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636. 
Врз основа на член 137 ста© 3 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на 
согласноста од надлежните републички и. покраин-
ски органи, по прибавеното мислеше од Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ 
II ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВАТА И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАН-
СТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои можат да 
се"користат и да се плаќаат трошоците на претстав-
ништвата и на делегатите во странство и другите 
трошоци на работењето -со странство (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/77, 17/78, 5/80, 34/80 и 64/80) 
точка За се менува и гласи: 

„За. Вкупните трошоци на претставништвата и 
на делегатите во странство во текуштата година мо-
жат да се зголемат во однос на вкупно остварените 
трошоци во претходната година, и тоа: 

1) до 5% — под услов извозот да е зголемен за 
најмалку 20% во однос на претходната година; 

2) до 10% — под услов извозот да е зголемен за 
најмалку 30% во однос на претходната година; 

3) до 20% — под услов извозот да е зголемен за 
најмалку 60% во однос на претходната година; 

4) во согласност со одлуката на органот на уп-
равувањето, под услов извозот да е зголемен над 
80% во однос на претходната година. 

Трошоците за репрезентација на претставниш-
твата и на делегатите (во странство не можат да пре-
минат 10% од вкупно можните трошоци во текуш-
тата година. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се одне-
суваат на трошоците на претставништвата и на 
делегатите во странство и на другите трошоци на 
работењето во земјите во развој и во Народна Репуб-
лика Кина." 

2. Во точка 4 на крајот се додаваат зборовите: 
„за вкупниот износ на платените трошоци". 

Се додава но© став 2, кој гласи: 
„Доказот од став 1 на оваа точка задолжително 

се поднесува за трошоците платени во национална 
валута во работењето на претставништвата и на де-
легатите во земјата чија национална валута не е 
конвертибилна, како и за трошоците направени од 
страна на работниците кои од Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија се упатени на 
службен пат ©о односната земја/* 

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

Е. п. бр. 376 
16 септември 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

637. 
Врз основа на член бб став 2 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82) и на член 130 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство (,-,Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), врз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТИТЕ 
НД ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕШНОТР^ОВ-

СКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за работите на посредување во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/77) во точка 2 по став 1 се додаваат 
три нови става, кои гласат: 

„Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, по прибавено мислење од Сојузниот секрета-
ријат за финансии и Народната банка на Југосла-
вија, кои се должни мислење да даваат во рок од 
седум дена од денот на приемот на барањето, дол-
жен е за барањето за издавање на одобрението од 
став 1 на оваа точка да одлучи во рок од 20 дена 
од денот на приемот на барањето. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија во рокот од став 2 на оваа точка не одлучи 
3h барањето за издавање на одобрение за вршење 
на работите на посредување ќе се смета дека одоб-
рението е дадено, за што е должен во рок од три 
дена од денот на истекот на рокот од тој став да 
издаде потврда, која го заменува одобрението за 
вршење на односната работа на посредување. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија го одбие барањето за издавање на одобрение 
за бршење на работи на посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, должен е да ги наведе при-
чините поради кои е одбиено барањето." 

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

Е. п. бр. 375 
16 септември 1982 година 

Белград ; 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
I Борисав Сребриќ, е. р. 
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638. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет (..Службен лист на СФРЈ", 

бр. 9/81), 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 ЈУНИ 1982 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година е дадено одобрение за пуштање во промет 
н* следните готован лекови: 

Реден * Назив на 
број лекот 

Форма и паку-
вање на лекот 

Начин на изда-
вање односно 
употреба на ле-
кот 

Број и датум 
на решението Производител на ле-
за пуштање на кот 
лекот во про-
мет 

1 2 3 4 5 6 

1 ADAVIN (Nicergolijium) инјекции, 
5 ампули на 
лиофилизирана 
супст. и 5 амп. 
по 4 ml 
ра ств орач 

Може да се из-
дава на лекар-
ски рецепт 

„Лек" — Товарна 
ф а р м а ц е в т с к а ин 
комичних изделков 
— Љубљана 

07-43/1 од 
1982 

4 V 

2 ADAVIN (Nicergolinum) инјекции, 
50 амп. лиофи-
лизирана супст. 
и 50 амп. по 4 
ml 
ра отв орач 

$t 9» 07-42/1 од 
1982 

4 V 

3 ADAVIN (Nicergolinum) дражен, 
30 х 10 — 

>» •;' ' » 07-44/1 од 
1982 

4 V 

4 DUSlCNI OKSIDUL 
(Dinitrogeni oxydum) 

гас за меди-
цинска употре-
ба, челично ши-
ше со зафат-
ат—- од 10,81 
под притисок 

