ги 
опфаќа сите предмети од член 26 на ОБОЛ правил-
ник, во обемот утврден за стекнување дозвола на 
терминален контролор на летањето. 

Член 29 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

посебниот испит за терминален конролор на лета-
њето опфаќа познавање на: 

1) локалните карактеристики на определена 
терминална зона; 

2) радионавигационите уреди во определена 
терминална зона; 

3) локациите на забранетите зони во определена 
терминална зона; 

4) пропишаните инструкции за користење на 
сите аеродроми во определена терминална зона; 

5) експлоатацијата на определени уреди и 
средства наменети за вршење на работите на тер-
минален контролор; 

6) постапките за координација со другите служ-
би за контрола на летањето 

Член 30 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

стручниот испит за областен контролор на летање-
то (АСС) ги ,опфаќа сите предмети од член 28 на 
ОВОЈ правилник, во обемот утврден за стекнување 
дозвола на областен конролор на летањето. 

Член 31 
Градивото за полагање на посебниот теориски 

дел од испитот за областен контролор на летењето 
опфаќа познавање на: 

1) локалните карактеристики на определена 
обласна контрола на летањето; 

2) радионавигационите уреди во определена об-
ласна контрола на летањето; 

3) локациите на забранетите зони во определена 
обласна контрола на летањето; 

4) експлоатацијата на уредите и средствата во 
вршењето на работите на областен контролор на ле-
тањето; 

5) постапките за координација со соседната 
обласна контрола на летањето, соседните терминал-
ни и аеродромски контроли на летањето. 

Член 32 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

испитот за радарски контролор на летањето ги оп-
фаќа сите предмети од член 28 на овој правилник 
во обемот утврден за стекнување дозвола на радар-
ски контролор на летањето, како и предметите: 

1) општи принципи на работата на радарските 
уреди; 

2) секундарен радар; 
3) методи на радарска сепарација; 
4) методи на радарска идентификација; 
5) водење на воздухопловите со прецизен ра-

дар; 
6) водење на воздухопловите со помош на над-

зорен радар, 
7) постапка во случаите кога воздухопловот се 

наоѓа во нужда; 
8) постапка во случаите на откажување на ра-

дарските уреди; 
9) општи принципи на работата на сметачките 

уреди за обработка на радарски податоци. 

Член 33 
Градивото за полагање на теорискиот дел од 

посебниот испит за радарски контролор на лета-
њето опфаќа познавање на: 

1) определен уред на определена локација; 
2) локалните карактеристики на определена 

зона на радарско покривање; 
3) постапките за координација со други опре-

делени служби за контрола на летањето. 

Член 34 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

испитот за вршење на задачи и работи на помош-
ник-коитролор на летањето на сите работни места 
во службата -ѕа контрола на летањето, опфаќа: 

1) воздухопловни прописи; 
2) карактеристики на воздухопловите; 
3) воздухопловна навигација; 
4) воздухопловна метеорологија; 
5) воздухопловни телекомуникации; 

Јд) карактеристики на аеродромите; 
7) англиски јазик со употреба на меѓународни 

стандардни изрази; 
8) постапка за најавување и одобрување на 

летови на цивилни и воени воздухоплови; 
9) постапка за пополнување, дистрибуција на 

планот на летот и на радиограми; 
10) постапка за издавање на МОТАМ од I класа. 
Ако кандидатот пристапи кон испитот од став 

1 на овој член најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на завршувањето на школата за помошник-
-контролор на летањето, ќе ги полага само пред-
метите од точ. 7 до 10 од став 1 на овој член. 

Член 35 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

посебниот испит на помошник-контролор на лета-
њето во бирото за аеродромска контрола на лета-
њето опфаќа: 

1) познавање на локалните карактеристики на 
определен аеродром; 
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2) познавање на постапките за координација со 
други служби и со службите за контрола на летање-
то на определен аеродром. 

Член 36 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

посебниот испит за помошник-контролор на лета-
њето за обработка на податоци во обласна или тер-
минална контрола на летањето опфаќа познае ан,е 
на: 

1) локалните карактеристики на определена 
обласна контрола на летањето; 

2) постапката за обработка на податоци за 
движењето на ваздухоловите; 

3) постапката за координација со други служ-
би и со службите за контрола на летањето на оп-
ределена обласна контрола на летањето. 

Член 37 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

посебниот испит за помошник-контролор на лета-
њето во секторот за т е р м и ч к а контрола на ле-
тањето и обласна контрола на летањето опфаќа: 

1) постапка за прием и предавање на податоци 
за движењето на ваздухопловите со соседните сек-
тори и обласните контроли на летањето; 

2) постапка за координација со соседните сек-
тори. соседните обласни контроли на летањето, со 
термин а дните и аеродромските контроли на лета-
њето. 

Член 38 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

посебниот испит за помошник-контролор на лета-
њето за воздухопловни известувања опфаќа: 

1) постапка за издавање и прием на известу-
вања на КОТАМ од I и II класа и на ЅКСЖТАМ; 

2) водење евиденција за состојбата на радио-
навигационите средства; 

3) постапка за давање известувања на екипа-
жите на воздухопловите (метеоролошки услови, 
состојба на аеродромите и др.); 

4) постапка за користење на странски и до-
машни зборници на воздухопловни податоци. 

Член 39 
Градивото за полагање на теорискиот дел на 

посебниот испит за вршење на задачи и роботи на 
инструктор на контролор на летањето и на инс-
труктор на помошкик-контролор на летањето 
опфаќа: 

1) методика со педагогија; 
2) англиски јазик од повисок (III) степен. 

Член 40 
Писмена пријава за полагање на испитот кан-

дидатот поднесува до Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски. 

Кон пријавата за полагање на испитот од став 
1 од овој член кандидатот прилага докази за ис-
полнување на условите од овој правилник. 

Испитот се полага пред испитна комисија, што 
Согласно со одредбата на член 148 став 3 од Зако-
нот за воздушната пловидба, ја формира претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

Член 41 
За претседател, заменик-претседател, член 

односно заменик-член на испитната комисија, мо-
же да биде именувано лице кое има најмалку ис-
та стручна подготовка како кандидатот што полага 
ИСПИТ. 

Кандидатот што ги исполнува условите за по-
лагање на испит мора да биде известен во рок од 
Ѕ0 дена од денот на приемот на пријавата за пола-

гање на испит за денот и за местото на полагање-
то на испитот. Денот за полагање на испитот не 
може да биде определен во рок пократок од 15 де-
на од денот на приемот на известувањето, освен 
ако кандидатот побара испитот да го полага пред 
тој рок. 

Член 42 
Испитната комисија го ,оценува целокупниот 

успех на кандидатот на испитот со оценка: „поло-
жил" или „не положил". 

III. Дозвола за работа 

Член 43 
На кандидатот што го положил испитот за 

вршење на задачи и работи од чл. 9 до 17 на овој 
правилник, Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски, согласно со одредбата од член 148 став 1 на 
Законот за воздушната пловидба, му издава доз-
вола за работа. 

Член 44 
Дозволата за работа на контролор на летањето 

од член 43 на овој правилник се издава со рок на 
важење од една година, а дозволата за работа на 
помоптник-контролор на летањето — со рок на ва-
жење од две години. 

Член 45 
Имателот на дозвола за работа мора да подне-

се барање за продолжување на важењето на до-
зволата за работа во рок од 60 дена пред, денот на 
истекот на нејзиното важење. 

Пред секое продолжување на важењето на до-
зволата за работа на контролор^ на летањето или 
по прекин во работа подолг од 60 дена, а пократок 
од шест месеци се проверува стручната способност 
на лицето со полагање на практичниот дел од ис-
питот. 

Пред секое продолжување на важењето на 
дозволата за работа на помош вик-контролор на 
летањето, или по прекин во работата подолг од 
четири месеци а пократок од една година, се про-
верува стручната способност на лицето со полага-
ње на практичниот дел на испитот. 

Проверката од ст. 2 и 3 на овој; член ја врши 
инструкторот од утврдената листа на стручњаци. 

Ако имателот на дозволата за работа на кон-
тролор на летањето има прекин во работата под-
лог од шест месеци, мора повторно, пред продол-
жувањето на важењето на дозволата, да го полага 
целиот испит. 

Ако имателот на дозволата за работа на по -
мошкик-контролор на летањето има прекин во ра-
ботата подолг од една година, мора, повторно, пред 
продолжувањето на важењето на дозволата, да го 
полага целиот испит. 

Работникот кој во рокот од член 44 не го про-
должил важењето на дозволата за работа, важе-
њата на дозволата за работа може да го продолжи 
дури кога повторно ќе го положи целиот испит. 

Член 46 
По исклучок од одредбата од член 44 на овој 

прави-лник, дозволата за работа престанува да 
важи; 

1) ако имателот на дозволата за работа не ги 
врши задачите и работите за кои дозволата му е 
издадена во непрекинато траење подолго од дза 
месеца; 

ако надлежната лекарска комисија утврди, 
дека од здравствени причини имателот на дозво-
лата за работа не е повеќе способен за вршење на 
задачите и работите за кои дозволата за работа му 
е издадена; 
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3) ако имателот на дозволата за работа, пора-
ди непридржување кон пропишаните постапки за 
работа, ја загрозил или можел да доведе до загро-
зување на безбедност^ на воздушната пловидба. 

Член 47 
Имателот на дозволата од овој правилник, пред 

секое продолжување мора да поднесе докази за 
здравствената способност и за практична работа 
од најмалку 50 часови во времето на важењето на 
дозволата врз задачите и работите за кои дозво-
лата е издадена. 

Член 48 
Образецот на дозволата за работа од член 43 

на овој правилник содржи: грб на СФРЈ, назив 
на органот на управата што ја издава дозволата 
и назив на дозволата, како и рубрики во кои се 
внесуваат: регистарски број, име и презиме и 
адреса на имателот на дозволата, датум на изда-
вањето на дозволата и потпис на овластеното лице 
што ја издало дозволата. Образецот на дозволата 
за работа има и место за фотографија и за потпис 
на имателот на дозволата, рубрики за запишување 
на продолжувањето на рокот на важењето на до-
зволата и за запишување на посебни овластувања. 

Член 49 
Врз основа на дозволата за работа, контроло-

рот на летањето на аеродромската контролна кула 
ги врши следните задачи и работи: при поволни 
метеоролошки услови ги контролира и ги води 
воздухопловите по маневарските површини на 
аеродромот и во аеродромската зона, а при сло-
жени метеоролошки услови — во границите на 
видливиот контакт со воздухопловите и поведува 
акција за тревога, потрага и спасување на возду-
хопловите во рамките на своите задачи и работи. 

Член 50 
Врз основа на дозволата за работа, контроло-

рот на летањето во пристапената контрола на ле-
тањето ги врши следните задачи и работи: го обе-
збедува и го регулира воздушниот сообраќај ЕО 
инструменталните метереолошки услови во аеро-
дромската зона со помош на радионавигациоии 
уреди; ја координира работата со соседните аеро-
дромски контроли на летањето, со терминалната и 
обласната контрола на летањето, и поведува акции 
за тревога, потрага и спасување на воздухопло-
вите во рамките на своите задачи и работи. 

Член 51 
Врз основа на дозволата за работа, контроло-

рот на летањето во терминалната контрола на ле-
тањето ги врши следните задачи и работи: ги кон-
тролира и ги води воздухопловите во воздушниот 
простор на терминалот, ја координира работата со 
аеродромските и обласните контроли на летањето 
и поведува акција за тревога, потрага и спасува-
ње на воздухопловите во рамките на своите зада-
чи и работи. 

Член 52 I 
Врз основа на дозволата за работа, контроло^ 

рог на летањето во обласната контрола на лета-
њето ги врши следните задачи и работи: ги кон-
тролира и ги води воздухопловите во секторот, 
односно во областа на контролата на летањето; ја 
координира работата со аеродромските терминал-
ни и со соседните обласни контроли на летањето 
и со службите за ПВО; дава согласност за дејство 
на противградната одбрана, и поведува акција за 
потрага и спасување на воздухопловите во рамките 
на своите задачи и работи. 

Член 53 
Врз основа на дозволата за работа, радарски^ 

очг контролор на летањето врши задачи и работи 
ж водење на воздухопловите во пристапната, тер-
миналната и обласната контрола на летањето со 
помош на радар. 

Член 54 
Врз основа на дозволата за работа, помошник-

-контролор на летањето во бирото за аеродром-
ска контрола на летањето ги врши следните зада-
чи и работи: го заверува и пополнува планот на 
летот; води евиденција за специјалните летови; 
собира податоци за состојбата на аеродромите, на 
радиосредствата и им ги дава на увид на заинтере-
сираните лица. 

Член 55 
Врз основа на дозволата за работа, помошник-

-контролор на летањето за обработка на податоци 
во обласната или терминалната к^ггрола на лета-
њето ги врши следните задачи и работи: ги прима 
плановите на летот за воздухопловите што влегу-
ваат на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; ги внесува приме-
ните податоци во соодветни обрасци и ги доставу-
ва до надлежните органи; прима и распоредува 
пораки на контролорите на летањето; доставува по-
датоци за работа на уредите, за состојбата на ае-
родромите и за метеоролошките услови на возду-
хопловот во летот. 

Член 56 
Врз основа на дозволата за работа, помошник-

-контролорот на летањето за воздухопловните 
известувања (ЖЗТАМ) ги врши следните задачи 
и работи: прима ЗЧОТАМ од I класа од другите цен-
три во земјата и странство и испраќа МОТАМ од I 
класа до сите заинтересирани лица; прима и доста-
вува Ѕ1ЧОТАМ; издава збирен КОТАМ од I класа. 

Член 57 
Врз основа на дозволата за работа, помошник^ 

-контролорот на летањето во секторот за обласна 
контрола на летањето и за терминалната контрола 
на летањето: прима и предава пораки за полету-
вање, односно за влегувањата и излегувањата на 
воздухопловите од обласната контрола на летање-
то и врши прием и предавање, на сите други пода-
тоци битни за безбедно вршење на воздушната 
пловидба. 

Член 58 
Врз основа на положениот посебен испит, 

инструкторот на контролор на летањето, односно 
инструкторот на помошкик-контролор на летање-
то ги обучува контролорите на летањето, односно 
помошниците на контролорите на летањето и вр-
ши стручна проверка на контролорите на летање-
то, односно на помошниците на контролорите на 
летањето при продолжувањето на важењето на 
нивните дозволи. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 59 
На контролорот на летањето кој до денот на 

влегувањето во сила на овој правилник имал соо-
дветна дозвола за работа со цивилни воздухоплови, 
издадена според Правилникот за стручна подгот-
овка, стручните испити и дозволите за работа и за 
работите што можат да ги вршат контролорите на ле-
тањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/74), му 
ве признава соодветна дозвола за работа со огра-
ничување за работа само со цивилни воздухоплови, 
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со тоа што е должен во рок од една година од де-
нот на организирањето на обуката да положи 
соодветен испит за работа со воени воздухоплови. 

На контролорот на летањето кој до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник имал соо-
дветна дозвола за работа со воени воздухоплови му 
се признава соодветна дозвола за работа со ограни-
чување за работа само со воени воздухоплови, со тоа 
што е должен во рок од една година од денот на 
организирањето на обуката да положи соодветен 
испит за работа со цивилни воздухоплови. 

Член 60 
На работникот кој до денот на влегувањето но 

сила на овој правилник самостојно ги вршел ра-
ботите на: авиодиспечер, помошник-контролор на 
летањето, контролор на летањето за воздухоплов-
ни известувања и контролор на летањето во биро-
то за аеродромска контрола на летањето, му се 
признава соодветна дозвола за работа на помош-
ник-контролор на летањето. 

Ако работникот од став 1 на овој член не е 
оспособен за работа со воени, односно со цивилни 
воздухоплови, ќе му се признае дозволата за рабо-
та со соодветно ограничување, со тоа што е должен 
во рок од една година од денот на организирањето на 
обуката да го положи соодветниот испит за работа со 
цивилни односно со воени воздухоплови. 

