
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Четврток, 31 август 1972 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

294. 
Врз основа на амандман XXXVIII точка 4 од 

Уставот на СРЖ, член 41 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 25/72) и точка Зц од Одлуката за измена и до-
полнение на Одлуката за максимирање на цените 
на сите производи и услуги („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 31/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

УСТАНОВИ 

Цените на услугите на социјалните установи 
што постоеја на 26 ноември 1971 година можат ка ј 
социјалните установи што се финансираат во це-
лост од буџетот на Републиката односно општи-
ните да се зголемат до 14%. 

II 
Измена на цените на услугите на останатите 

социјални установи ќе вршат надлежните органи 
на општината во постапка на непосредна опште-
ствена контрола на цените. 

Цените на услуги од став 2 на оваа точка 
можат да се зголемат во зависност од: 

— економската положба на социјалните уста-
нови; 

— зголемувањето на материјалните трошоци на 
работењето на социјалните установи до кое е дој-
дено врз основа на пропис на органите на опште-
ствено-политичките заедници донесени по 26 но-
ември 1971 година; 

•— влијанието на зголемувањето на цените на 
овие услуги врз трошоците на животот на населе-
нието воопшто. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2248/1 
13 јули 1972 год. 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ковите Богоев, е. р. 

2. Средствата од претходната точка ќе се ко-
ристат за ублажување на последиците предизви-
кани од поплавите во месец јули 1971 година на 
јавните и комуналните објекти од општествен стан-
дард. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се до-
делуваат без обврска на враќање. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 12-2349/1 
20 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

295. 
Врз основа на членот 58 ставот 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-
цијалистичка Република Македонија се доделува 
200,000 динари, на Собранието на општина Крива 
Паланка. 

296. 
Врз основа на членот 58 ставот 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр 9/65 и 5/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-
цијалистичка Република Македонија се доделува 
400.000 динари, на Собранието на општината Дел-
чево. 

2. Средствата од претходната точка ќе се ко-
ристат за ублажување на последиците предизвика-
ни од поплавите во месец јуни 1972 година, на јав-
ните и комуналните објекти од општествен стан-
дард. 

3; Средствата од точка 1 на оваа одлука се 
доделуваат без обврска на враќање. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 12-2350/1 
20 јули 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

105. 
Врз основа на член 98 став 5 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и точка VI 
став 3 алинеја 3 од Одлуката за привремено ре-
гулирање организацијата и начинот на вршењето 
на работите и задачите на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 5/72), 
а по овластување на собранијата на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците, Сове-
тот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците на Македонија, на 
седницата одржана на 12 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОД-

ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лицата што вршат 
самостојни професионални дејности, југословен-
ските државјани вработени и упатени на работа 
во странство и останатите категории на осигуреници 
за кои со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението (во понатамошниот текст: Зако-
нот) не е утврдена основица за пресметување на 
придонесите. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство (во натамошниот текст: придонесите) за 
југословенските државјани вработени и упатени на 
работа во странство чини: 

1. За лицата на работа ка ј југословенските 
претставништва и организации во странство, за 
лицата упатени во странство заради стручно ос-
пособување односно усовршување и за лицата упа-
тени од работните организации за изведување на 
инвестициони работи во странство ка ј странски 
деловен партнер во смисла на чл„ 5 од Правил-
никот за условите под кои работните организации 
можат да упатуваат свои работници на работа во 
странство („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/71) 
просечниот месечен износ на нето личниот доход 
што осигуреникот го остварил според завршната 
сметка за претходната година пред вработувањето 
во странство валоризиран на ниво на нето личниот 
доход во тековната година. 

За лицата кои не оствариле личен доход спо-
ред завршната сметка за претходната година пред 
стапувањето на работа во странство како осно-
вица за пресметување на придонесот се зема не-
то личниот доход (аконтацијата) што тие лица го 
оствариле на работно место во Југославија во 
годината во која се упатени на работа во стран-
ство, со тоа што за подоцнежните години истите 
се валоризираат на ниво на нето личниот доход 
за тековната година. 

Валоризацијата на нето личниот доход се вр-
ши со примена на индексот на порастот на нето 
личниот доход по еден вработен работник во ра-
ботната организација која го упатила на работа 
во годината за која се врши пресметување, со тоа 

што добиените износи со пресметувањето се зао-
кружуваат на цели десетици нагоре. До утврду-
вањето на дефинитивната основица за тековната 
година се пресметува и плаќа аконтација на при-
донесите според основицата утврдени за претход-
ната година. 

До колку се утврди дека по завршната смет-
ка не дошло до зголемување на нето личните до-
ходи односно дошло до намалување на просечни-
от нето личен доход по еден работник во работната 
организација за пресметување на придонесите се 
зема основицата утврдена за претходната година 
односно основицата од годината во која немало 
намалување. 

До колку со општиот акт на организацијата е 
предвидено определување на личниот доход и за 
работниците додека се на работа во странство или 
упатени во странство заради стручно усовршува-
ње и е донесено решение за тој личен доход, 
како основица за пресметување и плаќање на при-
донесите ќе се земе личниот доход во нето износ 
определен со решението на организацијата што тие 
лица би го оставиле да се на своето односно соод-
ветно работно место во Југославија. Во тој случај 
работната организација личниот доход на работни-
кот го утврдува за секоја година. 