Лекот може да 
се употребува 
само во здрав-
ствени органи-
зации на здру-
жен труд 

„Импрегнација — Те-
хнички плинови — 
Кемп јека заштита 

дрва и производња 
техничких плинова 
— Карловац 

07-81/1 од 
1982 

5 III 

5 GASTAL таблети. 
60 табл. 

Лекот може да 
се издава само 
на лекарски 
~ ̂ цепт 

„Плива" — Фарма-
цевтска, кемијска, 

прехранбена'и козме-
тичка индустрија — 
Загреб 

05-1489/1-80 од 
3 III 1982 

6 INSULONG ленти на ин-
јекција, 1 ши-
шенце по 10 ml 

Лекот може да 
се издава и без 
лекарски 
рецепт 

»» 07-47/1 од 
1982 

3 III 

7 LINEX капсули, 
| 16 капе. 

Лекот може да 
се издава само 
на лекарски 
рецепт 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков 
— Љубљана 

07-206/1-81 
III 1982 

од 3 

8 LINEX капсули, 
100 капе. 

Лекот може да 
се издава само 
на лекарски 
рецепт 

»> 07-205/1-81 
III 1982 

од 3 
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1 , 2 3 , ' 4 5 6 

9 N ALGOL (Etomidatum) инјекции, 

* 

Лекот може да „Крка" Фармацевтс- 07-2312/1-81 од 
5 ампули по 10 се употребува ка, кемија, козмети- 20 IV 1982 
ml само во здрав- ка, здравил рипче ин 

ствена органи- гостинство — Ново 
зација на здру- Место 
жен труд 

10 ORMIDOL (Atenololum) таблети, Лекот може да ,, Подравка - Б е л упо " — 07-2303/1 од 22 
14 x 100 mg се издава само Лијекови, козметич- VI 1982 

на лекарски ки и кемијски произ-
рецепт води — Копривница 

11 ORMIDOL (Atenololum) таблети, »9 м 07-1050/1-81 ОД 
28 x 100 mg U0 VI 1982 

ОД 

12 ORMIDOL (Atenololum) таблети, If 07-1051/1-81 од 
100 x 100 mg 3 III 1982 

од 

13 PROLEKOFEN инјекции, Лекот може да „Лек" — Товарна 07-4954/1-81 од 
(Propafenonii chloridum) 10 ампули од 10 се издава на фармацевтских ин 10 III 1982 

ml по 35 mg рецепт од ле- кемичних изделков 
кар специјали- — Љубљана 
ст од соодвет-
на гранка на 
медицината. 
По исклучок, 
лекот може да 

- се издаде и на 
рецепт од друг * 

лекар, ако е 
назначено дека 
лекот е пропи-
шан врз основа 

\ од лекар спе-
- цијалист од со-

одветна гранка 
на' медицината 

14 PROLEKOFEN инјекции, ft 07-4955/1-81 од 
(Propafenonii chloridum) 5 ампули од 20 10 III 1982 

ml по 70 mg 

15 PROLEKOFEN таблети, Ј» 07-4953/1-81 од 
(Propafenonii chloridum) 50 х 150 mg 10 III 1982 

16 PROLEKOFEN таблети, Лекот може да „Лек" . — Товарна 07-4956/1-81 од 
(Propafenonii chloridum) 50 х ЗОО mg се издава на фармацевтских ин 10 III 1982 

рецепт од ле- комичних изделков 
,кар специјалист — Љубљана 
од соодветна 

1 струка на ме-
дицината. По 
исклучок »ле-
кот може да се 
издаде и на 
рецепт од друг 
лекар ако е на-
значено дека 
лекот е пропи-
шан врз осно-
ва на мислење-
то од лекар 
специјалист од • 

соодветна гран-
ка на медици-
ната 
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Бр. 2344/1 
17 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. 