Број 62 - Страна 1807 
П 1 

Член 61 
Работниците затечени на задачите и работите 

на инструктори на контролори на летањето во 
службата за контрола на летањето, и понатаму ќе 
ја вршат оваа должност, со тоа што во рок од ед^ 
на година од денот на организирањето на обуката 
да го положат соодветниот посебен испит од член 

на овој правилник. 

Член 62 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за стру-
чната подготовка, стручните испити, дозволите 
за работа и за работите што можат да ги вршат 
контролорите на летањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74). 

Член 63 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3996/1 
31 октомври 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, о. р. 1 Ј 

852. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет, („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

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

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 септември 1979 година е дадено одобрение за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

Начин на издава-
Форма и паку- ње односно упо- Производител 
вање на лекот треба на лекот на лекот 

Број и датум 
на решението за 

пуштање во 
промет на 

лекот 

1 ALASPIN (Lysini 
acetylsalicylas) 

2 ALASPIN (Lysini 
acetylsalicylas) 

3 ALASPIN (Lysini 
acetylsalicylas) 

инјекции за Може да се издава „Алкалоид" — Хе-
и.м. и и.в. упо- само на лекарски миска фармацевт-
треба, рецепт ска козметичка ин-
6 х 1 g и дустрија — Скоп-
6 х ml вода је 
за инјекции ^ 
инјекции за п „ 
и.м. и и.в. упо-
треба, 
30 х 1 g и 
30 х 5 ml вода 
за инјекции 
инјекции за ' а „ 
и.м. и и.в. упо-
треба, 
6 x 2 g к 
в х 5 ml вода 
за инјекции 

05-4642/1-78 
од 13. III 1979. 

05-4643/1-78 
од 13. III 1979. 

05-4644/1-78 
ОД 13. III 1979. 
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4 ALASPIN (Lysini 
acetylsalicylas) 

5 ALQPURiNOL 
(Allopurinolum) 

6 AMIPAQUE 
(Metrizamidum) 

7 AMIPAQUE 
(Metrizamidum) 

8 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

9 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

10 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

11 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

12 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

13 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

14 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

15 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

16 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

17 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

18 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

инјекции за Може да се издава „Алкалоид" — Хе-
и.м. и и.в. уло- само со лекарски миска фармацевт-
треба, рецепт ска козметичка ин-
30 х 2 g и дустрија — Скопје 
30 х 5 ml вода 
за инјекции 

05-4645/1-78 
од 13. III 1979. 

таблети, 
30 х 300 mt 

„Зорка" - Хемиј- 05-238/1 
ска индустрија - од 12. VI 1979. 
Шабац 

интенции, 
5 х 3,75 g и 
5 х 20 ml рас- стандардни 
творувач 

Може да се упо- „Cilag-Chemie" AG 
требува само во Schaffhausen, 

здравствени 
ганизации на здру-
жен труд 

Швајцарија За-
ор- стапник, „Агропро-

грес" - Подјетје 
за иноземска за-
етопства — Љуб-
љана 

05-3371/1 
од 20. VI 1979. 

инфекции, 
5 х 6,75 g и 
5 х 20 ml рас-
творувач 

инјекции, 
50 х 250 mg 

инјекции, 
50 х 500 mg 

инјекции, 
50 х 1000 mg 

капсли, 
16 х 250 mg 

капсли, 
100 х 250 mg 

капсли, 
400 х 250 mg 

КГ-ri ели, 
16 х 500 mg 

капсли, 
100 х 500 mg 

кале ли, 
400 х 500 mg 

сува см^са за 
приготвување 
капки за деца, 
2 g ампицилин 
за приготвува-
ње 20 ml капки 
за деца 

сува смеса за 
приготвување 
суспензија за 
орална употре-
ба, 
5 g ампицилин 
за приготвува-
ње на 100 ml 
суспензија 

05-3370/1 
од 20. VI 1979. 

Може да се издава „Босналијек" — 05-390/1 
само на лекарски предузеќе за про- од 13. VI 1979. 
рецепт изводњу фармаце-

УТСКИХ, К 0 3 М 0 Т И Ч -
ких и хемијских 
производа — Сара-
јево 

05-389/1 
од 12. VI 1979. 

,, м 0501-388/1 
од 12. VI 1979. 

0501-381/1 
од 12. VI 1979. 

,, м 0501-382/1 
Од 12. VI 1979. 

,, „ 0501-383/1 
од 12. VI 1979. 

,, ,, 0501-384/1 
од 12. VI 1979. 

„ „ 0501-385/1 
од 12. VI 1979. 

,, „ 0501 386/1 
од 12. VI 1979. 

,, ,, 0501-387/1 
од 12. VI 1979. 

0501-391/1 
од 12. VI 1979. 
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19 ANTOPAH (Benzoyl 
peroxyd) 

20 ANTOPAR (Benzoyl 
peroxyd) 

21 APILEPSIN 
(Natrii valproas) 

желе, 50/o, 
30 g 

желе, 10% 

капки, 60 nv. 

22 APILEPSIN 
(Natrii valproas) 

23 APILEPSIN 
(Natrii valproas) 

дражен, 
100 x 150 mg 

дражен, 
100 x 300 mg 

24 ATEBULIN (Immunoglo- инјекции, 
bulinum humanum antite- 1 x 250 н.е. 
tanicum) 

25 BAKTAMON 

26 BAKTAMON 

крем, 30 g 

маст, 30 g 

27 BENSEDIN (Diazepamum) таблети, 
30 x 2 mg 

28 BENSEDIN (Diazepamum) таблети, 
30 x 5 mg 

29 BENSEDIN (Diazepamum) таблети, 
30 x 10 mg 

30 BETADINE 
(Povidon-jod) 

31 BETADINE 
(Povidon-jod) 

32 BETADINE 
(Povidon-jod) 

33 BETADINE 
(POvidon-jod) 

аеросол спреј, 
85 ml 

пена, 
100 ml 

пена, 
500 ml 
пена, 
I 1 

Може да се издава „Лек" — Товарна 
само со лекарски фармацевтских ин 
рецепт кемичних изделков 

— Љубљана 

05-3022/1 
од 29. VIII 1979. 

Може да се изда- „Крка" - фарма-
ва само на рецепт цевтика, кемија, 
од лекар специја- козметика, здрави-
лист на соодветна лишче ин гостин-
гранка на меди- ство — Ново Место 
цината. По исклу-
чок, лекот може 
да се издаде и на 
рецепт од лекар 
по општа медици-
на, само ако е наз-
начено дека лекот 
е пропишан врз 
основа на мисле-
њето на лекар 
специјалист од со-
одветна гранка на 
медицината 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

Може да се упо- „Алкалоид" — Хе-
требува само во миска фармацевт-
здравствени ор- ска козметичка ин-
ганизации на здру- дустрија — Скоп-
жен труд је 

05-3023/1 
-д 29. VIII 1979. 

05-1549/1-78 
од 6. II 1979. 

Завод за трансфу-
зију крви СРС — 
Београд 

Може да се издава „Крка" — фарма-
само на лекарски цевтика, кемија, 
рецепт козметика, здрави-

лишче ин гостин-
ство — Ново Место 

„Галеника" — 
Фармацеутско хе-
миска индустрии 
— Београд — Зе-
мун 

05-1551/1-70 
од 6. II 1979. 
05-1550/1-78 
од 6. II 1979. 

05-3284/1 
од 14. VII 1979. 

0501-545/1 
од 7. VI 1979. 

0501-543/1 
од 7. VI 1979. 

05-242/1 
од 12. VI 1979. 

05-243/1 
од 12. VI 1979. 

05-241/1 
од 12. VI 1979. 

05-2606/1 78 
од 7. V 1979. 

05 2605/1-78 ! 
од 7. V 1979. \ 

05-2604/1-78 ! 
од 7. V 1979. ! 
05-2603/1-78 1 
од 7. V 1979. „ 
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34 BETADINE 
(Povidon-jod) 

пена, 
5 Ј 

Може да се упо- „Алкалоид" — Хе-
требува само во миена фармацевт-
здравствени ор- ска козметичка ин-
ганизации на здру- ду стрм ја — Скоп-
жен труд је 

05-2602/1-78 
ОД 7. V 1979. 

85 BETADINE 
(Povidon-jod) 

раствор, 
100 ml 

05-2610/1-78 
од 7. V 1979. 

36 BETADINE 
(Povidon-jod) 

37 BETADINE 
(Povidon-jod) 

38 BETADINE 
(Povidon-jod) 

39 BROMERGON 
(Bromocriptinum) 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
1 1 

раствор, 
5 1 

таблети, 
30 x 2,5 mg 

40 CHINIDINI SULFATIS таблети, 
RETARD (Chinidini sulfas) 20 x 300 mg 

41 CHINIDINI SULFATIS таблети, 
RETARD (Chinidini sulfas) 50 x 300 mg 

,, ,, 05-2609/1-78 
од 7. V 1979. 

„ „ 05-2608/1-78 
од 7. V 1979. 

,, ,, 05-2607/1-78 
од 7. V 1979. 

Може да се издава „Лек" — Товарна 05-3320/1 
само на лекарски фармацевтска ин од 28. VIII 1979. 
рецепт кемичних изделков 

— Љубљана 

„ „Срболек" - Рад- 05-2377/1 
на организација за од 20. VI 1979. 
медицинско снаб-
девање — Београд 

05-2376/1 
од 20. VI 1979. 

42 CIMENTIDIN 
(Cimetidinum) 

таблети, Може да се упо- „Галеника" — 05-815/1 
50 х 200 mg требува само во Фармацеутско хе- од 12. VI 1979. 

стационарни мијска индустрија 
здравствени ор- - Београд - Зе-
ганизации на здру- мун 
жен труд. По ис-
клучок, лекот мо-
же да се издаде 
на лекарски ре-
цепт, само ако е 
назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

43 DIPROZ1N (Dipropil-
acetamidum) 

дражен, 
50 х 50 mg 

Може да се изда-
ва само на рецепт 
од лекар специја-
лист на соодветна 
гранка на меди-
цината. По исклу-
чок, лекот може 
да се издаде и на 
рецепт од лекар 
по општа медици-
на, само ако е 
назначено дека 
лекот е пропишан 
врз основа на 
мислењето на ле-
кар специјалист 
од соодветна гран-
ка на медицината 

„Плива" - Твор-
ница фармацеут-
еких и кемијских 
производа — За-
греб 

05-2971/1-78 
од 5. VI 1979. 

44 DIPROZIN (Dipropil-
acetamidum) 

дражен, 
30 х 300 mg 

U5-2972/1-78 
ед 5. VI 1979. 
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45 DIPROZIN (Dipropil-
acetamidum) 

дражен, 
100 x 300 mg 

46 DUSODRIL 
(Naftidrofuryli hydro-
genoxalas) 

47 DUSODRIL 
(Naftidrofuryli hydro-
genoxalas) 

48 DUSODRIL 
(Naftidrofuryli hydro-
genoxalas) 

49 DUSODRIL 
(Naftidrofuryli hydro-
genoxalas) 

50 БАК HF 

51 ESOBECILLIN 
(Penicillinum G) 

52 ESBECILLIN 
(Penicillinum G) 

53 ESBECILLIN 
(Penicillinum G) 

54 ESBECILLIN 
(Penicillinum G) 

55 ESBEPEN (Phenoxymet-
hylpenicillinum) 

инфекции, 
5 x 5 ml по 
40 mg 

инјекции, 
100 x 5 ml 
40 mg 
дражен, 
60 x 50 mg 

дражен, 
100 x 50 n ^ 

таблети, 
100 табл. 

инјекции, 
50 x 400.000 
н.е. 

инјекции, 
50 х 800.000 
н.е. 
инјекции, 
1 х 4,000.000 
и е. 
инјекции, 
25 х 4,000.000 
н.е. 
капки, 
25 ml 

Може да се изда-
ва само на рецеп! 
од лекар специја-
лист на соодветна 
гранка на меди-
цината. По исклу-
чок, лекот може 
да се издаде и на 
рецепт од лекар 
по општа' медици-
на, само ако е 
назначено дека 
лекот е пропишан 
врз основа на ми-
слењето на лекар 
специјалист од со-
одветна гранка на 
медицината 
Може да се издава 
само на лекарски 
рецепт 

„Плива" - Твор-
ница фармацеут-
ских и кемиј ских 
производа — За-
греб 

05-2973/1-78 
од 5. VI 1979. 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 
Може да се издава 
само на лекарски 
рецепт 

„Вук Gulden" -
Konsianz, СР Гер-
манија 
Застапник: „Фа-
бег" - Застуггаи-
штво иностраних 
фирми — Београд 

„Инекс Хемофарм" 
— Хемијско-фар-
мацеутска инду-
стрија — Вршац 

„Босна лиј ек" — 
предузеќе за про-
изводиу фармаце-
утских, козметич-
ких и хемијских 
производа — Сара-
јево 

05-3568/1 
од 20. VI 1979. 

05-3569/1 
од 20. VI 1979. 

05-3570/1 
од 20. VI 1979. 

05-3571/1 
од 20. VI 1979. 

05-1016/1 
од 20. VI 1979. 

05-1801/1 
од 12. VI 1979. 

05-1800/1 
од 12 VI 1979. 

05-1802/1 
од 12. VI 1979. 

05-18СЗ/1 
од 12 VI 1979. 

05-3562/1 
од 17. VII 1979. 

56 ESBEPEN 400 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

57 ESBEPEN 500 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

сируп, 
100 ml 

таотети, 
30 x 500.000 
н.е. 

05-3463/1 
од 17. VII 1979. 

05-3566/1 
од 17. VII 1979. 
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бб ESOBEPEN 500 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

59 ESOBEPEN 1000 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

60 ESBEPEN 1000 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

61 ESBESUL 

62 ESBESUL 

63 ESBESUL 

64 ESBESUL 

65 ESBESUL 

66 ESBESUL 

67 ESBESUL 

68 FARALIT-U 
(Hexakahum-
hexanatrium-pentacitrat-

Hydrat-Komplex) 

FLUGALIN 
(Fluorbiprofenum) 

70 FLUGALIN 
(Fluorbiprofenum) 

71 PLUORESCEIN 
(Fluorescein natrium) 

таблети, 
100 x 500.000 
н.е. рецепт 

таблети, 
15 х 1,000.000 
и е. 
таблети, 
100 х 1,000.000 
ќ.е. 
сируп, 
100 ml 

таблети за де-
ца, 20 табл. 

таолети за де-
ца, 100 табл. 

таблети за де-
ца, 400 табл. 

таблети за воз-
расни, 
20 табл. 

таблети за воз-
расни, 
100 табл. 

таблети за воз-
расни, 
400 табл. 
гранулат, 
ОДО g 

Може да се издава „Босналијек" - 05-3567/1 
само на лекарски предузеќе за про- од 17. VII 1979. 

изводњу фармаце-
утских, козметич-
ких и хемијских 
производа —бара-
њево 

05-3564/1 
од 17. VII 1979. 

05-3565/1 
од 17. VII 1979. 

05-2892/1 
од 18. VII 1979. 

05 2893/1 
од 18. VII 1979. 

G5-2890/1 
од 18. VII 1979. 

05-2895/1 
од 18. VII 1979. 

05-2889/1 
од 18. VII 1979. 

05-2894/1 
од1 18. VII 1979. 

05-2891/1 
од 18. VII 1979. 

03-3798/1 
од 22. И 1979. 

„Фармаков —Фа-
брика лекова — 
Примрен 

дражен, 
30 х 50 mg 

дражен, 
ЗС х 100 mg 
капки за очи 
5 ml 

Може да се изда-
ва само на рецепт 
од лекар специја-
лист на соодветна 
гранка на медици-
ната. По исклу-
чок лекот може 
да се издаде и на 
рецепт од лекар 
по општа медици^ 
на, само ако е 
назначено дека 
лекот е пропишан 
врз основа на ми-
слењето на лекар 
специјалист од со-
одветна гранка на 
Медицината 

Може да се издава ,.Галевска" — 
само на лекарски Фармацеутско хе-
рецелт миј ага индустрија 

— Београд - Зе-
мун 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

„Плива" - Твор-
ница фармацеут-
ских и кемијских 
производа — За-
греб' 

05-2860/1-78 
од 14. VII 1979; 

05-2859/1-78 
од 14. VII 1979. 

03-3184/1-78 
од 4. VI 1979. 