2. За лицата што врз основа на меѓународни-
те спогодби стапиле во работен однос ка ј меѓуна-
родни или други организации, како и за лицата 
што се на работа во странство ка ј организација 
во чие основање, управување и финансирање уче-
ствуваат југословенски организации (мешани друш-
тва и слично), просечниот месечен износ на нето 
личниот доход што го остварил осигуреникот спо-
ред завршната сметка за претходната година пред 
годината во која е вработен во странство, со тоа 
што за подоцнежните години се врши ново пресме-
тување на соодветни повисоки износи. 

Пресметувањето на основицата во смисла на 
претходниот став се врши со зголемување на ос-
новицата за процентот на зголемувањето на про-
сечните номинални лични доходи на работниците 
утврдени за минатата година во СР Македонија 
со тоа што добиените износи со пресметувањето се 
заокружуваат на цели десетици нагоре. Вака утвр-
дената основица не може да биде пониска од па-
ушалните основици утврдени со оваа одлука. 

3. За лицата кои стапиле во работен однос ка ј 
странски работодавач, како и за лицата вработени 
ка ј меѓународни и други организации по основа на 
меѓународни спогодби и ка ј организации во чие ос-
новање, управување и финансирање учествуваат 
југословенските организации кои не оствариле ли-
чен доход според завршната сметка за претходната 
година пред стапувањето на работа во странство, 
паушалната основица во нето износ и тоа: 

1) од 2800 динари месечно — за лица со висока 
стручна подготовка; 

2) од 2100 динари месечно — за висококвали-
фикувани работници и лица со виша стручна под-
готовка; 

3) од 1700 динари месечно за квалификувани 
работници и лица со средна стручна подготовка; 

4) од 1300 динари месечно — за приучени ра-
ботници и лица со нижа стручна подготовка; 

5) од 1000 динари месечно — за неквалифику-
вани работници и лица без стручна подготовка. 

Стручната подготовка и квалификацијата се оце-
нуваат според прописите што важат во Југосла-
вија. 

По барање на осигуреникот вработен ка ј 
странски работодавач, паушалните основици утвр-
дени со оваа одлука можат да се зголемат до из-
носот на просечниот нето личен доход што оси-
гуреникот го остварил за годината која претходе-
ла на годината во која стапил на работа во стран-
ство валоризиран во смисол на точка 2 од овој 
член. 
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4. За лицата вработени во домаќинствата ка ј 
југословенските државјани во работен однос во 
странство ка ј југословенски организации, паушал-
на основица од 1000 динари!. 

Југословенските државјани вработени и упате-
ни на работа во странство плаќаат придонес во 
конвертабилна валута. Осигурениците вработени во 
земјите со кои плаќањето се врши во клиринг, 
придонесите можат да ги плаќаат во динари. 

Член 3 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување и за ут-
врдување на правата од здравственото осигурува-
ње за лицата што вршат самостојни професионал-
ни дејности се: 

1. За самостојните занаетчии, самостојните 
угостители и превозниците во јавен патен сообра-
ќај е паричниот износ утврден според основиците 
од кои се определува придонесот од личниот доход 
од самостојното вршење на занаетчиската дејност 
според личниот доход за претходната година го-
дишните паушални основици или годишните пау-
шални износи на придонесот од личниот доход 
од самостојното вршење на професионалните деј-
ности и тоа: 

а) 600 динари, доколку годишната основица или 
паушалната основица од која се определува при-
донесот од личниот доход изнесува до 10.000 ди-
нари или годишниот паушален придонес од лич-
ниот доход до 1.100,00 динари; 

б) 750 динари, доколку годишната основица или 
паушалната основица од која се определува при-
донесот од личниот доход изнесува преку 10.000,01 
до 15.000,00 динари или годишниот паушален при-
донес од личниот доход преку 1.100,01 до 1.650,00 
динари; 

в) 1050 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
15.000,01 до 20.000.00 динари или годишниот пау-
шален придонес од личниот доход преку 1.650,01 
до 2.600,00 динари; 

г) 1300 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
20.000,01 до 25.000,00 динари или годишниот пауша-
лен придонес од личниот доход преку 2.600,01 до 
3.750,00 динари; 

д) 1550 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
25.000,01 до 30.000,00 динари или годишниот пау-
шален придонес од личниот доход преку 3.750,01 
до 5.100,00 динари; 

ѓ) 1750 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
30.000,01 до 35.000,00 динари или годишниот паз^-
шален придонес од личниот доход преку 5.100,01 
до 6.650.00 динари; 

е) 2100 динари доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
35.000,01 до 45.000,00 динари или годишниот пауша-
лен придонес од личниот доход преку 6.650,01 до 
9.450,00 динари; 

ж) 2600 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
45.000,01 до 60.000,00 динари или годишниот пазу~ 
шален придонес од личниот доход преку 9.450,01 
до 14.400,00 динари; 

з) 3300 динари, доколку годишната основица 
или паушалната основица од која се определува 
придонесот од личниот доход изнесува преку 
60.000,01 до 80.000,00 динари или годишниот пауша-
лен придонес од личниот доход преку 14.400,01 до 
21.600,00 динари; 

и) 4000 динари, доколку годишната основица или 
паушалната основица од која се определува придо-

1.500 динари 
2.000 динари 
2.500 динари 
3.000 динари. 