639. 
» 

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

С П И С О К 

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ФОРМИ И ПАКУВАЊА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕ-
НО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

1 2 3 4 5 * 6 

17 TOLYCAR (Cefotaximum) инјекции, Лекот може да „Југоремедија" — Фа- 07-4476/1-81 од 
5 шишенца од се употребува брика лекова, ра дна 10 III 1982 
0,5 g сува суп- само во стацио- организација са П.О. 
станца и 5 амп. нарни здравст- во состав ИПК „Сер-
од 2 ml вода за вени орга низа- во Михаљ" -- Зре-
инјекции ции на здру- њанин 

жен труд 

18 TOLYCAR (Cefotaximum) инјекции,' » 99 07-4475/1-81 од 18 TOLYCAR (Cefotaximum) 
5 шишенца од 10 III 1982 
1,0 g сува суп-
станција и 5 
амп. од 4 ml 
вода за 
инјекции 

19 TOLYCAR (Cefotaximum)' инјекции, 99 »» 07-4477/1-81 од 
5 шишенца од 10 III 1982 
2,0 g сува суп-
станција и 5 
амп. од 10 ml 
вода за 
инјекции 

Број и датум 
Број и датум 

Број и датум на решението 
Реден Назив на Форма и Производител на на одобрението за укинување 
број лекот пакување на лекот за пуштање на на одобрението број 

лекот лекот во за пуштање на 
промет лекот во 

промет 

1 2 3 4 5 6 

1 CHLORAMVIT капсули, „Фармаков* — Фаб- 05-5324/1 од 07-8Ѓ21/1 од 18 
16 капе. рика фармацеутских 25 XII 1969 III 1982 

и хемијских произ-
вода — Призрен 

2 CHLORMAVIT капсули, ft 05-5324/2 од 07-822/1 од 18 
100 капе. 25 ХИ 1969 III 1982 

3 CHLORTETRACYN капсули, - ' i l l и 05-5330/1 од 07-825/1 од 
16 X 250 mg 25 XII 1969 18 III 1982 
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4 CHLORTETRACYN 

5 CHLORTETRACYN VIТ 

6 CHLORTETRACYN VIT 

7 DIAPROSA 

8 FALIVEGAN 

9 FALIVEGAN 

10 FARMADON 

11 FARMADON 

12 FARMADON 

13 FARMAFEN 

14 FARMAGEL 

капсули, „Фармаков" — Фаб- 05-5330/2 од 
100 X 250 mg рика фармацеутских 25 XII 1982 

и хемијских произ-
\ вода — Призрен 

05-5329/1-69 од 
5 V 1970 

15 FARMAKOZID 

16 FARMAKOZID 

17 FARMAPLEX 

18 OSPEN 1000 

19 RdNPACON 280 

капсули, 
шишенце 
со 16 
капсули 

капсули 
100 капе. 

таблети, 
цевчица со 
10 таблети 

вагинални таб-
лети, 
15 ваг. таблети 

вагинални таб-
лети, 
150 ваг. таблети 

таблети, 
кутија со 
6 таблети 

таблети, 
10 таблети 

таблети, 
500 таблети 

дражен, 
30 драж. 

колоиден ^ел 
за перорална 
употреба, 
20 кесички по 
16 g 

раствор, 
шишенце со 
10 ml 

таблети, 
20 таблети 
по 0,25 mg 

дражен, 
30 драж. 

таблети, 
15 табл. 

ампули, 
1 а мп. од 10 ml 

05-5329/2-69 од 
5 V 1970 

15/II-47/1-67 од 
21 XI 1968 

15-515-383/1-64 
од 26 IV 1967 

15-515-383/2-64 
од 26 IV 1967 

15-818/1 од 
27 IX 1967 

15-818/2 од 
27 IX 1967 

15-818/3 од 
27 IX 1967 

15-515-229/1-64 
од 27 I 1965 

08-3785/1 од 
20 VII 1971 

08-1517/1 од 
28 V 1971 

08-1519/1 од 
28 V 1971 

15-515-323/1-65 
од 24 IX 1965 

„Крка" — Фарма- 05/2-520/1 од 
цевтика, кемија, коз- 25 II 1975 
м етика, * здравилиш-
че ин гостин ство — 
Ново Место 

„CILAG-CHEMIE" — 05-1817/1 од 
Schaffhausen, 21 XI 1968 
Швајцарија 
Застапник:- „Агро-
прогрес" — Подјетје-
за иноземска застоп-
ства — Љубљана 