Петок, 7 декември 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 62 - Страна 1 8 ! f 

72 FRUDEXIL 24 

73 FRUDEXIL 40 

74 GALINOK 
(Nitroxolinum) 

75 GENTAMICIN 
(Gentamycini sulfas) 

76 GENTAMICIN 
(Gentamycini sulfas) 

77 GENTAMICIN 
(Gentamycini sulfas) 

78 GENTAMICIN 
(Gentamycini sulfas) 

раствор за ин- Може да се упо- „Инекс Хемофарм" 0 5 - 8 8 4 / 1 
фузии, 500 ml требува само во — Хемијско-фар- од 31. VIII 1979, 

ста1(ионарни мацеутска инду-
здравствени ор- стрија — Вршац 
ганизации на здру-
жеа труд 

раствор за ин-
Ф Ј З И И , 5 0 0 m l 

дражен, 
50 х 50 mg 

кнтекции, 
10 амп. по 
20 mg (20.000 
н.е) 

Може да се издава „Галеника" — 
само на лекарски Фармацеутско хе-
рецепт митска индустрија 

— Београд — Зе-
мун 

Може да се упо-
требува во здрав-
ствени организа-
ции на здружен 
труд. По исклу-
чок, лекот може 
да се издаде на 
лекарски рецепт, 
само ако е назна-
чено дека лицето 
претходно било ле-
кувано со овој лек 
во здравствена ор-
ганизација на здру-
жен труд 

ишекции, 
50 ами. по 
20 mg (20.000 
н.е) 

инјекции, 
10 амп. по 
80 mg (80.000 
н.е) 

инјекции, 
50 ами. по 
80 mg (80.000 
н.е) 

0 5 - 8 8 3 / 1 
од 31. VIII 1979. 

" 0 5 - 3 7 6 2 / 1 - 7 8 
од 1. III 1979. 

„Босналијек" -
предузеќе за про-
изводна фармаце-
утских, козметич-
ких и хемијских 
производа — Сара-
јево 

0501-392 /1 
од 12. VI 1979. 

0501-391/1 
од 12. VI 1979. 

0 5 - 3 9 4 / 1 
од 12. VI 1979. 

0 5 - 3 9 5 / 1 
од 12. VI 1979. 

79 GERUCIM 
(Cimetidinum) 

80 GERUCIM 
(Cimetidinum) 

таблети, 
35 х 200 mg 

таблети, 
50 х 200 mg 

Може да се упо- „Плива" — Твор-
требува само во ница фармацеут-
стационарни 
здравствени 
ганизации на здру-
жен труд. По ис-
клучок, лекот мо-
"же да се издаде 
на лекарски ре-
цепт, само ако е 
назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

0 5 - 4 7 9 3 / 1 - 7 8 
од 16. II 1979. 

ских и кемијских 
ор- производ а - За-

греб 

05-4794/1-78 
од 16. П 1979. 
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81 GEBUCIM 
(Cimetidinum) 

таблети, Може да се упо- „Плива" - Твор- 05 4451/1-78 
100 х 200 mg требува само во ница фармацеут- од 16. И 1979. 

стационарни 
здравствени 
ганизации на здру- греб 
шен труд. По ис-
клучок, лекот мо-
же да се издаде на 
лекарски рецепт, 
само ако е назна-
чено дека лицето 
претходно било ле-
кувано со овој лек 
во здравствена ор-
ганизација на 
здружен труд 

ских и кемиЈСких 
ор- производа — За-

HYTRAST 

83 IBADEN 150 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

84 IBADEN 400 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

85 IBADEN 750 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

86 IBADEN 1000 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

87 IBADEN 1000 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

88 IBADEN 1000 
(Phenoxymethyl 
penicillinum) 

89 I D U 
(Idoxuridinum) 

i KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

91 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

92 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

93 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

суспензии, Може да се упо- „Вук Gulden" - 05 987/1 
20 ml требува само во Konstanz, СР Гер- од 17. VII 1979. 

стационарна манија 
здравствени ор- Заступник: „Фа-
гаиизации на здру- бег" — Заступни-
жен труд штво иностраних 

фирми — Београд 
капки за деца, Може да се издава „Лек" - Товарна 05 3066/1 
25 ml само на лекарски фармацевтска^ ин од 17. VII 1979. 

рецепт кемичних изделков 
— Љубљана 

сируп, 
100 ml 

сируп, 
100 ml 

таблети, 
15 х 1,000.000 
н.е. 
таблети, 
100 х 1,000 000 
м.е. 
таблети, 
600 х 1,000.000 

маст за очи, 
0,50/в 

ИНЈЕКЦИИ, Може да се упо-
50 х 10 ml по требува само во 
500 mg стационарни 

здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

интенции, w 
50 х 10 ml по 
750 mg 
инфекции, ,, 
50 х 10 ml по 
1 Ѕ 
инјекции. „ 
50 х 10 ml по 
1,5 g 

„Плива" — Твор-
ница фармацеут-
ских и кемијских 
производа — За-
греб 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

05-3064/1 
од 17. VII 1979. 

05 3063/1 
од 17. VII 1979. 

05-3067/1 
од 17. VII 1979. 

05-3068/1 
од 17. VII 1979. 

05-3065/1 
од 17. VII 1979. 

05-3665/1 
од 18. VII 1979. 

05-4094/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4095/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4096/1-78 
ОД 15. II 1979. 

05-4097/1-78 
од 15. II 1979. 
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94 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

95 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

^6 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

97 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

98 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

99 KEFAMANDOL 
(Natrium 
formilcefamandolat) 

100 KEFAMANDOL 
(Natrium 
f ormiicef amandol at) 

101 LACTOVACCINA-
TORLAK 

102 LACTOVACCINA-
TORLAK 

103 LACTOVACCINA-
TORLAK 

инјекции, Може да се упо- „Лек" - Товарна 
50 х 20 ml по требува само во фармацевтских ин 
2 g 

инЈекции, 
1 х 50 ml 
по 3 g 

инјекции, 
10 х 50 ml 
по 3 g 

инјекции, 
1 X 100 ml 
по 3 g 
инјекции, 
10 х 100 ml 
по 3 g 

инјекции 
1 х 100 ml 
по 4 g 
инјекции, 
10 х 100 ml 
по 4 g 
инјекции, 
4 х 1 ml 

ИНТЕНЦИИ, 
10 х 1 ml 
инјекции, 
50 х 1 ml 

стационарни здрав- кемичних изделков 
ствени организам — Љубљана 
ции на здружен 
труд 

Може да се издава „Торлак" — Инсти-
само на лекарски тут за имунобио-
рецепт ЛОГИЈУ и вирусоло-

гију — Београд 

05-4098/1-78 
од 15. И 1979. 

05-4099/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4100/1-78 
од 15. И 1979. 

05-4101/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4104/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4102/1-78 
од 15. II 1979. 

05-4103/1-78 
зд 15. II 1979. 

05-4142/1 
јд 12. VII 1979. 

05-4143/1 
од 12. VII 1979, 

05-4141/1 
од 12. VII 1979 

104 LESOTAL 
(Sotaloli chloridum) 

тг-блети, 
100 х 80 mg 

105 LESOTAL 
(Sotaloli chloridum) 

106 LESOTAL 
(Sotaloli chloridum) 

107 LESOTAL 
(Sotaloli chloridum) 

108 LEVANTIN 
(Nifurtoinolum) 

таблети, 
500 x 80 mg 

табле-т, 
50 x 160 mg 
таблети, 
500 x 160 mg 
таблети, 
20 x 40 mg 

109 LEVANTIN 
(Nifurtoinolum) 

110 LEVANTIN 
(Nifurtoinolum) 

111 LEXAURIN 
(Bromazepam um) 

таблети, 
50 x 40 mg 
таблети, 
250 x 40 mg 
таблети, 
30 x 1,5 mg 

112 LEXAURIN 
(Bromazeparnum) 

113 LEXAURIN 
(Bromazepamum) 

таблети, 
100 x 1,5 mg 
таблети, 
90 % 3 mg 

„Здравље" — Фа-
брика фармацеут-
ских и хемијских 
производа — Лес-
ковац 

„Лек" - Товарна 
фармацевтеких ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

„Крка" - фарма-
цевти^, кемија, 
козметика, здрави^ 
лишче ин гостин-
етво — Ново Место 

05-3730/1 
од 4. VI 1979. 

05-3731/1 
ОД 4. VI 1979. 

05-3729/1 
од 4. VI 1979. 

05-3728/1 
од 4. VI 1979. 

05-1429/1 
д 18. VII 1979. 

05-1431/1 
од 18. VII 1979. 

05-1430/1 
од 18. VII 1979. 

05-1345/1-78 
од 22. II 1979. 

05-1546/1-78 
ОД 22. II 197f. 
05-1543/1-78 

од 22. II 19791 
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114 LEXAURIN 
(Bromazepamum) 

115 LEXAURIN 
(Bromazepamum) 

116 LEXAURIN 
(Bromazepamum) 

117 LITARD 
(Lithii carbonas) 

таблети, 
100 x 3 mg 

таблети, 
30 x 6 mg 
таблети, 
100 x 6 mg 
таблети, 
100 x 300 mg 

118 LORAZEPAM 
(Lorazepamum) 

119 LORAZEPAM 
(Lorazepamum) 

120 MANDELAMINE 

таблети, 
30 x 1 mg 

таблети, 
20 x 2,5 mg 
дражен, 

(Methenamini mandelas) 50 x 0,5 g 

121 MANDELAMINE дражен, 
(Methenamini mandelas) 100 x 0,5 g 

122 METABLEN 
(Timolol maleat) 

капки за очи 
0,25%, 5 ml 

123 METABLEN 
(Timolol maleat) 

124 OKSAREN 
(Acidum oxolinicum) 

капки за очи 
0,5%, ml 

таблети, 
50 x 560 mg 

Може да се издава „Крка" — фарма-
само на лекарски цевтика, кемија, 
рецепт козметика, здрави-

лишче ин ГОСТИН-
ство — Ново Место 

Може да се упо- 1 ,, , 
требува само во 
здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд. По ис-
клучок, лекот мо-
же да се издаде 
на лекарски ре-
цепт, само ако е 
назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

Може да се издава „Крка" - фарма-
само на лекарски цевтика, кемија, 

05-1544/1-78 
од 22. И 1979. 

05-1547/1 
од 22. II 1979. 

05-1548/1 
од 22. II 1979. 
05-2752/1-79 

од 26. II 1979. 

0501-546/1 
од 12. VI 1979. 

рецепт козметика, здрави-
лишче ин гостиН" 
ство ТОЗД ИСИС 
— Ново Место 

? ' ,, „ 0501-547/1 
од 12. VI 1979. 

„Godecke" - Frei- 05-3622/1 
burg, СР Германија од 28. VIII 1^79. 
Заступник: „Инех 
Хемофарм" — Фар-
мацеутско хемиска 
индустрија — Вр- ''v, ^ 
шац 

„ ,, 05-3621/1 
од 28. VIII 1979. 

Може да се изда- „Лек" - - Товарна 05-3118/1 
ва на рецепт од фармацевтских ин од 11. VII 1979. 
лекар специјалист кемичних изделков 
на соодветна гран- — Љубљана 
ка на медицината. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде и на ре-
цепт од лекар по 
општа медицина, 
ако е назначено 
дека лекот е про-
пишан врз основа 
на мислењето на 
лекар специјалист 
од соодветна гран-
ка на медицината 

,, ,, : 05-3119/1 
од 11. VII 1979. 

Може да се издава „Подравка" — Ко-
са мо на лекарски привница, ООУР 
рецепт БЕЛУПО - Твор-

ница лијекова -
Лудбрег 

05-797/1 
од 16. VII 1979. 
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125 PENICILAMIN , 
(D-penicillaminum) 

126 PENICILAMIN 
(D-penicillaminum) 

таблети, 
30 х 300 mg 

таблети, 
500 х 300 mg 

Може да се издава 
са,мо на лекарски 
pi цент 

„Здравље" - Фа-
брика фармацеут-
ских и хемијских 
производа — Лес-
ковац 

05-3277/1 
од 23. VII 1979. 

05 3278/1 
од 23. VII 1979. 

127 PLISULFAN -f CINK 
SULFAT 

маст за очи, 
5 g 

128 PLIVIT Ds 

129 PORTALAK 
(Lakiuloza) 

130 PROPRANOLOL 
(Propranololi chloridum) 

131 PROPRANOLOL 
(Propranololi chloridum) 

132 PROPRANOLOL 
(Propranololi chloridum) 

133 PROPRANOLOL 
(Propranololi chloridum) 

134 PROPRANOLOL 
(Propranololi chloridum) 

135 SANOTUS 
(Zipeproli chloridum) 

капки (воден 
раствор), 10 ml 

сируп, 
500 ml 

ишекции, 
10 x 0,001 g 

таблети, 
50 x 40 mg 

таблети, 
250 x 40 mg 

таблети, 
50 x 80 mg 

таблети, 
250 x 80 mg 

сируп за деца^ 
100 ml 

Може да се изда- „Плива" — Твор-
ва на рецепт од ница фармацеут-
лекар специјалист ских и кемијских 
на соодветна гран- производа - За-
ка на медицината, греб 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде и на ре-
цепт од лекар по 
општа медицина, 
само ако е назна-
чено дека лекот е 
пропишан врз ос-
нова на мислењето 
на лекар специја-
лист од соодветна 
гранка на меди-
цината 

Може да се издава „ 
само на лекарски 
рецепт 

,, „Подравка" — Ко-
пришница, ООУР 
БЕЛУПО - Твор-
ница лијекова -
Лудбрег 

Може да се упо- „Лек" — Товарна 
требува во здрав- фармацевтских ин 
ствени организа- кемичних изделков 
ции на здружен — Љубљана 
труд. По исклучок, 
лекот може да се 
издаде на лекар-
ски рецепт, само 
ако е назначено 
дека лицето прет-
ходно било леку-
вано со овој лек 
во здравствена ор-
ганизација на 
здружен труд 

Може да се издава „ 
само на лекарски 
рецепт 

05-1Ј33/1-78 
од 4. VI 1979. 

„Крка" — фарма-
цевти^, кемија, 
козметика, здрави-
лишче ин гостин-
ство — Ново Место 

05-2687/1 
од 18. VII 1979. 

05-4941/1-78 
од 26. III 1979. 

05-3315/1 
од 20. VII 1979. 

05-3319/1 
од 20. VII 1979. 

05-3317/1 
од 20, VII 1979. 

05 3316/1 
од 20, VII 1979. 

05-3318/1 
од 20, VII 1979. 

05-4339/1-78 
од 13. VII 1979. 
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136 SANOTUS 
(Zipeproii chloridum) 

137 SANOTUS 
(Zipeproii chloridum) 

138 SANOTUS 
(Zipeproii chloridum) 

139 SELDIAR 
(Loperamidi chloridum) 

140 SELDIAR 
^ (Loperamidi chloridum) 

141 SONDOMIKS 

142 STABICILIN 
(Amoxicillinum) 

143 STABICILIN 
(Amoxicillinum) 

144 STABICILIN 
(Amoxicillinum) 

145 SUTIDIL 
(Suloctidilum) 

146 SUTIDIL 
(Suloctidilum) 

сируп за деца, Може да се издава „Крка" 
200 ml само на лекарски цевтика, 

рецепт 

сируп за воз-
расни, 200 ml 

дражен, 
20 х 75 mg 

капки, 15 ml 

фарма-
кемија, 

козметика, здрави-
лишче ии гостин-
от во — Ново Место 

Може да се изда-
ва на рецепт од 
лекар специјалист 
на соодветна гран-
ка на медицината. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде и на рецепт 
од лекар по општа 
медицина само ако 
е назначено дека 
лекот е пропишан 
врз основа на ми-
слењето на лекар 
специјалист од 
соодветна гранка 
на медицината 

05-4340/1-78 
од 13. VII 1979. 

05-4338/1-78 
од 13. VII 1979. 

05-4341/1-78 
од 13. VII 1979. 

052857/1-78 
од 10. IX 1979. 