несот од личниот доход изнесува преку 80.000,01 
до 100.000,00 динари или годишниот паушален при-
донес од личниот доход преку 21.600,01 до 30.000,00 
динари; 

ј) 4700 динари, доколку годишната основица или 
паушалната основица од која се определува при-
донесот од личниот доход изнесува преку 100.000,01 
динари или годишниот паушален придонес од лич-
ниот доход преку 30.000,01 динари. 

2. За признаените музички уметници — изве-
дувачи и артисти со пензиски стаж: 

до 10 години 1.300 динари 
преку 10 до 20 години 1.600 динари 
преку 20 до 30 години 2.000 динари 
преку 30 години 2.500 динари. 
3. За писателите, ликовните уметници, ликов-

ните уметници на применетата уметност, сцен-
ските уметници, композиторите, филмските умет-
ници и преведувачи на научни и литерарни дела 
со пензиски стаж: 

до 10 години 
преку 10 до 20 години 
преку 20 до 30 години 
преку 30 години 
4. За адвокати: 
а) 2500 динари, доколку годишната основица од 

претходната година која служи за пресметување 
на придонесот од личниот доход утврдена од на-
длежниот општински орган изнесува до 50.000,00 
динари; 

б) 2700 динари, доколку годишната основица од 
претходната година која служи за пресметување 
на придонесот од личниот доход утврдена од над-, 
лежниот општински орган изнесува преку 50.000,01 
до 60.000,00 динари; 

в) 3200 динари, доколку годишната основица од 
претходната година која служи за пресметување 
на придонесот од личниот доход утврдена од над-
лежниот општински орган изнесува преку 60.000,01 
до 80.000,00 динари; 

г) 3800 динари, доколку годишната основица 
од претходната година која служи за пресметува-
ње на придонесот од личниот доход утврдена од 
надлежниот општински орган изнесува преку 
80.000,00 до 100.000,00 динари; 

д) 4400 динари, доколку годишната основица 
од претходната година која служи за пресметува-
ње на придонесот од личниот доход утврдена од 
надлежниот општински орган изнесува преку 
100.000,00 динари. 

5. За лицата со наполнета 15 годишна возраст 
кои како членови на соодветни спортски организа-
ции се занимаваат со спорт, утврдениот личен до-
ход од спортската организација со тоа што осно-
вицата не може да биде помала од 800 дин. ме-
сечно. 

6. За продавачите на печат (колпортери) износ 
од 1.100 динари. 

7. За носачите на багаж на железничките ста-
ници — членови на здружението на носачите на 
железниците во Македонија износ од 800 динари. 

8. За лицата кои вршат определени верски 
функции односно должности во рамките на вер-
ските заедници и нивните припадни органи, осно-
вица од: 

а) 2000 динари за лица со висока стручна 
спрема; 

б) 1800 динари за 
спрема; 

в) 1600 динари за лица со средна 
спрема, и 

г) 1200 динари за останати осигуреници. 
9. За други лица што вршат самостојни .про-

фесионални дејности во согласност со прописите за 
вршење на самостојна дејност, а не се опфатени 
во точка 1 до 8 од овој член, износ од 1000 ди-
нари. 

Член '4 
За лицата на школување, стручно усовршува-

ње или постдипломски студии кои поради тоа го 
раскинале работниот однос како и за лицата кои 

лица со виша стручна 

стручна 
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организацијата пред засновување на работен од-
нос со нив ги упати како свои стипендијанти на 
практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување, како основица за пресме-
тување и плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување служи месечниот износ на стипен-
дијата во нето износ. 

Член 5 
За запослените лица на неплатено отсуство, 

како основица за пресметување и плаќање на при-
донесите за здравствено осигурување служи акон-
тацијата на личниот доход во нето износ остваре-
на во месецот пред почетокот на користењето на 
неплатеното отсуство, односно основицата од која 
е утврден надоместокот на личен доход за месе-
цот кој претходи на месецот во кој е започнато 
користењето на неплатеното отсуство. 

Член 6 
Основиците определени во паушални износи 

како и основиците утврдени за лицата од член 4 
и 5 од оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1973 
година, се пресметуваат на почетокот на секоја 
календарска година на соодветни повисоки износи, 
со примена на валоризациониот коефициент за 
порастот на просечните лични доходи по работник 
утврден за претходната година во СР Македонија, 
со тоа што добиените износи со пресметувањето 
се заокружуваат на цели десетици нагоре. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1972 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-300/1 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Младен Павловски, с. р. 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

106« 

Врз основа на членот 94 став 1 алинеја по-
следна од Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението („Службен весник на СРМ" бр. 
21/71) и точка VI став 3 алинеја 1 од Одлуката 
за привременото регулирање на организацијата и на-
чинот на вршењето на работите и задачите на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/72) и точка VI став 3 алинеја 1 од 
Одлуката за привремено регулирање (на организаци-
јата и начинот на вршењето на работите и задачите 
на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/72), а по овластувањето 
од заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците односно на земјоделците, Советот на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија, на седницата одр-
жана на 12 јули 1972 година и Советот на Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурувани 
на земјоделците, на седницата одржана на 12 ју-
ли 1972 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКО-
ВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ НА 
ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
На товар на средствата на заедниците на здрав-