07-826/1 од 
18 III 1982 

07-823/1 од 
18 III 1982 

07-824/1 од 
18 III 1982 

07-827/1 од 
18 III 1982 

07-828/1 од 
18 III 1982 

07-829/1 од 
18 III 1982 

07-832/1 од 
18 III 1982 

07-830/1 од 
18 III 1982 

07-831/1 од 
18 III 1982 

07-834/1 од 
18 III 1982 

07-833/1 од 
18 III 1982 

07-819/1 од 
18 III 1982 

07-820/1 од 
18 1Ц 1982 

07-835/1 од 
18 III 1982 

07-83/1 од 11 
И 1982 

07-1869/1 од t 
23 IV 1982 
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20 RONPACON 280 ампули, 
20 X 10 ml 

21 BONPACON 370 

22 RONPACON 370 

23 RONPACON 440 

24 RONPACON 440 

25 XYLOCAIN 1% 

26 XYLOCAIN 2% 

„CILAG-CHEMIE — 
Schaffhausen, 
Швајцарија, 
Застапник: „Агро-
прогрес" — Подјетје 
за низоземска застоп-
ства — ЈБубл»ана 

05-1817/2 од 
21 XI 1968 

07-1870/1 од 
23 IV 1982 

ампули, 
5 ами. од 20 ml 

ампули, 
20 амп. од 
20 ml 

ампули, 
5 амп. од 
20 ml 

ампули, 
20 ами. од 
20 ml 

pacfBOp за, 
инјекции, 
шишенце со 
20 с с т 

раствор за 
инјекции, 
шишенце со 
20 с с т 

15-147/1 од 
12 V 1967 

15-147/2 од 
12 V 1967 

15-146/1 од 
12 V 1967 

15-146/2 од 
12 V 1967 

„Босна лиј ек" — Фар- 459/9 од 27 
мацеутска, хемијска III 1958 
и санитетска индус-
трија — Сарајево 

* 459/2 од 
27 III 1958 

07-1871/1 од 
23 IV 1982 

07-1872/1 од 
23 IV 1982 

07-1873/1 од 
23 IV 1982 

07-1874/1 ОД 
23 IV 1982 

07-3368/1-81 
18 III 1982 

ОД 

07-3368-А/1-81 
од 18 III 1982 

Бр. 2346/1 
17 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-jp Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

640. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање, на лекови во промет („Службен лцрт на СФРЈ", 

бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, ВО ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И 
НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година, е дадено одобрение за пуштање во промет 
на следните готови лекови: t 

Начин на изда-
Производител на 

Број и датум 
Реден Назив на Формо и вање односно Производител на на решението 
број лекот пакување на употреба на ле- лекот за пуштање на број 

лекот кот лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AMIKACIN (Amikacinum) инјекции, 10 ам- Може да се у - „Галеника" — Фарма- 07-4667/1-81 од 
ггули по 100 nig потребува во цеутсио-хемијска ин- 22 III 1982 

здравствените дустрија — Белград 
организации на — Земун 
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1 2 3 4 5 6 

здружен 1 труд. 
% По исклучок, 

лекот може да 
се издаде и на 
рецепт од ле-
кар, ако е наз-
начено дека ли-
цето претходно 
било лекува-
но со овој лек 
во здравствена 

/ организација на 
здружен труд 

2 AMIKACIN (Amikacinum) ; инјекции, 10 aivi- и „Галеника — Фарма- 07-4666/1-81 ОД 
пули по 500 mg цеутско-хемиј ска ин- 22 Ц1 19'82 i , 

» дустрија — Белград 
— Земун 

3 AS AMID таблети 100X250 Може да се из- „Плива" — Фармаце- 07-340/1 од 23 
(Etosuksimidum) mg дава само на утск-а, кемијака, пре- IV 1982 1 

лекарски ре- хранбена и козметич-
цепт ка индустрија — За-

греб 

4 А V AMI GRAM супозитории, 6 >9 „Боен а ли јек" — Фар- 07^4336/1-81 од 
супоз. мацевтска, хемијска 13 I 1982 