капсли, 
20 х 2 mg 

инстант храна 
за примена пре-
ку сонда 3 kg 

капсли, 
16 х 250 mg 

Може да се упо-
требува само во 
стационарна 
здравствени ор-
ганизации на здру-
жен труд 

Може да се издава 
само на лекарски 
рецепт 

Сува смеса за 
приготвување 
на капки за де-
ца, 2 g амокси-
цилин (за при-
готвување на 20 
ml суспензија) 

сува смеса за 
подготвување 
на суспензија 
за орална упо-
треба 5 g амок-
сицилин (за 
приготвување 
на 100 ml сус-
пензија) 

капсли, 
40 х 100 mg 

„Плива" - Твор-
ница фармацеут-
ских и кемијских 

,производа — За-
греб 

05-2858/1-78 
од 10. IX 1979. 

05-2302/1-78 
од 8. II 1979. 

„Галеника" - 05-4243/1-78 
Фармацеутско хе- од 28. II 1979. 
мијска индустрија 
— Београд — Зе-
мун 

„ 05-4242/1-78 
од 28. II 1979. 

05-4241/1-78 
од 28. П 1979. 

капсли, 
120 х 100 mg 

„Крка" - фарма- 05-4337/1-78 
цевтика, кемија, од 22. VIII 1979. 
козметика, здрави^ 
лишче ин гостин-
ство ТОЗД ИСИС 
- Ново Место 

„ 05-4336/1-78 
од 22. VIII 1979. 
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147 URUTAL 
(Betahistini chloridum) 

таблети, 
100 х 8 mg 

148 VITAMIN С 
(Acidum ascorbicum) 

149 VITAMIN С 
(Acidum ascorbicum) 

150 ZINCI OXYDI PASTA 
(Cinkova pasta) 

шумни 
таблети, 
10 x 50d mg 

шумни 
таблети, 
10 x 1 g 

паста, 40 g 

„Подравка" - Ko-
привница, ООУР 
БЕЛУПО - Твор-
ница лијекова — 
Лудбрег 

05-3426/1-78 
од 22. II 1979. 

Може да се изда-
ва само на рецепт 
од лекар специја-
лист на соодветна 
гранка на медици-
ната. По исклучок, 
лекот може да се 
издаде и на рецепт 
од лекар по општа 
медицина, само 
ако е назначено 
дека лекот е про-
пишан врз основа 
на мислењето на 
лекар специјалист 
на соодветна гран-
ка на медицината 

Може да се издава „Здравље" — Фа- 05-3519/1 
и без лекарски брика фармацеут- од 23. VII 1979. 
рецепт ских и хемијских 

производа — Лес-
ковац 

„Босна ли ј ек — 
Предузеќе за про-
изводиу фармаце-
утских, козметич-
ких и хемијских 
производа — Сара-
јево 

05-3518/1 
од 23. VII 1979. 

0501-380/1 
од 13. VI 1979. 

Бр. G5-3238/1 
10 октомври 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 

853. 

Врв основа на член 32 од Законот за пуштање на лековите 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 ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И НА-
ЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 септември 19 79 година е дадено одобрение за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Број и датум 
Реден Назив на лекот Форма и паку- Начин на издавање Производител на решението за 
број вање на лекот односно употреба на лекот пуштање во 

на лекот промет на 
лекот 

2 3 

X ACETYSAL шумни табле- Може да се издава „Здравље" - Фа- 06-3520/1 
(Acidum acetylsalicylicum) ти, 10 таблети само на лекарски брика ф а р м а ц е у т - од 25. VII 1979. 

рецепт оких и хемијских 
производа — Лес-
ковац 



Страна 1818 - Број 62 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ Петок, 7 декември 197(Р 

2 AMPICILIN 
(Ampicillmum) 

инЈекции, 
1 х 1 g 

3 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

инфекции, 
50 х 1 g 

4 AMOXIL (Amoxycillinum) инјекции, 
50 x 250 mg 

5 AMOXIL (Amoxycillinum) 

6 AMOXIL (Amoxycillinum) 

7 AMOXIL (Amoxycillinum) 

8 AMOXIL (Amoxycillinum) 

9 ASPALGIN (Acidum ace-
tylsalicylicum) 

инјекции, 
50 x 500 mg 

инјекции, 
50 x 1000 mg 

таблети, 
16 x 500 mg 

таблети, 
100 x 300 mg 

таблети, 
500 x 300 mg 

10 BEVIPLEX дражен, 
1000 драж. 

11 BISOLVON (Bromohexini сируп, 250 
chloridum) 

12 BUSCOL COMPOSITUM инјекции, 
6 x 5 ml 

13 CAFFETIN 

14 CAFFETIN 

15 CAFFETIN 

16 CEFAMEZIN 
(Cefazolinum) 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
100 табл. 

таблети, 
500 табл. 
инјекции, 
50 х 1 g 

Може да се издава „Крка" - Фарма- 06-3819/1-78 
само на лекарски цевтика, кемија, од 27. II 1979. 
рецепт козметика, здрави-

лишче ин гости н-
ство - ТОЗД 
ИСИС - Ново Ме-
сто 

00-3820/1-78 
од 27. И 1979. 

„Плива" — Творни-
ца фармацеутских од 
и кемијских про-
извод а — Загреб 

05 869/1 
10. IX 1979. 

05-890/1 
од 10. IX 1979. 

05-886/1 
од 10. IX 1979. 

ОД 

од 

06-892/1 
10. IX 1979. 

06-891/1 
10. IX 1979. 

Може да се издава „Крка" - Фарма- 05-1542/1-78 
и без лекарски ре- цевтика, кемија од 22. II 1979. 
цепт козметика, здрави-

лишче ин гостин^ 
ство — Ново Место 

;; „Галеника" - 0^-2642/1-78 
Фармацеутско хе- од 13. IX 1979. 
митска индустрија 
— Белград — Зе-
мун 

Може да се издава „Здравље" - Фа- 05-4649/1-78 
само на лекарски брика фармацеут- од 12. IX 1979. 
рецепт ских и хемијеких 

производа — Лес-
ковац 

„Плива" - Теории" 06-4639/1-79 
ца фармацеутских од 18. V 1979. 
и кемијских про-
извода - Загреб 

Може да се издава „Алкалоид" - Хе- 05-4378/1-78 
и без лекарски ре- миска фармацевт" од 16. II 1979. 
цепт ска козметичка ин-

дустрија - Скопје 
;f „ 06-4379/1-78 

од 16. II 1979. 

,, „ 06-4380/1-78 
од 16. II 1979. 

Може да се улотре- „Крка" — фарма- 0601-1019/1 
бува во здравстве- цевтика, здравили- од 31. VIII 1979. 
ни организации на шче ин гостинство 
здружен труд. По — Ново Место 
исклучок, лекот 
може да се издава 
со лекарски рецепт 
само ако е назна-
чено дека лицето 
претходно било ле-
кувано со овој лек 
во здравствена ор-
ганизација на здру-
жен труд. 
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17 CINAMET 
(Simetidinum) 

18 CLOFEXAN 

19 DEXASON 
(Dexamethasonum) 

таблети, 
30 х 200 mg 

20 DITAMIN (Dihydroergo- раствор, 
tamin methansulfonas) 30 ml 

21 DITAMIN (Dihydroergota- ретард 
mini metansulfonas) таблети, 

0601-548/1 
од 12. VI 1979. 

супозитории, 
10 супоз. 

таблети, 
1000 х 0,5 mg 

Може да се употре- ,Дрка" - Фарма-
бува само во ста- цевтика, кемија 
ционарни здравс- козметика, здрави-
твени организации лишче ин гостин-
ка здружен труд. ство - ТОЗД 
По исклучок, лекот ИСИС — Ново Ме-
може да се издаде сто 
со лекарски рецепт 
само ако е назна-
чено дека лицето 
претходно било ле-
кз^вано со овој лек 
во здравствена ор-
ганизација на 
здружен труд 

Може да се издава „Лек" — Товарна 05-3042/1 
само со лекарски фармацевтска^ ин од 30. VIII 1979. 
рецепт кемичних изделков 

— Љубљана 

,, „Галеника" - Фа- 06-2647/1-78 
рмацеутско-хемиј- од 13. IX 1979. 
ска индустрија Бе-
оград - Земун 

„ „Лек" - Товарна 0501-3861/1 
фармацевтских ин од 7. VI 1979. 
кемичних изделков 
— Љубљана 

20 х 2,5 mg 

05-2263/1-78 
од 7. V I 1979. 

22 ESALID 
(Etoxybenzamidum) 

23 ESPERSON 
(Desoximetasonum) 

24 EUGLUCON-SEMI 
(Glibenclamidum) 

25 GARAMYCIN 
(Gentamycini sulfas) 

26 GARAMYCIN 
(Gentamycini sulfas) 

таолеги, 
30 x 500 mg 

мита маст, 
30 g 

таблети, 
30 x 2,5 mg 

капки за очи, 
5 ml 

маст за очи, 
3 g 

„Плива" - Творни- 05-2974/1-78 
ца фармацеутских од 9. V 1979. 
и кемијских про-
извода - Загреб 

„Југоремедија" - 05-4640/1-78 
Фабрика лекова у од 13. IX 1979. 
саставу ИПК „Сер-
во Михаљ" — Зре-
њанин 

„Плива" - Творни- 06-902/1-78 
ца фармацеутских од 30. VIII 1979. 
и кемијских про-
извода — Загреб 

„Крка" - фарма- 05-2043/1-78 
цевтика, козметика од 13. VII 1979. 
здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

,, 05-2042/1-78 
од 13. VII 1979. 

27 GLUKOZA 10% 
(Dekstroza) 

раствор за 
инфузија, 
250 ml 

28 HIB1TANE АЅЕРТ раствор, 
(Chlorhexidini glueonas) 500 ml 

29 HIBITANE ASEPT раствор, 
(Chlorhexidini gtuconas) 5 1 

Може да се упо- „Плива" - Творни- 05-3462/1-78 
требува само во ца фармацеутеких од 27. II 1979. 
здравствени ар- и комијских про-
ганизации на здру- извода — Загреб 
жен труд 

Може да се издава 
само на лекарски 
рецепт 

05-4382/1-78 
од 13. VII 1979. 

05-4786/1-78 
ОЛ 13. VII 1979. 
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80 LIDAPRIM 

81 LIQUEMIN SUBCUTAN 
(Heparinum) 

сируп за деца, Може да се издава „Алкалоид" - Хе- 05-3320/1-78 

34 MYRIN 

85 NOVOSULFIN (Sulfa-
methoxypyridazinum) 

36 OBRACIN (Tobramycini 
sulfas) 

37 OBRACIN (Tobramycini 
sulfas) 

88 OLIGOVIT 

39 OTOMYCIN 10 
(Chloramphenicol um) 

40 PROSTAPIILIN-A 
(Cloxacillinum) 

41 PROST A PHLIN-A 
(Cloxacillinum) 

42 RENAMID 
(Acetazolamidum) 

109 ml 

инјекции, 
5 x 0,25 ml 
no 5.000 и.ј. 

32 LIQUEMIN SUBCUTAN 
(Heparinum) 

33 MYRIN 

инјекции, 
25 x 0,25 ml 
no 5.000 и.ј. 

таблети. 
10 табл. 

таблети, 
500 табл. 

таблети. 
500 х 0,5 g 

инјекции, 
5 х 20 mg 

инјекции, 
50 х 20 mg 

дражен, 
1000 драж. 

капки за уво, 
10 ml 

капсули, 
1000 х 250 mg 

капсули, 
1000 х 500 mg 

капсула, 
20 х 125 mg 

само на лекарски миска фармацевт од 27. II 1979. 
рецепт ска козметичка ин-

дустрија — Скопје 

"-Hoffman la Roches 
— Basel, Швајцар-
ија 
Заетупник: Југо-
монтана" — Радна 
организација за за-
етула ње иностра-
них фирми — Бе-
оград 

од 
05-5185/1 
25. IX 1979. 

ОД 
06-5186/1 
25. IX 1979. 

Може да се издава 
и без лекарски 
рецепт 

„Лек" — Товарна 
фармацовтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

05-1830/1-78 
од 27. И 1979. 

ОД 
05 979/1 
27. II 1979. 

Може да се издава „Галеника" - Фа-
само на лекарски рмацеутско-хемиј-
рецепт скат индустрија Бе-

оград — Земун 

05-2646/1-78 
од 13. IX 1979. 

Може да се упо- „Лек" - Товарна 05-4704/1-78 
требува во здрав- фармацевтских ин од 12. IX 1979. 
ствени организа- кемичних изделков 
ции на здружен - Љубљана 
труд. По исклучок, 
лекот може да се 
издаде и со рецепт 
на лекар ако е 
назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

„ ,, 05-4705/1-78 
од 12. IX 1979. 

Може да се издава „Галеника" — Фа- 06-2645/1-78 
само на бекарски рмацеутско-хемиј^ од 13. IX 1979. 
рецепт ска индустрија Бе-

оград — Земун 

,, „Плива" — Творни- 05-2841/1-78 
ца фармацеутских од 30. VIII 1979. 
и кемијских про-
извода — Загреб 
„Галеника" — Фа-
рмацеутско-хеми ј -

ска индустрија Бе-
оград — Земун 

„Плива" - Творни-
ца фармацеутских 
и кемијских про-
извода — Загреб 

05-2644/1-78 
од 13. IX 1979. 

05-2643/1-78 
од 13. IX 1979. 

0501-796/1 
од 5. VI 1979. 
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43 SALVIAMIN L-8, b. UH раствор за ин-
фузии без ја-
глеви хидрати, 
250 ml 

Може да се упо- „Плива" - Творни- 05-3615/1 
требува само во ца фармацеутских од 30. VIII 1979. 
здравствени ор- и кемијских про-
ганизации на здру- извода - Загреб 
асен труд 

44 SLADICIN 

45 ЅРАЅМЕХ 
COMPOSITUM 

46 SPASMOCIBALG1N 

47 SPASMOCIBALGIN 

48 STERIGAL 

таблети, 
100 табл. 

супозитории, 
10 супоз. 

compositum 
дражен, 
20 дралг. 

compositum 
супозитории, 
5 супоз. 

воден 
раствор, 
100 ml 

49 TELEBRIX 30 (Meglumini за инфузија, 
ioxitaiamas) 1 х 100 ml 

50 TELEBRIX 30 (Meglumini за инфузија, 
ioxitaiamas) 10 х 100 ml 

51 TELEBRIX 45 (Meglumini за инфузија, 
ioxitaiamas) 1 х 250 ml 

52 TELEBRIX 45 (Meglumini за инфузија, 
ioxitaiamas) 10 x 250 ml 

53 URBASON (Methylpredni- ретард 
solonum) дражен, 

i 20 x 8 mg 

54 VIVALAN (Viloxazinum) таблети, 
30 x 50 mg 

55 VIVALAN (Viloxazinum) таблети, 
150 x 50 mg 

Лекот може да се 
издава и без ле-
карски рецепт 

05-3460/1-78 
од 15. II 1979. 

Може да се издава „Лек" - Товарна 05-2819/1 
само на лекарски фармацовтских ин од 31. VIII 1979. 
рецепт кемичних изделков 

— Љубљана 

Може да се издава „Плива" - Твор- 05-2744/1-78 
само на лекарски ница фармацеут- од 12. IX 1979. 
рецепт ских и кемиЈских 

производа - За-
греб 

,, „ 05-2745/1-78 
од 12. IX 1979. 

Може да се упо- „Галеника" - Фа- 05-2435/1-78 
требува само во рмацеутско-хемиј- од 16. II 1979. 
здравствени ор- ска индустрија Бе-
ганизации на здру- оград - Земун 
жен труд 

и-Byk Gulden^ - 05-1922/1 
Konstanz, СР Гер- од 15. VI 1979. 
манија, 
Заступник: „Фа-
бег" — Заступни-
штво иностраних 
фирми — Београд 

„ „ 05-1923/1 
ОД 15. VI 1979. 

и ' 06-1924/1 
од 15. VI 1979. 

05-1925/1 
од 15. VI 1979. 

Може да се издава „Јуторамедија" - 05-447/1-78 
само со лекарски Фабрика лекова у од 11. IX 1979. 
рецепт саставу ИПК „Сер-

во Михаљ" — Зре-
њанин 

,, „Ineks Hemofarm" 05-̂ 977/1 
- Хемијска-фар- од 28. VIII 1979. 
мацеутска индус-
трија - Вршац 

05-978/1 
од 2b. VIII 1979. 