ственото осигурување на работниците и на заед-
ниците на здравственото осигурување на земјо-
делците можат на образецот на рецепт за корис-
тење на здравствена заштита на осигурениците-
работници и на осигурениците — земјоделци и чле-
новите на нивните семејства, како и на ^ о с и г у -
рените и социјално загрозените лица на кои им 
се обезбедува здравствена заштита по прописите 
на Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението, статутите на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците и на земјо-
делците и договорите склучени помеѓу општестве-
но политичките заедници и заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците, да се про-
пишуваат и издаваат: 

1) готови лекови наведени во Листата на го-
товите лекови што можат да се пропишуваат на 
товар на средствата на заедниците на здравствено-
то осигурување на работниците и на земјоделците, 
која е составен дел на оваа одлука; 

2) магистрални лекови кои по својот состав се 
еднакви на лековите под 1). 

П 
Покрај лековите од точката I на оваа одлука 

лицата од претходната точка на товар на сред-
ствата на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците и на земјоделците можат да кори-
стат: 

1) во амбулантно-поликлиничките здравствени 
работни организации на здружениот труд сите ви-
дови ампуларни лекови (вакцини, серуми и други 
ампулпрани лекови) за чија примена е потребна 
непосредна интервенција на стручен здравствен 
работник; 

2) во стационарните здравствени работни орга-
низации на здружениот труд сите лекови за чие 
пуштање во промет е издадено одобрение од над-
лежниот орган по прописите за промет на лекови 
во СФРЈ. 

Ш 
Се овластува Стручната служба на Заедницата 

н^ пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, по потреба, да издава упатство за 
применување на оваа одлука. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Младен Павловски, е. р. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1911/1 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матнаков ски, е. р. 
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131. B.-Complex „Krka" drazei 
132. B-Complex „Krka" granuli 
133. Benifen „Krka" drazei 
134. Benil „Krka" kapki za nos 
135. Benirid „Hemofarm" kapki 
136. Benirid „Hemofarm" tableti 
137. Benizol „Krka" mast za oci 
138. Benizol „Krka" rastvor 10% 
139. Benizol „Krka" tableti 
140. Benizol Е „Krka" mast 
141. Berhemicol „Galenica" kapsuli 
142. Berhemicol „Galenica" sirup 
143. Berbol „Fitonia" drazei 
144. Beriplex „Galenica" drazei 
145. Beriplex „Galenica" granuli 
146. Beriplex „Galenica" kapki 
147. Bicalon „Zdravlje" tableti 
148. BIF „Jugodietetika" mleko za doencinja 
149. Bilamid „Krka" tableti 
150. Bilamid-Cholin „Krka" drazei 
151. Bilamid-Cholin „Krka" granuli 
152. Biliselectan „Schering" tableti 
153. Biloptin „Schering" kapsuli ' 
154. Bimulin „Pliva" tableti 
155. Boral „Alcaloid" mast 
156. Borvazelin „Alcaloid" mast 
157. Brondilete „Servo Mihaly" drazei 
158. Birezid „Pliva" tableti 
159. Birezid K „Pliva" drazei 
160. Brevicid „Bosnalijek" kapki za usi 
161. Brevicid „Bosnalijek" mast 
162. Brevicid „Bosnalijek" prasok 
163. Brevicid „Bosnalijek" prasok forte 
164. Brinaldix „Bosnalijek" tableti 
165. Brufen „Galenica" drazei 
166. Bycomycin „Bosnalijek" kapsuli 
167. Byikardeten „Bosnalijek" tableti 
168. Bykarbon „Bosnalijek" tableti 
169. Buscol „Bilj ana" drazei 
170. Buscopan „Zdravlje" drazei 
171. Buscopan „Zdravlje" supozitorii 
172. Buscopan „Zdravlje" supozitorii za deca 
173. Butazolidin „Zdravlje" mast 
174. Buskopan comp „Zdravlje" drazei 
175. Buscopan comp „Zdravlje" supozitorii 
176. Busulfan „Zdravlje" tableti 
177. Butazolidin „Zdravlje" drazei 
178. Baxtren „Galenica" tableti 
178. Caffetin „Alcaloid" tableti 
179. Calgam В 15 „Pliva" drazei 
180. СА Pangamat 

(vit. K 15) „Farmacos" drazei 
181. Carbomedic „Alkaloid" granuli 
182. Carbomedic „Alkaloid" tableti 
183. Calcedevit „Alkaloid" tableti 
184. Calcevid D „Galenika" tableti 
185. Calcibrom „Alkaloid" granulat granuli 
186. Calcibrom „Alkaloid" tableti 
187. Calcium-Sandoz „Krka" penlivi tableti forte 
188. Boral „Alkaloid" mast 
189. Capramol „Alkaloid" Lab. Choay" ampuli za peroralna 

upotreba 
190. Carbo-Intestasin „Alkaloid" granulat 
191. Carbo-Intestasin „Alkaloid" tableti 
192. Cardiazol-Adenosin „Lek" rastvor 
193. Cardioquin „Lek" tableti 
194. Carnigen „Servo Mihalj" kapki 
195. Cedigalan „Zdravlje" kapki 
196. Cedigalan „Zdravlje" tableti 
197. Cedilanid „Krka" drazei 
198. Cedilanid „Krka" kapki 
199. Cedilanid „Krka" supozitorii 
200. Celenat „Biljana" rastvor 
201. Centedrin „Galenika" tableti 
202. Ceratonia „Jugodietetika" granulat 
203. Ceratonia „Jugodietetika" prasok 
204. Cetavlon „Kalinovica" 