и санитетска индуси 
трија — Сарајево 

5 BAYOLIN \ маст, 70 g 
" 

„В ау er-Pharma f e ј у - 07-2751/1-81 ОД 
1 гославија — Товарна 21 I 1982 1 

фармацевтских ин ко-
мичних изделков — 
Љубљана 

6 БАК IiF таблети, 100 Може да се у - „Inex-Hemofarm" — 07-4813/1-81 од 
табл. потребува во Фармацеутско-хемиј - 8 III 1982 

стационарни ска индустрије — 
здравствени ор- Вршац 
ганизации на 
здружен труд. 
По исклучок ле-
кот може да се 
издаде и на ре-
цепт од лекар 
ако е назначе-
но дека лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во стацио-
нарни здрав-
ствени органи-
зации на здру-
ж е н труд 

7 GAMBARAN филмтаблети, 20 Може да се из- „Босналијек"— Фар- 07-5028/1-81 од 
филмтаблети дава само на мацеутска, хемијска 14 I 1982 — 

лекарски рецепт и - санитетска индус- — 

трија -— Сараево 
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8 GARAMYCIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 1 ши- Може да се у-
шенце од 20 ml потребува во 
(40 mg/1 ml) здравствена ор-

ганизација на 
здружен труд. 

По исклучок ле-
кот може до 
се издаде и на 
рецепт од ле-
кар ако е на-
значено дека 
лицето прет-
ходно било ле-
кувано со ТОЈ 
лек во здрав-
ствена органи-
зација на здру-
жен труд 

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

07-4898/1-81 
8 III 1982 

од 

9 GARAMYCIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 10 ам-
пули од 1,5 ml 
по 120.000 и. е. 
(120 mg) 

07-4896/1-81 од 
8 III 1982 

10 GARAMYCIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 50 afa-
пули од 1,5 ml 
по 120.000 и. е. 
(120 mg)' 

07-4895/1-81 
8 III 1982 

од 

11 GLUCOSI INFUNDIBILE раствор за ин- Може да се из- „Зорка" — Хемијска 07,-4524/1-81 
50°/о (Hipertoni6ni rastvor фузија, 125 ml дава само на индустрија — Шабац 5 III 1982 
glukoze) раствор лекарски ре-

цепт 

од 

12 GLUCOSI INFUNDIBILE 
50% (Hipertouidni rastvor 
glukoze) 

раствор за ин- Може да се из- „Зорка" — Хемијска 07-4524/А од 5 
фузија, 500 ml дава само на индустрија — Шабац III 1982 
раствор лекарски 

цепт 
ре-

13 HYDROCYCLIN маст, 5 g Може да се из-
дава само на 
лекарски ре-
цепт 

„Галеника" — Фар-
м а ц е у т е ^ хемијска 
индустрија — б е л -
град — Земун 

07-4613/1-81 
22 III 1982 

од 

14 HYDROCYCLIN маст, 20 g 07-4612/1-81 
22 III 1982 

од 

15 OXETAL (Oxatomidum) капки, 30 ml Може да се из-
дава само на 
лекарски ре-
цепт 

„Крка" — Фармацев- 07-4899/1-81 
тика, кемија, козме- 22 I 1982 
тика, здравилишче ин 
гостинство — Ново 
Место 

од 

16 PLIVIT D3 
(Cholecalciferolum) 

таблети, 
20X10.000 и. е. 

„Плива" — Фарма- 07-3119/1-81 од 
цеутска, кемијска, 25 I 1982 
прехранбена и коз-
метичка индустрија 
— Загреб 
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17 PYRAZINAMID 
(Pyrazinamidum) 

18 REDERGIN 

19 RONPACON 280 

таблети, 100 та- Може да се у-
блети потребуваат са-

мо во здрав-
ствени органи-
зации на здру-
жен труд 

п Крка" — фармацев- 07-1508/1 од 28 
тика, кемија, козме- V 1982 
тика, • здравилишче 
ин гостинство — Но-
во Место 

таблети, 20X4,5 Може да се из- „Лек" — Товарна фар- 07-1034/1-80, од 
mg дава само на мацевтских ин ке- 22 IV 1982 

лекарски ре- мичних изделков — 
цепт Љубљана 

инјекции, 25 ам- Може да се из-
пули по 10 ml дава само на 

лекарски ре-
цепт 

20 RONPACON 440 инјекции, 25 ам-
пули по 20 ml 

Може да се из-
дава само на 
лекарски ре-
цепт 

CILAG СНЕМГЕ — 07-145/1 од 23 
Schaffhausei, Швајца- IV 1982 
рија 
Застапник: „Агропро-
грес" — Подјетје за 
иноземока застопства 
— Љубљана 