Бр. 05-3239/1 
10 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
Светозар Деповски, с. р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекози 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 И ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДО-
НЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 септември 1979 година е укинато одобрението за пуштање во про-
мет на следните готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

Форма и паку-
вање на лекот 

Број и датум на 
решението за у-

Производител одобрението за кинуваље на о-
на лекот пуштање на ле- добрението за 

пуштање на ле-
кот во промет 

Број и датум на 
одобрението за 
пуштање на ле-

кот во промет 

6 

1 АЅЅТЈСЖШ 

2 АТКОРШ 

3 ВЕШКШ 

4 ВЕУ1ТСУСОМ 

5 ВЕУГГСУСБШ 

6 ВЕУ1ТСУС1ЛЈЅГ 

7 ВОНУА2ЕиМ 

8 САГГЕТШ 

9 САГЕЕТШ 

10 САБТЕТШ 

11 САКШСЕН 

12 СЕГ,ЕЅТООЕКМ-У 

коцкички, 
100 коцк. 

капки за 
очи, 10 т ! 

капки, 10 т1 

капсли, 
8 капе. 
капсли, 
16 капе. 

капсли, 
100 капе. 

маст, 25 б 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
100 табл. 

таблети, 
500 табл. 

капки, 
20 ш1 

крем 0,05% 
15 Ѕ 

„Плива" - Творница 05-5664/2 
фармацеутских и ке- од 14. XI 1969. 
мијских производа — 
Загреб 

„Подравка" - Ко- 05/2-702/1 
привница, ООУР БЕ- од 14. V 1975 
ЛУПО - Творница 
лијекова - Луд брег 

„Инекс Хемофарм" 
Фармацеутско-хе-
мијска индустрија -
Вршац 

09-704/1-60 
од 27. II 1963. 

,, 05-5151/3 69 
ОД 19, III 1970. 

05-5151/1-69 
од 19. III 1970. 

,, ^ 05-5151/2-69 
ОД 19. III 1970. 

„Југоремедита" - Фа- 15/11-2018/1 
брика лекова у сас- од 12. XII 1967 
таву ИПК „Серво 
Михаљ" — Зрењанин 

„Алкалоид" - Хеми- 1150 
ска фармацевтска од 22. VI 1957. 
козметичка индус-
трија - Скопје 

132 
ОД 18. XII 1957 

„ 15-515-374/1-64 
од 10. VI 1965. 

,,Југоремедија" - Фа- 08-1046/1-61 
брика лекова у сас- од 26. I 1962. 
таву ИПК „Серво 
Михаљ" - Зрењанин 

„Крка" - Фармацев- 0502-3682/1-77 
тика, кемија, козме- од 12. V 1978. 
тика, здравилишче 
ип гостинство — Но-
во Место 

05 53/1 
ОД 22. V 1979. 

05 3176/1 
ОД 10. IX 1979. 

05-3561/1 
ОД 10. IX 1979. 

0501-880/1 
од 21. V 1979. 

0501-879/1 
од 21. V 1979. 

0501-878/1 
од 21 V 1979. 

05-2722/1 
од 21. V 1979. 

05-4378/1-78 
од 16. II 1979. 

05-4379/1-78 
ОД 16. II 1979. 

05-4380/1-78 
од 16. II 1979. 

06-2723/1 
од 24. V 1979. 

05-2505/1-78 
од 10. V 1979. 
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13 CELESTODEKM-V 

14 CELESTODERM-V 

15 CELESTODEHM-V 

16 CONTHYCAL 

17 CONTHYCAL 

18 CONTHYCAL 

л 
19 CORDARONE 

20 CYCLOSERIN 

21 CYCLOSERIN 

22 CYCLOSERIN 

23 CYCLOSERIN 

24 CYCLOSERIN 

25 DEX АМЕТИ ASON-
NEOMYCIN 

26 DEXAMETHASON-
NEOMYCIN 

27 DIPAR 

28 DISOCARBAN 

29 DISOCARBAN 

30 DITAMIN 

крем 0,1% 

15 g 

маст 0,05Vo 
15 g 

маст О, 1 e/o 
15 g 

инјекции, 
5 x 10 ООО 
ATrJ 

инјекции, 
10 x 10.000 
ATrJ 

инјекции, 
50 x 10.000 
ATrJ 

таблети, 
15 x 200 mg 

капсли, 
40x250 mg 

капсли, 
250 x 250 mg 

капсли, 
500 x 250 mg 

таблети, 
20x250 mg 

таблети, 
250x250 mg 

маст, 5 g 

маст, 20 g 

дражен, 
30x50 mg 

таблети, 
50x0,5 g 

таблети, 
500 x 0,5 g 

ретард табл. 
10x2,5 mg 

,Дрка" - Фармацев- 05-6091/1-69 
тика, кемија, козме- од 28. IX 1970. 
тика, здравилишче 
ин гостинство — Но-
во Место 

,, 0502-3684/1-77 
од 30. IX 1978. 

,, 05-6092/1-69 
ОД 28. IX 1970. 

„Инекс Хемофарм" 08-2640/1 
— Фармацеутско-хе- од 19. V 1971. 
мијска индустрија — 
Вршац 

,, 08-2640/3 
од 11. VI 1971. 

05 1939/1 
од 10. V 1979. 

05-2506/1-78 
од 10. V 1979. 

05-2097/1 
од 10. V 1979. 

0501-875/1 
од 14. V 1979. 

0501-876/1 
од 14. V 1979. 

08-2640/2 0501-877/1 
од 19. V 1971. од 15. V 1979. 

,Дрка" — Фармацев-
ти^ , . кемија, козме-
тика, здрави л ишче 
ин гостинство — Но-
во Место 

„Инекс X емофарм" 
— Хемијско-фарма-
цеутска индустрија 
— Вршац 

412/1 
од 8. XI 1974. 

05-1439/1 
од 22. V 1968. 

05-4245/1-78 
од 10. V 1979. 

0501-872/1 
од 14. V 1979. 

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

„Инекс Хемофарм" — 
Хеми ј ско-фа рмацеутг 
ска индустрија — Бр-

шац 

„Лек" — Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Љу-
бљана 

05-1439/2 
од 22. V 1968. 

05-1439/3 
од 22. V 1968. 

16-435/1 
од 10. XII 1963. 

16-435/2 
од 10. XII 1963. 

08-973/1-71 
ОД 8. II 1972 

08-973/2-71 
од 8. II 1972. 

6-7372/1-72 
од 5. II 1973. 

0501-871/1 
од 12. V 1979. 

0501-870/1 
од 16. V 1979. 

0501-874/1 
од 16. V 1979. 

0501-873/1 
од 16. V 1979. 

05-3558/1 
од 10. IX 1979. 

05-3559/1 
од 10. IX Ј 979 

05 4121/1 
од 10. IX 1979. 

05-603/1 
од 22. IV 1968. 

05-603/2 
ОД 22. IV 1968. 

0502-4979/1-77 
ОД 24. IV 1978. 

05-1015/1 
од 14. V 1979. 

05 1014/1 
од 14. V 1979. 

05-4482/1 
ОД 10. IX 1979. 
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31 DUO-CELESTONE 

32 DUO-CELESTONE 

33 DUOGYNON 

34 GYNO-DAKTARIN 

35 ISOPAS 

36 ISOPAS 

37 ISOPAS 

38 ISOPAS 

39 ISOVIT 100+5 

40 ISOVIT 400+25 

41 LEKOBAZA 

42 MYRIN 

43 NAPROSYN 

44 OKSIMICIN 

45 OKSIMICIN 

46 OKSIMICIN 

47 ORABET 

48 ORABET 

инјекции, 
1 x 5 ml 

инјекции, 
5 x 1 ml 

дражен, 
2 драж. 

овули, 
15 овули 

дражен, 
250 драж. 

дражен, 
500 драж. 

дражен, 
250 драж. 

форте дражен, 
500 драж. 

-ѓабдети, 
100 табл. 

таблети, 
30 табл. 

крем, 500 g 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
14x250 mg 

маст 3%, 5 g 

маст З1%, 
20 g 

маст за очи 
10/о, 3 g 

таблети, 
20x0,5 g 

таблети, 
60x0,5 g 

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

„Алкалоид" — Хеми-
ска фармацевтска 
козметичка индустри-
ја - Скопје 

„Крка" — Фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Моето 

„Инекс Хемофарм" — 
Хемиј ско-фармацеут-
ска индустрија - Вр-
шац 

6-141/2 
од 8. IV 1974. 

6-141/1 
ОД 8. IV 1974. 

08-1252/1-71 
ОД 19. VII 1972. 

6-2625/1-73 
ОД 22. III 1974. 

16-653/1 
ОД 10. XII 1963. 

0502-4702/1 
од 7. IX 1979. 

0501-4701/1 
од 7. IX 1979. 

05-2827/1-78 
од 16. III 1979. 

05-4244/1-78 
од 11. V 1979. 

0501-869/1 
од 14. V 1979. 

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

,Дрка" — Фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

„Инекс Хемофарм" — 
Хемијско-фармацеут-
ска индустрија — Вр-
шач 

16-553/2 
ОД 27. IV 1964. 

05-5153/1-69 
од 6. I 1970. 

05-5153/2-69 
ОД 6. I 1970. 

08-2495/2 
ОД 22. VII 1970. 

08-2631/2 
ОД 28. IX 1970̂  

05/2-1889/1 
ОД 7. V 1975. 

05-02-1428/1-77 
ОД 5. I 1978. 

05/2-2512/1 
од 29. VII 1976. 

0501-868/1 
од 14. V 1979. 

0501-867/1 
од 14. V 1979. 

0501-866/1 
ОД 14. V 1979. 

0501-865/1 
од 14. V 1979. 

0501-864/1 
од 14. V 1979. 

05-982/1 
од 27. II 1979. 

05 1830/1-78 
од 27. II 1979. 

05-2504/1-78 
од 10. V 1979. 

08-4636/1 
ОД 25. XII 1970. 

08-4636/2 
ОД 25. XII 1970. 

- 08-4635/1 
ОД 25. XII 1970. 

09-700/1 
од 6. XII I960. 

08-5419/1 
ОД 19. XI 1970. 

05-3556/1 
од 10. IX 1979. 

05-3557/1 
од 10. IX 1979. 

05-3555/1 
од 10. IX 1979. 

05-1013/1 
од 21. V 1979. 

05-1012/1 
од 21. V 1979. 
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49 ORABET 

50 ORABET 

51 OSBIL 

52 OSPEN 400 

53 PAS 

54 PAS 

55 PAS 

56 PAS 

57 PENTINOL 

58 PENTINOL 

59 PHEBHOCON 

60 PHEBROCON 

61 PHEBROCON 

62 PLIVADON 

63 PREDN1SOLON 

64 PREDNISOLON 

65 PREDNISON 

66 PREDNISON 

67 PREDNISON 

бб PURSENNID 

таблети, 
250 x 0,5 g 

таблети, 
500 x 0,5 g 
таблети, 
100 x 0,75 g 
сируп, 
100 ml 

дражен, 
250 драж. 

дражен, 
500 драж. 
таблети, 
250 табл. 
таблети, 
500 табл. 
капки, 10 ml 

капки, 100 ml 

маст, 30 g 

распрскувач, 
45 g 

раствор, 
20 ml 

таблети, 
500 табл. 

таблети, 
10 х 5 mi 

таблети, 
250x5 mg 

таблети, 
10 х 5 mg 

таблети, 
20x5 mg 

таблети, 
250x5 mg 

дражен, 
40 х 12 mg 

„Инекс Хемофарм" — 
Хеми ј ско-фармацеут-
ска индустрија - Вр-
шац 

09-140/1 
од 30. III 1961. 

„Крка" — Фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостинство - Ново 
Место 

„Инекс Хемофарм" — 
Хеми ј ско- фармацеут-
ска индустрија — Вр-
шач 

05-4489/1 
од 12. IX 1969. 

15-515-106/2-65 
од 2. VIII 1966. 

Q5-5643/1-75 
ОД 30, I 1976. 

09-702/1 
од 30. XII 1960. 

„Плива" — Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

„Инекс Хемофарм" — 
Хемијско-фармацеут-
ска индустрија — Вр-
шач 

09-702/2 
од 30. XII 1960. 

09-703/1 
од 30. XII 1960. 

09-703/2 
од 30. XII 1960. 

15-628/1-66 
од 29. IV 1967. 

15-628/2-66 
од 29. IV 1967. 

08-2770/1 
од 9. V t 1971. 

08-2769/1 
од 9. VI 1971. 

08-2768/1 
од 9. VI 1971. 

1731/1 
ОД 11. X 1956. 

05-1011/1 
од 21. V 1979. 

05-1010/1 
од 21. V 1979. 

05-3554/1 
од 10. IX 1979. 

05-2096/1 
од 10. V 1979, 

0501-861/1 
од 21. V 1979. 

0501-860/1 
од 21. V 1979. 

0501-863/1 
од 21. V 1979. 

0501-862/1 
од 21. V 1979. 

0501-859/1 
од 21. V 1979. 

0501-858/1 
од 21. V 1979. 

0501-856/1 
од 21. V 1979. 

0501-857/1 
од 21. V 1979. 

0501-855/1 
од 21. V 1979. 

05-54/1 
од 22. V 1979. 

15-515-310/1-65 
од 22. IX 1965. 

„Боеналијек — Сани-
текс" — Предузеќе за 
производна фармаце-
в т с к а , козметичких, 
дијететских и хемијс-
ких производа, сани-
тетског материјала, о-
преме и конфекције 
— Сарај ево 

15-515-310/2-65 
од 22. IX 1965. 

08-2494/1 
од 22. VII 1970. 

08-5418/1 
од 19. XI 1970. 

08-2494/2 
од 22. VII 1970. 

08-4368/1 
од 26. VII 1971. 

0501-854/1 
од 21. V 1979. 

0501-853/1 
од 21. V 1979. 

0501-852/1 
од 21. V 1979. 

0501-851/1 
од 21. V 1979. 

0501-850/1 
од 21. V 1979. 

05-774/1-78 
од 10. V 1979. 
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69 PYRAZINAMID таблети, „Инекс Хемофарм" — 15-42/1 0501-849/1 
50x0,5 g Хеми ј ско-фармацеут- од 12. IV 1966. од 21. V 1979. 

ска индустрија — Вр-
шач 

70 PYRAZINAMID таблети, П 15-42/2 0501-848/1 
500x0,5 g од 12. IV 1966. од 21. V 1979-

71 SPASMO-CIBALGIN compositum „Плива" — Творница 08-2874/1 05-2744/1-78 
дражен, фармацеутских и ке- ОД 22. IX 1979. од 12. IX 1979. 
20 драж. мијских производа — 

Загреб 

72 SPASMO-CIBALGIN compositum IT 08-2873/1 05-2745/1-78 
супозитории, од 22. IX 1979. од 12. IX 1979. 
5 супоз. 

ТЗ STERIGAL воден раствор, „Галеника" - Фарма- 0502-6221/1-77 05-2648/1 
125 ml цеутско-хемијска ин- од 15. V 1978. од 21. V 1979. 

дустрија — Београд— 
—Земун 

74 STROPHANESTIN ампули, „Sandoz" А. G. Basel, 108-378/1-62 05-4961/1-78 
6х 1 ml Застапник: „Велебит" од 10. I 1963. од 17. V 1979. 

— Радна организаци-
ја за меѓународну и 
унутрашњу трговину 
— Загреб 

75 STROPHANESTIN ампули, 9) 108-378/2-62 05-4843/1-78 
50x1 ml од 10. I 1963. од 17. V 1979. 

76 STROPHOSID ампули, 1) 1176/1 0502-9/1-78 
50x1 ml т 21. IX 1954. од 17. V 1979. 

77 STROPHOSID ампули, W 108-378/3-62 05-4844/1-78 
100 х 1 ml од 10. I 1963. од 17. V 1979. 

78 VISKEN таблети, ,Дрка" — Фармацев- 6-1448/1 05-2503/1-78. 
30x5 mg т и ^ , кемија, козмети- од И. V 1973. од 10. IX 1979. 