Serum-Zavod 
rastvor 20% 
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205. Cevicalcit „Bosnalijek" tableti 
206. Chemochin „Jugodietetika" tableti 
207. Chephacardin „Farmacos" drazei 
208. Chephacardin „Farmacos" supzitorii 
209. Chinidinum „Alkaloid" tableti 
210. Chinini Hydro-

chloridum „Alkaloid" „Farmacos" drazei 
211. Chloramphenicol „Galenika" drazei 
212. Chloramphenicol „Galenika" „Kalino-

vica" 
kapsuli 

213. Chloramphenicol „Krka" „Pliva" mast 5% 
„Galenika" 
„Krka" i „Pliva" 

214. Chloramphenicol „Krka" mast za oci 1% 
215. Chloramphenicol „Pliva" sirup 
216. Chloramphenicol „Galenika", „Krka" i supozitorii 

„Pliva" 
217. Chloramphenicol В „Lek" kapsuli 
218. Chloramphenicol В „Lek" sirup 
219. Chlortetracyciklin „Alkaloid" kapsuli 
220. Chlortetracy-

ciklin V „Alkaloid" kapsuli i sirup 
221. Chymocyklar 

Pedeatrik „Galenika" vo vid па prasok 
223. Chlorochin „Farmacos" drazei 
224. Chlorochin „Farmacos" tableti 
225. Chlorocortin „Galenika" mast 
226. Chloroxin „Hemofarm" tableti 
227. Chlorpromazin „Hemofarm" drazei 
228. Chlorpromazin „Bosnalijek" „Hemo-

farm" tableti 
229. Chlorpromazin „Bosnalijek" „Hemo-

farm" kapki 
230. Chlorpromazin „Bosnalijek" „Hemo-

farm" supozitorii 
231. Chlortetra „Kalinovica" kapsuli 
232. Chlortetra-Vit „Kalinovica" kapsuli 
233. Cholagit „Galenika" drazei 
234. Cholipin „Zdravlje" drazei 
235. Cholodoldin „Galenika" drazei 
236. Choloterp „Krka" kapki 
237. Chymocyclar „Galenika" kapsuli 
238. Chymoral „Galenika" drazei 
239. Cikloserin „Kalinovica" „Pliva" kapsuli ги препишува лекар специ-

јалист од соодветната гран-
ка на медицината. 

240. Cikloserin „Pliva" tableti ги препишува лекар специ-

kapki za usi 
јалист од соодветната гран-

241. Ciloprin „Krka" kapki za usi ка на медицината. 
242. Codeini phosphas „Alkaloid,, „Farmakos' 

„Krka" tableti 
243. Coffargen „Zdravlje" drazei mitte 
244. Coffargen „Zdravlje" drazei forte 
245. Coffetamin „Biljana" drazei mitte 
246. Coffetamin „Biljana" drazei forte 
247. Colymycin „Galenika" tableti 
248. Colymycin „Galenika" kapki za oralna Colymycin 

upotreba 
249. Complamin „Galenika" tableti 
250. Complamin Retard „Galenika" tableti 
251. Compocillin VK „Galenika" granulat za oralen 

ra«!tvnr 
252. Compocillin VK „Galenika" 

iastV ui 
tableti 

253. Concerolin „Lek" tableti 
254. Coramin-Adenosm „Pliva" sol 
255. Concordin „Lek" tableti 
256. Corticin „Galenika" mast 
257. Cortisone „Roussel" mast za o6i 
258. Cocivil „Servo Mihalj" drazei 
259. Cristacol „Lek" rastvor 
260. Cristafolin „Jugodijetetika" rastvor 
261. Cristacin „Zdravlje" rastvor 
262. Cristodigin „Biljana" rastvor 
263. C-Rutin „Lek" tableti 
264. C-Vitamin „Alkaloid", „Lek" tableti 
265. Cyclobarbiton „Pliva" tableti 
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266. Cycloserin „Galenika", „Hemo-
farm" kapsuli ги препишува лекар 

ја лист по одредена 
на медицината. 