CILAG-CHEMIE, Ѕс- 07-143/1 од 23 IV 
haffhausien, Швајца- 1982 
рија 
Застапник: „Агропро-
грес" — Подјетје за 
иноземока застопства 
— Љубљана 

21 RONPACON 370 

22 SOLCOSERYL, 

инјекции, 25 ам-
пули по 20 ml 

инјекции, 30 ам-
пули по 10 ml 

07-144/1 
IV 1982 

од 23 

Може да се из- „Алкалоид" — Хеми- 07-1470/1 од 23 
дава само на ска, фармацевтска, IV 1982 
лекарски ре- козметичка индустри-
цепт ја — Скопје 

23 STANICID (Natrii fusidas) 'дражен, 
36X250 mg 

Може да се из- »Inex-Hemofarm« 07-2540/1 од 31 

24 STANICID (Natrii fusidas) маст 2%, 10 g 

25 STANICID 
(Acidum fu&idicum) 

26 UROGRAFIN 76% 

дава само на 
лекарски ре-
цепт 

Може да се из-
дава само на 
лекарски ре-
цепт 

Може да се из-
дава само на 
лекарски ре-
цепт 

5 ампули по 100 Може да се у-
ш1 погребува само 

во здравствени 
I организации на 

здружен труд 

Фармацеутско-хемиј- V 1982 
ока индустрија — Вр-
шац 

" 07-326/1 
V 1982 

од 3 1 

суспензија, 
ml 

90 07-2541/1 
V 1982 

од 31 

SCHERING AG, Бер-
лин, Германија 
„Алкалоид" — Хемиј-
ска, фармацевтска, 
козметичка индус-

трија — Скопје 

07-1101/1 од 20 
V 1982 

Бр. 2345/1 
17 август 1982 година 

белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита,^ 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот ца Правилникот за на-
чинот на определување на височината на боречкиот 
додаток и на вршењето пресметка на средствата 
Исплатени на име боречки додаток, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 7/82, се шхгафаднале до-
лунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА БОРЕЧКИОТ 
ДОДАТОК И НА ВРШЕЊЕТО ПРЕСМЕТКА НА 
СРЕДСТВАТА ИСПЛАТЕНИ НА ИМЕ БОРЕЧКИ 

ДОДАТОК 

Во Образец БД-3 — Евиденционен лист на ко-
рисник На боречки додаток, во точка 1 на забелеш-
ките наместо зборот: ,,ликвидациониот'< треба да 
стои: „евиденциониот": 

Од Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди, Белград, 14 септември 1982 го-
дина. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ме-
дицинските индикации за распоредување на воени-
те инвалиди од I до IV група според степенот на 
потребата за нега и помош од страна на друго лице 
и групата на воениот инвалидитет, објавен во „Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 7/82, се поткрала долу-
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИ-
КАЦИИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ ОД I ДО IV ГРУПА СПОРЕД СТЕПЕ-
НОТ НА ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД 
СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ГРУПАТА НА ВО-

ЕНИОТ ИНВАЛИДИТЕТ 

Во член 2 став 1 во алинеја втора наместо бро-
евите: „121-1" треба да стојат броевите: „121-6". 

Во ста® 2 наместо зборовите: „покрај оштетува-
њата на организмот од став 1 на овој член", треба 
да стојат зборовите: „покрај оштетувањата на ор-
ганизмот од член 3 на овој правилник,". 

Од Сојузниот комитет за прашања. на борците 
и воените инвалиди, Белград, 14 септември 1982 
година. 

По извршеното срамнување со изворниот тек-
ст, утврдено' е дека во текстот на Правилникот за 
утврдување на процентот на воениот инвалидитет, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82, се 
потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ЦЕНТОТ НА ВОЕНИОВ ИНВАЛИДИТЕТ 

Во Листава на процентите на воениот инвали-
дитет што е отпечатена кон Правилникот за утвр-
дување на процентот на воениот инвалидитет, во 
точка 209 под в/ наместо зборовите: „70 до 100<Уо" 
треба да стојат зборовите: „70 до 100% — И група". 

Од Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди, Белград, 14 септември 1&32 
година. 