ка, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

79 VIVALAN таблети, „Инекс-Хемофарм" — 05/2-3647/1 05-977/1 
30x50 mg Хемиј ско-фармацеут- ОД 16. XI 1976. од 28. VIII 1979. 

ска индустрија — Вр-
шац 

80 VIVALAN таблети, w 05-2/4247/1 05-978/1 
150x50 mg од 16. XI 1976 од 28. VIII 1979. 

Бр. 05-3240/1 
10 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 
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855. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 на Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/79, 54/79 и 
58/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно"кредитната политика во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79, 34/79, 36/79 
и 56/79) во точка 18 ставот 3 се менува и гласи: 

„Народната банка во 1979 година ќе и одобру-
ва на Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка (во натамошниот текст: Југосло-
венската банка) кредити за кредитирање на изво-
зот на опрема и бродови на кредит и изведување 
инвестициони работи во странство на кредит до 
височина од 950/о од износот на побарувањата по 
кредитите што за тие намени Југословенската бан-
ка, односно Фондот за кредитирање и осигурување 
на извозни работи, им ги дале на банките, а кои 
побарувања втасуваат во рок до 36 месеци, од де-
нот на давањето кредит на Југословенската банка, 
односно на Фондот од страна на Народната банка". 

Во став 4 зборот: „Фондот" се заменува со 
зборовите: „Југословенската банка". 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија, согласно 

со точка 14 став 2 на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1979 година, нема да ги на-
платува од Југословенската банка втасаните от-
плати по долгорочниот кредит што врз Југословен-
ската банка е пренесен врз основа на Одлуката за 
условите, начинот и постапката за пренесување на 
средствата, правата и обврските по кредитите да-
дени на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозни работи врз Југословенската банка за ме-
ѓународната економска соработка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/79), а каматата по тој кредит во 
периодот од 1 јули до 31 декември 1979 година ќе 
ја наплатува од Југословенската банка по стапка 
од 1% годишно. 

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

О. бр. 49 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

856. 

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Словенија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Србија, Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска, Собранието на Социјалистич-
ка Република Црна Гора, Собранието на Социјали-
стичка Автономна Покраина Војводина и Собрание-
то на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕ-
МОТ И НА ПОЛИТИКАТА НА ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни основните елементи на системот и на политика-
та на оданочување на вкупниот приход на граѓани-
те да ги пропишат на единствен начин, во соглас-
ност со одредбите од овој договор. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да пропишат вкупниот чист приход што подле-
жи на плаќање данок на вкупниот приход на гра-
ѓаните да го сочинува вкупниот износ на сите лич-
ни доходи и приходи, пензии и надомести на ли-
чен доход по основ на социјално осигурување што 
обврзникот на овој данок ќе го оствари во, една ка-
лендарска година на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, нама-
лен за износот на платените даноци и придонеси и 
местен самопридонес. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да пропишат дека обврзник на данокот на вку-
пен приход е граѓанинот што ќе оствари вкупен 
чист приход што подлежи на плаќање на овој да-
нок. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да пропишат основицата на данокот на вкупен 
приход да ја сочинува вкупниот чист приход ос-
тварен во една календарска година, намален за 
износот на трикратниот годишен просечен личен 
доход на вработените во стопанството на републи-
ката односно на автономната покраина, според по-
датоците на републичкиот односно покраинскиот 
завод за статистика, за девет месеци на годината 
за која се врши утврдување на данокот. 

Член 5 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да пропишат олеснението што му се признава 
на обврзникот за секој издржуван член на дома-
ќинството да го сочинува годишниот износ на за-
гарантираниот личен доход пропишан со законот на 
републиката односно на автономната покраина. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да пропишат прогресивни стапки на дан^"^т на 
ркупен приход на граѓаните. 



Страна 1830 - Број 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петак, 7 декември 1870 

Член 7 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни дека решенијата на основните елементи на сис-
темот и на политиката на оданочување на вкупниот 
приход на граѓаните прифатени, на овој договор ќе 
ги вградат со системот и во политиката на одано-
чување на граѓаните до крајот на 1979 година. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластени претставници на собранијата на ре-
публиките и на автономните покраини. 

Член 9 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

20 ноември 1979 година 
Белград 

За Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, 

д-р Обрад Пилјак, с.р. 
републички секретар за фи-

нансии 

За Собранието на СР 
Македонија, 

Ристо Филиповски, с. р. 
републички секретар за фи-

нансии 

За Собранието на СР 
Словенија, 

Милица Озбич, с.р. 
потпретседател на Изврш-
ниот совет на СР Словенија 
и републички секретар за 

финансии 

За Собранието на СР 
Србија, 

Борислав Атанацковиќ, с. р. 
републички секретар за фи-

нансии 

За Саборот на СР Хрватска, 
Емилио Влачиќ, с.р. 

републички секретар за фи-
нансии 

За Собранието на СР 
Црна Гора, 

Велимир Шливанчанин, с. р. 
републички секретар за фи-

нансии 

За Собранието на САП 
Војводина, 

Исидор Секицки, с. р. 
покраински секретар за 

финансии 

За Собранието на САП 
Косово, 

Џемшит Дуриќи, с. р. 
покраински секретар за 

финансии 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во СО-
ЈУЗНИОТ секретаријат за надворешни работи Марко 
Косин, заради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 1021 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

Се разрешува од должноста помошник-директор 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
Срѓан Спиридоновиќ. поради истек на периодот на 
кој е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 30 ноември 1979 година. 

Е. п. бр. 1023 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

- ! ; 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се назначува Александар Воино-
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виќ, досегашен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Етиопија. 

Е. п. бр. 1022 
27 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од СР Х р в а т с к а 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Адлер Адама Фрањо, Бетица Томе Вељко, Бо-
жиновић Шимуна Анте, Цветнић Ивана Јосипу Јерић 
Стипе Томислава, Крстуловић-Дејановић Милана 
Невенка, Марковић Ивана Катица, Мерчеп Стипана 
Ивица, Петрин Рока Фрањо, Симић Николе Стево, 
Су закић Вазмослава Анте, Шишић Луја мр Бруно, 
Шукара Илије Јован, Веселиновић Петра Јован; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бој четић Николе Драга, Босанац Јове Милан, 
Дуликравић Ђуре Чедо, Ђуричић Ђорђа Михајло, 
Ферлин Мартина Анте, Канцељак Стјепана Звонко, 
Кобача Андрије Иван, Куловић Станка Милан, Ла-
бус Николе Илија, Међиморец Матије Матија, Ме-
штанин Ђуре Петар, Михајловић Теодора Петар, 
Нинковић Раде Никола, Ножинић Радована Љубо-
мир, Сирета Илије Миладин, Шимотић Стјепана 
Стјепан, Шкорјанец Имбре Драго, Шовањ Јосипа 
Јоаким, Уводић-Водановић Вицка Мандица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баљкас Мате Анте, Баутовић Петра Анте, Бољ-
е в а ц Јуре Петар, Боројевић Петра Душан, Бучић 
Казимира Јосип, Цебоци Виктора Бранко, Црногача 
Марка Крешо, Чуде Аћима Душан, Дубоковић Јурја 

Нико, Дужевић Николе Иво, Гојановић-Ракић Бла-
жа Јосип, Хегедуш Мартина Драгутин, Иванковић 
Ђуре Ката, Јамбровић Јосипа Иван, Кај аш Драго, 
Кукуљан Михе Душан, Љубичић Тодора Стево, Ма-
рин Анте Јерко, Меић Ивана Јере, Милановић Воји-
слава Радивоје, Момчиловић Николе Ђуро, Одорчић 
Миховила Петар, Паравиња Станка Благоје, Пиш-
кулић Јосипа Иван ,Прњак Мате Антун, Свирчевић 
Мате ̂ Ивица, Троха Антуна Антун; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Еарбуловић Јована Јован, Божић Андрије Ва-
лент, Цвиташ Ва лента Велимир, Чордаш Андрије 
Драгутин, Дошен Дане Милан, Ђурић Ивана Антун, 
Ераковић Тодора Стево, Фазлић Етхема Шефик, 
Фистрић Ивана Јурај, Гоић Силвија Звонко, Ивано-
вић Наста Миладин, Јакопчин-Новак Антуна Ката-
рина, Ковачић-Ивануш Ивана Штефица, Кувачић 
Ђуре Славко, Меснер Валентина Максимилијан, Па-
иафава Николе Јаков, Петричевић Ивана Стјепан, 
Познановић Миле Петар, Спарагна Спрати Ермене-
гилдо, Шверер Адама Златко, Тарбук Милоша Ми-
ле, Тихомировић Васе Чедомир, Веселиновић Дави-
да Петар, Вицебан Мије Јосип, Вргоц Јакова Стје-
пан, Вукић Душана Чедомир; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арханић Људевита Људевит, Бабић Стевана 
Марко, Бачић Стјепана Јосип, Бајт Милана Стјепан, 
Баричевић Томе Стјепан, Бат Јосипа Људевит, Бе-
бек Мије Ђуро, Белец Фрање ,Јосип, Беседић Ми-
ленка Драган, Бјелобрк-Пајић Јована Милка, Бла-
жина Бернарда Маријан, Богдан Богде Здравко, Бо-
роса-Југовић Милана Марија, Браузан-Коларић Ва-
лента Марија, Брнетић Нине Војислав, Бубањ Стје-
пана Јосип, Бубњар Дмитра Петар, Буљевић Драги-
је Јован, Цајнер Фрање Фрањо, Црквенац Петра 
Иван, Челак Јакова Марунића, Чепин-Филко Фрање 
Марија, Чолак Јуре Иван, Чуде-Маричић Божица, 
Чуде Петра Јован, Чуде Јуре Лазо, Чуде Јуре Нико-
ла, Дакић Николе Јосип, Дедић Јована Арсен, Дедић 
Тодора Јован, Десница Стевана Ђоко, Добровац Мар-
тина Божо, Допуђ Аћима Миливој, Драгичевић Луке 
Петар, Драгичевић Богдана Тодор, Ђокић Живка 
Стојан, Ђукић Јове Петар, Емеди Јанка Крунослав, 
Енглер Стевана Стеван, Ференчак Антуна Иван, Га-
гић Душана Радивој, Гашперт Антуна Рудолф, Га-
вран Милана Богдан, Гершић Фрање Ивана, Гој ко-
вић-Ракић Милана Даница, Голик Ивана Анђелка, 
Грегуровић Амалије Драгутин, Гргураш Јосипа Јан-
^о. Грљушић Ивана Мирко, Нетпсћ-Волфенсон Ле-
она Силвија, Хека Јосипа Јосип, Хорват Паулине 
Иван, Илишков Стипе Марко, Иванчевић Обрада 
Лазар, Иванишин Петра др Јаков, Јагић Марка 
Иван, Јањатовић Стеве Марко, Јовановац Стјепана 
Мато. Јурјевић Мартина Иван, Кадеравек-Ре1гопу 
Фрање Отилија, Калинић Петра Мирко, Капитано-
вић Марка Божо, Карамарко-Лупггица Томе Дани-
ца, Катић Ладислава Иван, Кавшек Алојза Живко, 
Клингор Ивана Марија, Клисуриќ Милана Мато, 
Кнапић Ивана Марио, Комазец Обрада Гојко, Кома-
зец Луке Шпиро, Котѕѕкпесћ1-Кнежевић Илије! 
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Љубица, Кордић Петра Петар, Ковачевић Петра Ми-
ле Краљек Ђуре Душко, Крпан Мате Стјепан, Ку-
чук Владе Славко, Лабус-Шкундрић Дмитра Милка, 
Лукчин Винка Винко, Лукић Блажа Анте, Љубић 
МиЈ-е Антун. Макек-Цветан Леополда Драгица. Мак-
јанић Мате Марија, Маричић Ивана Лука, Марић 
Адама Никола, Матовић Антуна Виргинија. Мишко-
вић Илије Милан, Млинац Стјепан, Модрић Ивана 
Шиме. Момчиловић Раде Душан Мрша-Кухта Лео-
полда Весна, Мулалић Алије Салих; 

Никшић-Радошевић Марка Ма ида, Нинковић-
-Никшић Бошка Марта. Ноголица Николе Видоје, 
Нол Филипа Андрија, Олуић Стевана Милош, Олу-
ић Душана Раде, Олуић Павла ВОЈИН, Ополски-Фу-
лановић Драге Анкица, Остриж Флоријана Јосип, 
Паић Маринка Марко, Пара Вин,а Илије Георгија, 
Пецко Ивана Андрија, Перковић-Дерикрава Раде 
Мица, Петретић Јосипа Томислав, Петрић-Грабачић 
Николе Урсула, Петровић Мије Леополд, Петровић 
Војислава Миодраг, Плављанић Николе Славко, По-
повић Душана Томислав, Пркић Јосипа Маријан 
Продан Марка Стипе, Радаковић Илије Дане, Рајић 
Васе Симо Релић-Волфенсон Леона Брна. ђоковић 
Јосипа Иво, Ромић Марка Бранко, Рудеж Марка 
Иван, Ружић Стјепана Јулио, Сабљић Божа Никша, 
Секулић Петра Ђука, Семрен Николе Јаков, Симић 
Раде Петар. Сизгорео Емила Звонимир, Стојановић 
Симе Милка, Сундаћ Николе Љубомир. Свирчевић 
Мате Мато, Ша лек Фрање Фрањо, Шавија-Борковић 
Ристе Боја, Шулек Јосипа Драга, Шуркаловић Васе 
Велимир, Томашевић Милана Славко, Узелац-Соу-
куп Петра Нада, Вечерина Лазе Илија, Вељковић 
Животе Мирослав, Веселиновић Богдана Сава, Ви-
та новић-Берберић Ђуре Даринка, Врлинић Јове Сло-
бодан, Вујић Саве Ђука, Вукавић Тодора Милош, 
Вукмановић Душана Миле ХатћеШ Аугуста Ферид, 
Затезало Симе Петар, Зубер Јулија Маријан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Јосипа Јосип, Алмаши Јосипа Јосип, 
Амановић Тодора Владо, Андричевић-Маљавац 
Францеско Ромидиа, Антић Карла Драгутин, Баџа 
Петра МИЈ ат, Бајалица Луке Марко, Бајсић Петра 
Милан, Бајт Фрање Валентин, Бакса-Брковић Ива-
на Филомена, Балог Фрање Фрањо, Барбуловић Ди-
митрије др Павле, Барић Паве Паве, Бар ловић-Л ац-
ко Јурај а Вера, Баста Марка Милан, Башић-Јуреш-
ковић Николе Марија, Беланчић Ивана Јуре, Белиа 
Правдоје Жељко, Бељан Антуна Јурај, Бембић Ан-
тона Милан, Бензон Марка Петар, Бикић Николе 
Маријан, Бјелајац Лазара Милан, Бјелановић Сте-
фаније Марко, Блаић Илије Мићо, Блажиновић 
Илије Иван, Бодловић-Рубчић Луке Мандица, Бог-
нар Јосипа Звонимир, Богојевић Милоша Георгије, 
Богуновић Ђуре Богдан, Богуновић Душана Драго, 
Бокун-Веселиновић Станка Јагода, Бонета Антона 
Ана, Божичек Фрање Драгица, Брајдић Марка Ђу-
ка, Бркић Томе Милан, Брљевић Марка Дане, Бро-
зић Ивана Ана, Брозинчевић-Старовечки Мартина 
Штефица, Буковчан Ивана Катица, Булић Фрање 
Драгутин, Бурић-Бродарић Павао Емица, Бурић Ма-
тије Иван, Цебовић Ђуре Иван, Целебрини Антона 
Рудолф, Цигановић Ђуре Милан, Црк Антуна Ка-
рел, Човић Јосипа Ђорђе Човић Шиме Иво, Дакић 
Маријана Илија, Дерник-Међеши Александра Ма-
рија, Дивјак Милоша Даница, Дмитровић Душана 

Бранко, Добриловић Мате Миливој, Добросављевић 
Јована Душан, Донковац Антуна Славко, Драгојевић 
,Николе Спасоја, Дубравац Јосипа Лука, Дудуковић 
Миладина Никола, Душанић Ивана Марче ло, Двор-
нић Дионисије Душан, Ђермановић Петра Јово; 