специ-
гранка 

267. Cycloserin „Hemofarm" tableti ги препишува лекар специ-Cycloserin 
јалист по одредена гранка 

268. Daraprim „Burroughs-Welcome" tableti на медицината^ 
269. Daricon „Alkaloid" tableti 
270. Dekstromalt „Jugodijetetika" dietetski prasok 
271. Delmeson „Servo Mihalj" mast 
272. Daonil „Ser. Mihalj" tableti 
273. Delmeson „Servo Mihalj" supozitorii 
274. Deposul „Pliva" kapki 
275. Deposul „Pliva" tableti 
276. Descresept „Hemofarm" drazei 
277. Descresept „Hemofarm" mast 
278. Descresept „Hemofarm" rastvor 
279. Deseril-Retard „Bosnalijek" tableti 
280. Dexamethason „Kalinovica", „Krka", 

„Lek" tableti 
281. Dexame-

thason „Kalinovica", „Lek" tableti forte 
282. Dexamethason „Lek" rastvor 
283. Dexamethason-

Neomycin „Lek" kapki za oci i u§i 
284. Dexamethason-

Neomycin „Lek" mast 
285. Dexame-

thason — 
Neomycin "Lek" mast za o5i 

286. Dexason „Galenika" tableti 
287. Diabinese „Alkaloid" tableti 
288. Diadril „Pliva" tableti 
289. Dialpyrin „Lek" supozitorii 
290. Diamox „Hemofarm" tableti 
291. Dianabol „Lek" ampuli 
292. Diaprosa „Farmacos" tableti 
293. Dibefen „Hemofarm" drazei 
294. Didrosulfan „Zdravlje" solucio 
295. Dicumarol „Pliva" tableti 
296. Dicynone „Lek" tableti 
297. Diedi nitrate „Italseber" kapsuli 
298. Diedi „Italseber" tableti 
299. Difarsan „Bosnalijek" tableti 
ЗОО. Difetoin „Pliva" tableti 
301. Digestal „Galenika" drazei 
302. Digitalin „Lek" rastvor 
303. Digitoxin „Zdravlje" kapki 
304. Digitoxin „Zdravlje" supozitorii 
305. Digitoxin „Zdravlje" tableti 
306. Dihydroergotamin „Biljana", „Lek" rastvor 
307. Dilatol „Krka" rastvor 
308. Dilatol „Krka" tableti 
309. Diligan „Lek" tableti 
310. Dimigril „Pliva" tableti л , / 
ЗИ. Dimidril „Pliva" tableti 
312. Dimidril „Pliva" sirup 
313. Dipam „Alkaloid" , drazei 
314. (Di-sal „Krka" sol 
315. Disocarban „Hemofarm" tableti 
316. Distofen „Galenika" drazei 
317. Disulfiram „Hemofarm" tableti 
318. Diuramon „Pliva" drazei 
319. Dodemicil „Alkaloid" kapsuli 
320. Doriden „Ciba" tableti 
321. Dulkolaks „Zdravlje" drazei 
322. Doveri „Alkaloid" tableti 
323. /Duvadilan „Phillips Roxane" tableti 
324. Dyspne-Inhal „Clermont Ferrand" rastvor za aerosol 
325. Edecrin „Lek" tableti 
326. Edion „Pliva" tableti 
327. Effortil „Zdravlje" kapki 
328. Effortil „Zdravlje" sirup 
329. Effortil „Zdravlje" tableti 
330. Effortil „Zdravlje" solucio 
331. Efloran „Krka" tableti 
332. Efloran „Krka" vaginalni tableti 
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333. Efosin „Servo Mihalj" supozitorii 
334. Eglonyl „Alkaloid" kapsuli 
335. Eglonyl „Alkaloid" sirup 
336. Eglonyl „Alkaloid" tableti 
337. Egocin „Krka" drazei 
338. Egocin „Krka" kapsuli 
339. Egocin „Krka" mast 3% 
340. Egocin „Krka" mast za oci 1% 
341. Egocin „Krka" suva smesa za podgot-

vuvanje kapki 
342. Egocin „Krka" suva smesa za pogotv. 

sirupi 
343. Egocin vit „Krka" drazei 
344. Egocin vit „Krka" kapsuli 
345. Egocin vit „Krka" suva smesa za podgotv. 

kapki 
346. Egocin vit „Krka" suva smesa za podgotv. 

sirupi 
347. Emko „Galenika" репа za vaginalna upo-

treba 
348. Enbecin „Galenika" . kapki 
349. Enbecin „Galenika" mast 
350. Encefabol „Lek" sirup 
351. Endoxan „Bosnalijek" drazei ги препишува лекар специ-„Bosnalijek" 

јалист од соодветната гран-
352. Enteroseptol „Galenika" tableti ка на медицината. 
353. Entronon „Pliva" drazei 
354. Ekspektoral „Pliva" tableti 
355. Envakar „Alkaloid" tableti 
356. Ephedrazol „Zdravlje" rastvor 
357. Ephedrin „Alkaloid" mast za nos 
358. Ephedrini hydro-

chloridum „Krka" tableti 
359. Ephetussin „Pliva" sirup 
360. Ephocodin „Zdravlje" sirup 
361. Ephedrotussin „Zdravlje" sirup 
362. Ergobbelin „Zdravlje" drazei 
363. Ergoffen „Lek" drazei mitte 
364. Ergoffen „Lek" drazei forte 
365. Ergometrin „Biljana", „Lek" drazei 
366. Ergotamin „Biljana drazei 
367. Ergotamin „Biljana" rastvor 
368. Ergotan „Zdravlje" lingvaleti 
369. Ergotan „Zdravlje" supozitorii 
370. Ergotyl „Lek" rastvor 
371. Eritromicin „Krka", „Pliva" kapsuli 
372. Eritromicin propio-