у к А з и 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕНИН И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН П ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕНИН 

I 

Се отповикува | 
д -р Миран Мејак од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бенин со седиште во Лагос. 

II 

. Се назначува 
Рамадан. Мармулаку, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Федеративна Република 
Нигерија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Народна Република Бенин со седигџте 
90 Лагос. 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 36 
25 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
,на Претседателството 

на СФРЈ, 
Пета{» Стамболић, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Александар Манетовиќ од должноста извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Португалија. 

II 

( 
Се назначува 
Блажо Мандиќ, амбасадор во Сојузниот секре-

таријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
комоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Пор-
тугалија. 

i-

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 37 
26 август 1982 година 

Белграц 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република .Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОИОЛНОМОШ-
TFH АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА 

I 

Се отповикува 
Златан Сажуниќ од должноста извонреден И 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-* 
ративна Република Југославија во Папуа Нова 
Гвинеја со седиште во Џакарта. 

II 

Се назначува 
д-р Миодраг Трајковић извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Индонезија, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Папуа Нова Гвинеја со седиште во Џакарта. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш, \ 

У бр. 38 
27 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. р. 
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Брз основа! на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Франција 

V К А 3 СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
^А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ЛЕНТА 
^ПОЛНОМОШТЕК АМБАСАДОР НА СОЦИЈА- __ _ ^ ^ _ * Yves Pagmez, извонреден и ополномоштен амба-

.ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- Република Франција во Социјалистичка 
СЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТСКА РЕ- ф * д е

Р
р а т и в н а република Југославија 

ПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ- tM Р 1 И В Н а г е и у и Ј Ш И У Ј 

ДЕп И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО- Бр. 50 
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 2 јуни 1982 година 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТСКА Београд , 

РЕПУБЛИКА Претседател 
ј на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. Се отповикува . * 
Гуро Јовиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна С О Д Р И Н А: 
Република Југославија во Германска Демократска ^ 
Реп^Флика, итрана 

636. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за условите под кои можат да се 

II 1 ' користат и да се плаќаат трошоците на 
претставништвата и на делегатите во 

Се назначува странство и другите трошоци на работе-
Љубомир Маериќ, член на Извршниот совет на њето со странство 1381 

Саборот -на Социјалистичка Република Хрватска, 637. Одлука за дополнение на Одлуката за 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци- работите на посредување во надворешно-^ _ . трговскиот промет — — — — — — 1381 Ја листичка Федеративна Република Југославија во 
Германска Демократска Република. 638- Список ца готовите лекови за чие пуш-

тање во промет е дадело одобрение во 
периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 

ЈИ година — — — — — —: — — — 1382 
639. Список на готовите лекови и форми и 

Сојузниот секретар за надворешни работи ке пакувања на готовите лекови за кои е 
го изврши овој указ. донесено решение за укинување на одо-

брението за пуштање во промет во пери-
одот ОД 1 јануари до 30 јуни 1982 година 1389 

640. Список на готовите лекови во нови фор-
Овој указ влегува во сила веднаш. ми> пакувања и називи, во променет сос-

тав и режим на издавање^ за чие пушта-
у 5р 39 ње во промет е дадено одобрение во пе-

1 септември 1982 година риодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 го-
Белград — 1386 

Исправка на Правилникот за начинот на оп-
Претседател ределување на височината на боречкиот 

на Претседателството додаток и на вршењето пресметка на 
на СФРЈ, средствата исплатени на име боречки 

Петар Стамболић, е. р. додаток — • — — — — — — — — 1390 
' 1 , '." Исправка на Правилникот за медицинските 

О П ПИКАНТАН*А индикации за распоредување на воените 
^ инвалиди од I до IV' група според степе-

У К А 3 н о т н а потребата за нега и помош од 
страна на друго лице и групата на вое-

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО имот инвалидитет — — — — — — 1390 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ТЈГ - „ 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Исправка на Правилникот за утврдување на 
процентот на воениот инвалидитет — — 1390 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на у к а з и iqqq 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: Одликувања — — — — — — — — — 1392 
«"••'•• 1 — 1 1 """ .•;•<!-'VI '-•"•• 1 1 1 • —1 '•• 1 • • 

Издавач: Новинскогиздавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр, 1. Пошт. фах 226. — Директор и главев и одговорен уредник 
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