Ерцеговић Николе Анте, Фодор Стјепана Стје-
пан, Форнеци Хуберта Иванка, Франк Маријана Ма-
ријан, Фркетић Павла Павао, Фућак Фабијана Ан-
ђело, Гаћина Стипе Косто, Гашпар Ивана Иван, Го-
дек-Блажевић Ђуре Катица, Гортан-Ференчић Јоси-
па Рита, Гребло Јакова Јосип, Гргурић Стјепана 
Ивица, Гргурић-Томан Рудолфа Зденка, Грмуша 
Стеве Мирко, Ха бековић Јеле Иван, Хаутз Ивана 
Станко, Херцег-Видовић Луке Мира, Хорват Стјепа-
на Антун, Хорват Фрање Фрањо, Хорват Филипа 
Јосип, Илибашић-Хлишћ Антуна Славица, Ипша 
Антона Марио, Ивандић Анте Марија, Ивковић Ра-
де др Чедомил, Јашаревић Јована Ђуро, Јаковчић-
-Панчелат Ивана Саитина, Јеромела Ивана Ратко, 
Јоцић Ђоке Петар. Јовановић-Фабиј анић Мила Ега 
Нада, Јудин Виктора Виктор, Јукић Паве Миле, Ка-
леа Терезија Маријан Канижанец Павао Ђуро, Ка-
нурић Лазе Душан, Карамарко Ивана Шиме, Касал 
Фрање Стјепан, Кисељак-Оралек Ивана Штефица, 
Клем Павла Антун, Кљајић Милана Спасоја, Кне-
жевић-Ивезић Стјепана Анкица, Кнежевић Илије 
Ђуро, Кокот-Д о лонец Фрање Нада, Колудер Мије 
Мирко, Ковач Стјепана Иван, Краљић Јурја Иван, 
Кресовић Илије Сретко, Крижак Роке Фрањо, Кро-
виновић-Хитрец Јосипа Мира, Крстанац Стјепана 
Милан, Крулчић Ивана Драго, Круљац Ивана Ма-
тија, Крлсак Јосипа Славко, Кукић Пере Милан, Ку-
лишић Михе Петар Куловић Милана Станко, Куш-
тера Мате Радослав. Лабус Раде Радивој, Лалић Ја-
кова Петар, Лапић Павао Томислав, Ледић Марка 
Анђелка, Леш Антуна Алберт, Лешић Антуна Мато, 
Лотина-Гаћина Срећка Драгомира. Ловрић Шиме 
Јосип, Лукшић-Добрила Вјекослава Марија, Љева-
ковић Стјепана Томо, Љубић Шиме Мате; 

Малинић Луке Миле. Малобабић Николе Игња-
тије, Марц Јосиг-ч Јосип. Маринковић Миховила 
Иван, Матановић СТЈелана Славко, Матешић Марка 
Петар, Матичић Јуре Марко, Медаковић Миле Анка, 
Меданчић Антона Богдан, Медић Дане Милан, Ми-
леуснић Стојана Миленко, Милојко-Грбић Драгути-
на Нада, Милотић Мартина Иван, Мирковић Саве 
Саво. Млинарић Стјепана Ђуро, Мухвић Јурза Ма-
тија, Мурат Миле Стјепан, Наг л ић Стјепана Анте, 
Наперотић Ивана Марио, Новаковић Јулиуса Елза, 
Новковић Петра Урош, Новосел Јанка Петар, Оџић-
-Абрамовић Ђуре Љубица, Олуић Ђуре Богдан, Олу-
ић Шпире Данило, Омановић Салка Мехо, Опачић 
Глише Милан, Овчарић Аугустина Драго, Палинкаш 
Паво Јосип, Памић Ивана Јосип, Пантелић Бранка 
Душан, Пасарић Јакоба Владо, Павелић Милана Бо-
жо, Павелић Јурај а Бранко, Павковић Милована 
Стево, Павличевић Ивана Миле, Павловић Стјепана 
Мато, Печек Мартина Јанко, Перенчевић Николе 
Симо, Пешт Данијела Ана, Петак Андрије Фрањо, 
Петковић Ђуре Никола, Петровић Јурај а Љерка, Пи-
перски Милана Димитрије, Подлесник Д понизи ја 
Антон, Поповић Боже Боро, Пран-Мегла Стјепана 
Маргарета, Прибанић-Илић Николе Душанка, Про-
дан-Рафанели Ивана Ана, Просеник Људевита Бран-
ко, Просењак Јосипа Драгутин, Превозник Адама 
Јакоб, Прпић-Рихтарић Фрање Марија, Пуцак-Ду-
ковац Роке Ана; 

Радојковић Стјепана Ђино, Ра дошић Јосипа Јо-
сип, Раишић Станка Никола, Рајковић Јосипа 
Здравко, Ракић Ивана Марио, Риго, Јосипа др Вик-
тор, Рогинек Ивана Мирко, Романић Остоје Јован, 
Рошић-Девчић Милана Анкица, Рожић Јосипа Пе-
тар, Русијан Јосипа Вјекослав, Сабол Мирка Драгуљ 
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т п , Савић Душана Душан, Серго Антена Вјекослав, 
Сикирица Душана Марко, Ситар-Сеђек Андрије Ма-
рија, Скендер Драгутина Златко, Скоко Антуна Дра-
гутин, Скоко Мирка Иван, Скупњак Јулија Младен, 
Содић Ивана Михајло, Срук Андрије Јосип, Стане-
шић Блажа Емил, Станојевић-Грчар Ивана Лилиана, 
Старчевић Стјепана Бранко, Степановић Антона 
Атилио, Стокић Јосипа Мато , Судец Блажа Јосип, 
Свобода Јосипа Алфонсо, Шапоња Душана Марко, 
Шебетовски-Бермакец Божена, Шимег Андрије 
Фрањо, Шимунић Владе Стјепан, Шкорић Раде Или-
ја, Шкртић Ивана МИЈО, Шоша Шиме Јосо, Штајду-
хар Антуна Иван, Штимац Матија Јосип, Штимац Јо-
сипа Зденка, Што к Фрање Драгутин, Штрицки-Но-
сић Ивана Вјекослава, Тадић-Чолић Стјепана Кор-
нелија, Терзановић Пија Јаков, Тулум Станка Лазо, 
Туркуљ Марка Филип, Урти Виктора Виталиано, Ус-
миани Ивана Фрањо, Вахтарић Стјепана Златко, Ба-
јагић Спасе Илија, Варвић Јосипа Крунослав, Васи-
љевић Милана Раде, Вашаревић Шиме Мићо, Витас 
Спасенија Стеван, Војновић Владимира Јован, Вој-
водић Илије Дмитар, Волф Ивана Иван, Врцељ Ђуре 
Петар, Врховац Душана Рајко, Вучетић Стјепана 
Живко, Вукичевић Јована Војину Вујин Милоша Јо-
во, Вуковић-Војновић Раде Савета, Вурдеља Стојана 
Раде, Заимовић Мехмедбега Сеад, Завршки Стјепана 
Владимир, Здарилек Виктора инг Јосип, Зечевић 
Винка Фрањо, Змек Ивана Драгутин, Зохил-Пацен-
ти Јосипа Штефица, Зовко Стипана Љубомир, Жи-
вановић Нике Живојин, Жугец Антуна Иван, Жу-
панић Ивана Фрањо, Жужић-Мартиновић Мате Ан-
кица; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовост на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Барић Луке Мато, Ђа чић Маринка Душан, Хо-
ленко Милана Зденко, Комадина Рудолфа Рудолф, 
Кременовић Драгутина Момчило, Крстичевић Алек-
сандра Анте, Раић Анте Нико, Кеѕсћпег Вјенцеслава 
Влатко, Штимац Антона Максо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бачун-Калчић Антона Терезија, Батаљак Фили-
па Фрањо, Берић Николе Мирко, Безјак-Билиу Анте 
Антонија, Блажевић Антона Елиђо, Ерих Јосипа Јо-
сип, Буцоњић Ивана Крешимир, Бутина Томе Јосип, 
Бутковић Мартина Владимир, Цецеља Игнаца Ми-
лан, Чапек Фрање Антун, Делимар Павла Мирко, 
Доминковић Акош Ернест, Драгосавац-Радаковић 
Јове Мира, Ђаја Војислава Нада, Ђурић Винка Стје-
пан, Ерић Живојина Недељко, Франковић Мате Ма-
то, Габај-Павлетић Шиме Јелица, Гојковић Јове Ду-
шан, Гргић Марка Лука, Грубор Михајла Даница, 
Хабек-Балент Јосипа Ружа, Харцет-Гргурић Ивана 
Аница, Хоџић Хајдара Хајдар, Хорватић Болте Ан-
тун, Игњатовић Јована Душан, Ивановић Мије Мар-
тин, Јанчић Милана Јелена, Јанчић Симо, Јурсик 
Рудолфа Ладислав, Калембер Раде Милорад, Кара-
чоњи Форде Мирослав, Кауцки-Барчић Јанка Ана, 
Кишенемеш Мирка Мирко, Коларек Антуна Блаж, 
Колић Јосипа Петар, Кончић Алберта Фрањо, Кова-

чевић Марка Фрањо, Ласан-Куртаић Ивана Анка, 
Мандић Лазе Мирко, Манојловић Светозара Ђоко, 
Маргетић Анте Душан, Марић Пере Винко, Маркус 
си-Кокановић Ивана Манда, Маслај Илије Мато, Ма-
тијевић Маријана Зденка, Мештровић-Шурина Пет-
ра Олга, Микулић Анте Јуре, Миличић Марка Ду-
шан, Миловић Јована Славко, Мирчета-Гернхард^ 
Ивана Јулија, Млинарић Ђуре Иван, Млинарић-Ме-
сиц Фрање Катарина, Мрђеновић Николе Милан, 
МуЈакић Мехмеда Хасан, Мужинић-Љубић Анте 
Љубица; 

Начиновић-Надесић Антона Марија, Новак-
-Вадља Стјепана Марија, Новаковић Јове Смиља, 
Одић Андрије Блаж, Паравиња Миле Јека, Пар-
маћ Ивана Борислав, Пасту ловић Марије Војислав, 
Павлек-Пецигош Јосипа Катица, Перлић Секуле 
Ратко, Перишић Ивана Ренато, Петровић-Калинић 
Стеве Милица, Пишчевић Драге Соња, Пођавершек 
Ивана Вилим, Потрошко Ивана Стјепан, Познић-
Купрешанин Шпире Смиљана, Пратенгразер Јосипа 
Бранко, Прелец МиЈе Мијо, Примц-Хорватић Ивана -
Розика, Раб Ивана Антун, Радић Уроша Светозар, 
Рађеновић Раде Слободан, Рагуж Луке Доминик, 
Ранисављевић Ивана Симо, Ратковић Саве Видо, 
Равенски Флоријана Мирко, Ризнић Миодрага Мио-
мир, Сабљак Ивана Антон, ЅеНсћаг-Кадлец Фрање 
Марија, Сић Фрање Мирко, Собол-Орлић Раде 
Живка, Срдоч Владимира Милојка, Стрганац Ђуре 
Јосип, Стринић Ру стена Митхад, Шалајић Диониси-
је Младен, Шинка Џаво Јосип, Шваста Ивана 
Фрањо, Томић-Суботић Стевана Душанка, Тривано-
вић-Сомунчић Николе Драгиња, Турк Јосипа Јосип, 
Умолац-Главина Стјепана Јелена, Винковић Луке 
Петар, Вјетровски Антуна Фрањо, Брчић Пашка 
Фране, Вучак Антуна Стипо, Вуковић Ивана Фра-
њо, Вуковић Паве Иван, Вуковић-Војновић Раде 
Савета, Ж д ерић Винка Иван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајваз-Селимагић Смаила Фехдија, Арас-Јак-
шић Ђоке Мирјана, Асановић-Бркић Мирка Нада, 
Бабич Ивана Антон, Бачелић Стипе Томо, Баћа 
Марија Иван, Балабан Илије Марко, Балде Ловре 
Марија, Банић-Рожа Антуна Зденка, Банко Ивана 
Романо, Бановац Јосипа Маријан, Бановић Јуре 
Анте, Барбић Рудолфа Алдо, Барошевић Андрије 
Стјепан, Беловић Рудолфа Крешимир, Бембић 
Ивана Феручо, Беназић Јосипа Виктор, Бибулић 
Јосипа Рудолф, Билишков-Андријашевић Петра 
Јелена, Блажанин Ивана Иван, Богић Милојка 
Мирко, Боргин-Чогеља Ратомира Антица, Боројевић 
Милана Никола, Бошкаило Суле Хасан, Брач Гаш-
пара Мато, Брајковић Шиме Анте, Брајковић Ива-
на Антон, Брајковић Антона Марија, Братулић 
Шиме Анђело, Бречевић Слободана Јанко, Бркић-
-Шупе Нике Марица, Вудија Јосе Дарко, Бујан 
Алберта Катарина, Буњевац Матије Андрија, Буто-
рац Бланка Јосип, Црнковић-Шпорчић Јосипа Ката-
рина, Цвејић-Станишић Милића Зорка, Цветано-
вић-Радановић Петра Весна, Цвијан Фрање Стје-
пан, Цвијовић Васе Лазар; 

Чанак Раде Војин, Чарапар-Микшић Николе 
Марија, Чарапина Јуре Стојан, Чехулић Блажа 
Драгица, Чолић-Ручић Мије Катица, Чоп Јакова 
Мата, Чорак Паво Стјепан, Чубретовић Андрије 
Анте, Чубриго Митра Милан, Чулиновић-Рожанко-
вић Стјепана Вера, Ћосић Илије Божо, Ћулибрк 
Марка Илија, Дасовић-Маријан Петра Јованка. Де-
довић Боже Иванка, Делач Јосипа Бранко, Девчић-
-Пасарић Фрање Славица, Добриловић Јакова Еду-
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ардо, Доброта Вује Милан, Драча Петра Мирко, 
Драгичевић Миле Иван, Дружета Ивана Станко, 
Дубравчић-Лашкарин Мате Драгица, Дукић-Пе-
Оровић Михајла Стојанка, Дурман-Томашевић Или-
је Мирјана, Дувњак Антона Владимир, Џајић-Бук-

ва Петра Невенка, Ђирлић Пашка Красодар, Ђо-
ћић-Силађи Адама Ката, Ђорђевић Миливоја Тео-

дор, Ђукановић Алексе Миленко, Ђукић Томе Мир-
ко, Елхард Јосипа Владо, Фабрис Карла Карло, 
Фајић-Црнковић Ивана Марија, Ференчак Антуна 
Мато, Филипчић-Срботњак Алојза Матилда, Гашпа-
ровић -Хо лу т к а Јосипа Нада, Голуб-Струпар Слав-
ка Марица, Тренко Матије Станко, Гргурић Јосипа 
Антун, Грипарић-Вербанац Марио Лина, Грубешић 
Пере Фрањо, Грубишић-Мусић Бранка Неда, Тр-
жан ВОЈКО Винко, Гуштин Мате Антун, Хајдаревић 
Хасиба Мустафа, Хајдуковић-Глумац Петра Милка, 
Херак Шиме Еуген, Херак Шиме Шиме, Хорват, 
Шимуна Стјепан, Хрњак Дмитра Радојка, Илић 
Ивана Романо, Ипса-Ројнић Антуна Милка, Иван-
чић Јакова Анђелко, Ивановић Стојана Велимир, 
Иветић-Дерле Адама Славица; 

ЈадреЈЧић-Турковић Ивана Љиљана, Јагодић-
-Фундук Раде Милка, Јајац-Бујас Пашка Љубица, 
јаковац Мартина Адолф, Јаковљевић Стјепана Ни-
кола, Јандић Душана Стојан, Јанеш Андрије Јосип, 
Једрејчић Вјекослава Марија, Јеленић Јосипа Фе-
ручо, Јеловац Шиме Младен, Јовановић Николе 
Саво, Јукић Ивана Марко, Јурас-Бујас Пашка Ма-
рија, Јурковић Ивана Петар, Јурман Стјепана Ју-
лијус. Кашуба Мије Иван, Катанић Тодора Јово, 