kapsuli 

nat lauril sulfat „Pliva" zrnca 
373. Esalid „Pliva" tableti 
374. Esentiale „Bosnalijek" kapsuli 
375. Esucos „Lek" sirup 
376. Esucos „Lek" tableti 
377. Etambutol „Alkaloid" tableti 
378. Eugynom „Alkaloid" drazei 
379. Euglukon „Pliva" tableti 
380. Euniazid „Krka" tableti 
381. Eupramin „Jugodijetetika" drazei 
382. Eutizon „Pliva" tableti 
383. Eutizon В „Pliva" tableti 
384. Falithrom „Veb Fahlberg" tableti 
385. Falivegan „Farmacos" vaginalni tableti 
386. Farmacyclin „Farmacos" mast 
387. Farmafen „Farmacos" drazei 
388. Farmaplex „Farmacos" drazei 
389. Favistan , „Bosnalijek" tableti 
390. Ferrocid „Galenika" drazei 
391. Ferrocid „Galenika" drazei za deca 
392. Ferro C „Jugodijetetika" drazei 
393. Ferrohept „Lek" drazei 
394. Ferrohept „Lek" sirup 
395. Ferronicum „Krka" drazei za deca 
396. Ferronicum „Krka" drazei za vozrasni 
397. Ferronicum „Krka" sirup 
398. Festal „Servo Mihalj" drazei 
399. Fidemycin „Krka" drazei 
400. Fidemycin „Krka" kapsuli 
401. Fidemycin „Krka" mast 3% 
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402. Fidemycin „Krka" mast za oci 1% 
403. Fidemycin „Krka" suspenzija 
404. Fidemycin „Krka" suva smesa za podg. 

\\ kapki 
405. Fidemycin „Krka" suva smesa za podg. 

suspenzija 
406. Fidemycin Vit „Krka" drazei 
407. Fidemycin Vit „Krka" kapsuli 
408. Fidemycin Vit „Krka" suva smesa za podg. 

kapki 
409.; Fidemycin Vit „Krka" suva smesa za podg. 

sirupi 
410. Fluor-Calcium „Lek" tableti 
411. Fluorsan „Pliva" tableti 
412. Fortesul „Pliva" tableti 
413. Fortevid „Pliva" kapsuli 
414. Frenolon „Galenika" drazei 
415. Fungitin „Alkaloid" rastvor 
416. Flumidin „Galenika" tableti 
417. Flumidin „Lek" tableti 
418. Ferrogradumet , „Galenika" tableti 
419. Furamide „Galenika" tableti 
420. Furatin „Hemofarm" tableti 
421. Galipyrin „Galenika" tableti 
422. Gambaran "Bosnalijek" drazei 
423. Gamibetal „Italseber" tableti 
424. Garamycin „Krka" mast 
425. Garamycin „Krka" krem 
426. Gardan „Servo Mihalj" tableti 
427. Gefarnil „Lek" tableti 
428. Genosan „Lek" zele 
429. Genotan „Lek" pasta 
430. Geokorton „Pliva" mast 
431. Gamibetal-Com-

plex „Italseber" tableti 
432. Geokorton „Pliva" rasprasivac 
433. Geokorton „Pliva" suspenzija za oci i usi 
434. Geomycin „Pliva" drazei 
435. Geomycin „Pliva" kapki 
436. Geomycin „Pliva" kapsuli 
437. Geomycin „Pliva" mast 3% 
438. Geomycin „Pliva" mast za oci 1% 
439. Geomycin „Pliva" sirup 
440. Geomycin, „Pliva" suva smesa za pod-Geomycin, 

gotvuvanje па sus-
penzija 

441. Geomycin „Pliva" tableti 
442. Geomycin „Pliva" vaginalni tableti 
443. Geonistin „Pliva" vaginalni tableti 
444. Geripleks „Pliva" kapsuli 
445. Glivenol „Pliva" kapsuli 
446. Globulix vaginales 

cum „Krka" vaginalni globuli 
447. Glutamin „Bosnalijek" granulat 
448. Glutamin „Bosnalijek" sirup 
449. Glutamin „Bosnalijek" tableti 
450. Griseofulvin „Galenika" tableti forte 
451. Griseofulvin „Krka" tableti 
452. Griseofulvin M „Krka" tableti 
453. Guardoein „Krka" kapsuli 
454. Guardocin „Krka" mast 3% 
455. Guardoein „Krka" mast za oci 1% 
456. Gupsan „Krka" tableti 
457. Gynemetri n „Biljana" rastvor 
458. Gyno-sterosan „Zdravlje" vaginalni tableti 
459. Gyno-sterosan „Zdravlje" zele 
460. Haemactin - „Galenika" drazei 
461. Haemolind „Krka" tableti 
462. Haloperidol „Janssen Pharmaceu-

tica" kapki 
463. Haloperidol „Janssen Pharmaceu-

tica" tableti 
464. Helkamat „Pliva" tableti 
465. Helkamon „Pliva" tableti 
466. Helmitin „Krka" sirup 
467. Heptanon (narko-