езеле Андрије Јосип, Клаић Петка Крешимир, 
л арић Михаела Станислав, Кнежић-Бујић Николе 

Јелка, Коба л и Ивана Иван, Кочиш Леонарда Ђуро. 
комадина Антуна Антун, Комар Мира Ивица, Кос 
Ивана Анђело, Кос Томе Илија, Кос-Лончар Жар-
ка Звездана, Кошутић Николе Милош, Ковач-Ко-
мадина Миле Драгиња, Краинчић-Дерњач Ивана 
Ђурђа, Крајачић Ивана Винко, Крајшић Милана 
Бранко, Крамарић-Милошевић Милорада Зора, 
Крепенц Рудолфа Иван, Кринц Блажа Јурај, Крз-
нарић-Гргић Ивана Катица. Кубај Маријана Мари-
јан, Кумпаре Јакова Никола, Куштра Ђуре Иво, 
Лежајић Милана Живко, Лончарић Јосипа Андри-
ја, Ловренчић-Јеленић Стевана Марица, Луцевић 
Шимуна Веселко, Лук Ивана Станко, Лукетић-Ми-
линовић Раде Босиљка, Љубај Ладислава Иван; 

Мађар-Рапић Ивана Љубица, Манце Антуна 
И зид ор, Маријан Петра Душан, Матић Ивана Ма-
рио, Матошевић Марка Марио, Меглић Мије Иван, 
Метикош Јована Стево, Михајловић Тихомира Љу-
бо, Мијић Петра Маријан, Микановић-Јерговић Пе-
тра Љубица, Мик летић Стјепана Андрија, Микулић 
Петра Славко, Микуљан-Лукетић Вида Марица, 
Милетић Динка Ренато, Милинковић-Матијевић 
Миле Љубица, Милојевић Љубо Васо, Милорад 
Марка Љубо, Милос Јосипа Луиги, Милош Ивана 
Стеван, Мишчевић Теодора Никола, Мод ру шаи Ро-
мана Граци јано, Мргић Тодора Игњатија, Мусија-
-Вдовић Мирка Бранка, Надишић-Лук Јосипа Јо-
ланда, Нађ Ивана Стјепан, Маѕу Јаноша 111еѕ, Оме-
рагић Муниба Ариф, Омрчен Јакова Звонко, Оре-
мовић-Светличић Јосипа Анђела, Орешковић Ивана 
Иван, Орешковић Ивана Петар, Пајванчић Андрије 
Лука. Палиан Петра Иван, Паулетић Шиме Марио, 
Павлек-Јурковић Грге Вишња, Павлин Антуна Ја-
рослав, Перковић-Бедњанец Драгутина Ивка, Пе-
тровић Стјепана Стјепан, Пилат Анђела Гверино, 
Плеша Бара Антун, Плетковић-Беадер Николе Љу-
бица, Почић Драгутина Драго, Половина-Грегурец 
Винка Марија, Пољанчић Винка Винко, Порцио 

Гашпара Јосип, Посавец-Хренгек Ане Ђурђа, Пос-
тружин-Јожек Бранка Славица, Поточник Јосипа 
Владимир, Пркачин-Ковачић Ивана Брна, Пуцељ 
Драге Људевит, Пучић Ивана Петар, Пулин Антона 
Франко; 

Радетић Валентина Анђело, Рад ичевић-Томовић^ 
Момира Десанка, Рајић Ивана Иван, Рајић Фрање 
Мирко, Рајтаревић Ивана Андрија, Ракас Николе 
Раде, Ракић Саве Васо, Рибарић Милана Леонилда, 
Рибарић-Којић Николе Радојка, Ромода Стјепана 
Стјепан, Рожа Јосипа Карол, Русијан Јосипа Ми-
лена, Русијан Антуна Ренато, Русијан Јосипа Ру-
долф, Саблић Милана Душанка, Станковић Љубана 
Стеван, Сауко Јосипа Марио, Садлић Невенка Бог-
дан, Секулић Јосипа Михајло, Сембер-Лазара Не-
над, Сертић Павла Алојз, Скоко Томе Јосип, Слоко-
вић Антона Слободан, Соломун Стеве Иван, Сомек 
Павла Мартин, Станзер Рудолфа Златко, Стевић-
-Кулунџија Балде Марија, Стишћак Јуре Стјепан, 
Стојнић-Братовић Ивана Ема, Стојнић Анђела Тк-
ани, Страхија Јосипа Анте, Светличић-Можгон Ви-
лима Даница, Светличић Петра Станко, Свињицки 
Антуна Јосип, Ша ите к Мирка Јосип, Шаула Ђуке 
Никола, Шерго Ивана Ел ио, Шимић Јуре Славко, 
Шимко Јанка Мијо, Шишовић Вјекослава Албина, 
Шкортанец-Шимунец Вида Зорица, Шлогар Људе-
вита Драго, Шнајдер Јаноша Јанош, Шоп Антуна 
Ђуро, Шошић Ивана Миро, Шпичак Винка Иван, 
Шпорчић Николе Антун, Штимац-Денковац Матије 
Босиљка, Штруклец Аугуста Иван, Шупе-Гулин 
Анте Драгица, Шуран Шиме Милан, Швоб Матије 
Виктор, Талер Ивана Павао, Терлевић-Бастијанић 
Марка МарР1ја, Тежачки Мате Иван, Тихи Ивана 
Иван, Тома Михај,ла Антал, Томић Марка Станко, 
Тонковић Луке Катица, Торомановић Зухдија Едиб, 
Тривановић Илије Милан, Трнски Фрање Вјеко-
слав, Троха-Ликер Јакова Елизабета, Трошић Ми-
лана Миодраг, Турчиновић Антона Виктор; 

Узелац-Баста Ђурђе Анка, Вајзенбах Јосипа 
Јосип, Валковић-Гулић Петра Евелина, Вебер Ан-
туна Владимир, Везмар Милана Гојко, Безмаревић 
Ивана Андрија, Влаховић Ивана Емил, Влаовић 
Антуна Катица, Влашкалић Саво Ђорђе, Вончина-
-Кедменец Звонимира Дубравка, Вранешевић Мар-
ка Драган, Врбанић Антуна Мирко, Врбат-Крањче-
вић Мирка Зора, Вучетић Јанка Стево, Вучковић 
Стеве Никола. Вургинец-Блажевић Марка Славица, 
Вуксан Шиме Михаел, Зграблић Ивана Ђино, Зина-
јић Мане Драган, Зонка Николе Жељка, Зупрић 
Рената Иван, Жиковић Теодора Бернарда, Живко-
вић-Шупе Јосе Јелка, Жуфић Ивана Антон, Жу-
фић Срећка Марија, Жуфић Антона Владимир, 
Жунта Р1вана Марија, Жупанић Леополда Бранко, 
Жупчић Марка Антон, Жужић Анђела Виктор; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Алаћ Душана Зоран, Басарић Максима Ђуро, 
Берић Саве Милорад, Брадарић Танасије Јово, Це-
лић Бенедикта Серђо, Црнковић Павла Мирослав, 
Чоп Фрање Здравко, Дагостини Петра Серђо, Ђу-
кић Ивана Никола, Ерцег Јосипа ЈДван, Флоријан 
Матије Винко, Гиљевић Анте Миливој, Гиљевић 
Ивана Живко, Градац Дује Ивица, Кезеле Ивана 
Јанез, Личанин Јанка Милан, Малнар Антона Ан-
тон, Матековић Милана Никола, Папић Ивана 
Иван, Петроков Мије Иван, Полић Сречко, Пољак 
Петра Грагош, Сиронић Слободана Станко, Славу-
јевић Николе Стево, Шкатар Антона Владимир, 
Томашевић Јуре Пино; 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Каузларић Антона Миљенко, 

Бр. 31 
23 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата1 на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат 

Од СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јанески Димитар Благоја, Нацоски Георгиев 
Благој; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството помеѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ангелески Трајко Ристо, Деловски Пано Боро, 
Доновски Филип Јонче, Ивановски Петре Гоце, Ми-
лошевић Јована Стојанче, Тосевски Јефтима Тодор; 

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

новски Тодор Владо, Лазаревски Димов Крсте, Ни-
кодиновски ИлиЈа Александар, Синадиновски Јосиф 
Здравко, Синани Вејсел Бедри, Стаменовски Ан-
гелов Насе, Таировски Мивтар Зенел, Торбевски 
Тодор Мицко, Здравески Димко Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абедини Мустафа Зулал, Ал аца ј ков Ристо Ангел, 
Ангеловски Алексо Душан, Апостолова Живоин 
Радмила, Аранђеловски Борис Славе, Атанасовска 
Јован Зорица, Батева Томе Аница, Блажески Бла-
жо Спиро, Богев Апостол Станоја, Бошњаковска 
Нове Мирослава, Божиновски Цветко Зоре, Бунев-
ска Борис Благородна, Цупић Љубомира Бранко, 
Цветановски Милош Ђорги, Чаушевски Никола Бо-
рис, Чавковски Иван Стефко, Димитриевски Ђуро 
Стојан, Димоски Јован Александар, Доневски Пане 
Петре, Џочков Мирчо Ристо,Ђорђиевски Киров То-
дор, Фузевски Атанас Кире, Телевски Никола Ду-
шан, Георгиевски Трајков Љубе, Илиевски Драганов 
Тихомир, Ивановски Крсте Методија, Јанков Петре 
Андреја, Јовановски Зафир Ратко, Јовчевски Ве-
личков Ангел, Калај циевски Ђорђев Стеван, Кнеже-
вић Милоша Радивое, Коцевски Диме Ђорги, Косто-
ва Јордан Маргарита, Костовски Александар Јовану 
Лазаревски Васил Мирко, Мерџановока Најдо Мен-
ча, Мешков Кирил Александар, Миленков Стојмир 
Симеон, Мутовски Иван Владимир, Несторовски 
Илиев Јордан, Николовски Илија Драгомир, Ори-
ђански Ванчо ДОЈЧИН, Пармачки Сандре Глигор, 
Павловски Миливое Бранко, Перковски Љубин То-
де, Петровска Димитар Милка, Попоски Антим Ђор-
гија, Ризов Стојан Ристо, Спироски Ристо Благоја, 
Спировска Панде Катерина, Спиркоски Киро Кирил, 
Стојковски Девчо Воислав, Стојчев Кирил Стојан, 
Штрковски Илија Раде, Танаскоски Ђорги Димитри; 
Трајановић Драгиша Славко, Васовски Лазо Славе, 
Видиц Алберт Алфред; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на веено-стручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Станисавлевски Андон Бошко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Апостолски Насте Стојан, Арсов Јордана Киро, 
Арсовски Трајко Ангеле, Биџовски Илија Алексан-
дар, Бошнакоски Лазар Стево, Георгиевски Чеза-
ров Никола, Илиевски Борис Душан, Марковски Јо-
ван Алекса, Митевски Богоја Душан, Николовски 
Илиев Миле, Николовски Сиљан Никола, Нонковски 
Славе Љубин, Поповски Јован Александар, Ристов-
ски Гаврил Јордан, Спасовски Томо Ратко, Станкос-
ки Георги Методија, Тодоровска Милош Сава; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арсовски Мане Арсо, Беџети Јонус Беџет, Ђ ор-
девски Стојче Спиро, Филипоски Славе Јордан, Ца-
ревски Томе Крсте, Глигороски Милан Илија, Јова-

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Морчанин Лазар Костадинка; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсова Стојан Нада, Чаковска Никола Цветан-
ка, Дибранова Димитрова Мирослава, Ђорђиева 
Иван Катерина, Ђорђиовски Стојан Наће, Гаври-
лове^ Цветко Стојка, Мушевски Ђорги Благота, 
Никодиноски Трајан Тодор, Новевски Крале Петро-
нија, Пеоска Дамјан Менка, Стојановски Дончо 
Александар, Тановски Трајан Петар, Веловска 
Ставре Менка; 
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О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Апро Лајоша Рихард, Јовановић Озрена Жи-
војин; 

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

Петра Винка, Хрњак Ђуре Жарко, Крстић Ненада 
Мирослав, Лалић-Кирић Александра Бранка, Пау-
новић Милутина Добривоје, Петковић Александра 
Душан, Петровић Владимира Милица, Прибић Симе 
Дане, Ремер Фрање Бранислав, Секулић Спасоје 
Боривоје, Спасојевић Драгољуба Станиша, Вукој-
,чић Милана Славољуб. 

Бр. 47 
26 април 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мићевић Душана Невен, Милосавлљевић Божи-
дара Милан, Војновић Стевана Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ОД значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Богић Бранка Светко, Черовић Саве Ратко Ди-
Митријевић Ђорђа Боривоје, Шарац Драгутина 
"ћорђе, Вуковић Радована Чедо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

х\нтић Драгутина Владимир, Бабић Симе Лазар, 
Варта Фрање Иван, Бојовић Владимира Милан, 
Царевић Стевана Слободан, Чубрило Томе Мићо, 
Чу гуровић Здравка Цветан, Ћирковић Милије Ра-
диша, Давидовић Јована Младен, Гаицки-Белић 
Жарка Бисерка, Гавриловић Пауна Војислав, Груба 
Петра Тиберије, Илић Јована Радослав, Ивановић 
Ћетка Милета, Косовац Богдана Јелена, Маринко-
вић Неђе Страхиња, Марјановић Николе Лазар, 

Морар Михајла Живанко, Мудринић Николе Ми-
лан, Никић Бранка Милутин, Паповић Видака 
Младен, Пашић Миленка Миљко, Пауновић Божи-
дара Михајло, Прстојевић Мирка Ристо, Радивој е-
вић Павела Прока, Раковић Сретена Обрад, Савић-
-Ковачевић Лазе Зора, Спаић Спасоје Гојко, Спа-
сојевић Максима Глишо, Шкоро Спасоја Мирјана, 
Шуловић Бранимира Тихомир, Угарковић Милана 
Стеван, Валенћик Мише Павел, Величковић Милоја 
Миодраг, Вујић Јована Тодор, Зорбић Сретена 
Драгољуб. Живановић Пауна Александар; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ранисављевић Лазара Витомир, Релић Живка 
Небојша, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бојчић Јована Радован, Божић Ристе Чедомир, 
.Чордаш-Рипсо Јаноша Марија, Ћушић-Радун 

С О Д Р Ж И Н А : 
^ Страна" 

845. Закон за посебните услови за давање 
кредити за инвестиции — — — — — 1797 

846. Закон за измена на Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за 
надоместите на личните доходи на деле-
гатите во Собраните на СФРЈ — — — 1800 

847. Закон за измена на Законот за обезбеду-
вање средства за покритие на пречекору-
вањето на трошоците за изградба на пру-
гата Белград—Бар на територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора — — 1800 

848. Закон за дополнение на Законот за ре-
гулирање на кредитите на Народната бан-
ка на Југославија што им се дадени на 
банките во 1975 година за определени на-
мени — — — — — — — — — 1801 

849. Одлука за патување на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во земјите со кои Социјалис-
тичка Федеративна Република Југослави-
ја не склучила спогодба за укинување на 
визите — — — — — — — — — 1801 

850. Решение за промена на номенклатурата 
на Царинската тарифа — — — — — 1801 

851. Правилник за стручната подготовка, ис-
питите и дозволите за работа на контро-
лорите на летањето — — — — — — 1802 

852. Список на готовите лекови за чие пуш-
тање во промет е дадено одобрение во пе-
риодот од 1 јануари до 30 септември 1979 
година — — — — — —— — — — 1807 

853. Список на готови лекови во нови форми, 
пакувања и називи, променет состав и 
начин на издавање, за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот 
од 1 јануари до 30 септември 1979 година 1819 

854. Список на готовите лекови и на формите 
и пакувањата на готови лекови за кои е 
донесено решение за укинување на одо-
брението за пуштање во промет во пери-
одот од 1 јануари до 30 септември 1979 
година — — — — — — — — — 1824 

855. Одлука за измени на Одлуката за мер-
ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1979 година — — 1829 

856. Договор за усогласување на основите на 
системот и на политиката на оданочување-
ње на, вкупниот приход на граѓаните — 1829 

Назначувања и разрешувања — — — — 1830 
Одликувања — — — — — — — — — 1831 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредниг 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графнчки 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