sirup 

tika) „Pliva" rastvor 



Стр. 596 — Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 31 август 1972 

1 2 3 4 5 

468. Heptanon (narko-
tika) „Pliva" supozitorii 

469. Heptanon (narko-
tika) „Pliva" tableti 

470. Hexamethylen-te-
traminum i, Bosnalijek" tableti 

471. Hexobarbiton „Pliva" tableti 
472. Hiramicin „Pliva" kapsuli 
473. Hiramicin „Pliva" mast 3% 
474. Hiramicin „Pliva" mast za oci 1% 
475. Hiramicin В „Pliva" kapsuli 
476. Honvan „Bosnalijek" tableti 
477. Hydanphen „Pliva" tableti 
478. Hydantal „Bosnalijek" drazei 
479. Hydergine „Sandoz" lingvaleti 
480. Hydex „Hemofarm" tableti 
481. Hydrochlorothiazid „Bosnalijek", „Krka" tableti 
482. Hydrocortison „Galenika" kapki za oci 

mast 1% 

483. Hydrocortison „Galenika", „Hemo-
farm" i „Jugodije-
tetika" 

kapki za oci 

mast 1% со 
ча< Hydrocortison „Galenika", „Hemo-

farm" i „Jugodije-
tetika" mast 2,5% 

485. Hydrocortison „Galenika" tableti 
486. Hydrocyclin „Galenika" mast 
487. Hydrocyclin „Galenika" suspenzija za oci i usi 
488. Hygroton „Zdravlje" tableti 
489. Inderal „Galenika" tableti 
490. Indocid „Lek" kapsuli 
491. Indocid „Lek" supozitorii 
492. Indonox „Lek" tableti 
493. INHA 17 „Zdravlje" drazei 
494. Insidon „Alkaloid" drazei 
495. Instenon „Galenika" rastvor lente 
496. Insulin „Galenika", „Pliva" rastvor 400.000 i.j. 

Insulin 
(ampuli) 

497. Insulin „Galenika" rastvor semilente 
498. Insulin „Galenika" rastvor ultralente 
499. Insulinom Zinco „Pliva" rastvor, 400.000 i.j. 

(ampule) 
500. Intensain „Pliva" drazei 
501. Intestopan „Krka" suspenzija 
502. Intestopan „Troponwerke" kapki 
503. Irenat „Geigy", „Zdravlje" 

„Zdravlje" 
mast za oci 

504. Irgapyrin 
„Geigy", „Zdravlje" 
„Zdravlje" drazei 

505. Irgapyrin „Zdravlje" supozitorii 
506. Isofan-Insulin „Galenika" ampuli 
507. Isofetil „Alkaloid" tableti 
508. Isolevin „Krka" rastvor 
509. Isoniazid „Farmakos", „Galenika" 

„Hemofarm", „Krka", 
„Novofarm" tableti 

510. Isopas „Hemofarm" drazei 
511. Isoptin „Lek" drazei 
512. Isovegan „Servo Mihalj" vaginalni tableti I i IT 
513. Isoxyl „Krka" tableti 
514. Izobarin „Pliva" tableti 
515. Izolanid „Hemofarm" kapki 
516. Iversal „Galenika" tableti 
517. Jadit „Servo Mihalj" mast 
518. Jadit „Servo Mihalj" prasok 
519. Jadit „Servo Mihalj" rastvor 
520. Jadit H „Servo Mihalj" rastvor 
521. Jodpepton „Galenika" drazei 
522. Jekolan „Alkaloid" mast 
523. Kalium „Zdravlje" penlivi tableti 
524. Kanulase „ Jugodi j etetika" drazei 
525. Kavitamin „Galenika" drazei 
526. Kazeina „Jugodijetetika" dijetetski prav 
527. Ketozan „Spofa" drazei 
528. Kenalog „Krka" mast 
529. Kenalog „Krka" tableti 
530. Klimasedan „Pliva" drazei 
531. Kloksacyline „Farmakos" kapsuli 
532, Kompensan „Alkaloid" tableti 



31 август 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 27 — Стр. 597 

1 2 3 4 5 

533. Klorambex „Kalinovica" kapsuli 
534. Konakion „Roche" ampuli za oralna upo-

treba 
535. Konakion „Roche" rastvor 
536. Ladricol „Lek" tableti 
537. Laktacid „Jugodijetetika" mleko vo prav za 

doencinja 
538. Lanadicor „Biljana" kapki 
539. Lanicar „Pliva" tableti 
540. Laktovid „Jugodijetetika" mleko vo prav za 

doencinja 
541. Largactil „Galenika" kapki 
542. Largactil „Galenika" supozitorii 
543. Largactil „Galenika" tableti 
544. Lasix „Servo Mihalj" tableti 
545. Lasonil „Galenika" mast 
546. Lecortin „Lek" mast 
547. Ledermycin „Zdravlje" tableti 
548. Ledercort „Zdravlje" krem 
549. Lekosept „Lek" mast 
550. Lekosept „Lek" tableti 
551. Lekozid „Lek" rastvor 
552. Lemuval „Galenika" supozitorii 
553. Lentastacuin „Srbolek" kapsuli 
554. Lentonitrate „Italseber" kapsuli 
555. Leptamin „Pliva" kapki 
556. Leptamin-Ade-

nosin „Pliva" kapki ги препишува лекар специ-
557. Leukeran „Burroughs" drazei јалист од соодветната гран-

„Wellcome" ка на медицината. 

558. Libraks „Galenika" tableti 
559. Libratar . „Lek" tableti 
560. Kubrium „Galenika" drazei 
561. Lincocin „Upjohn" kapki 
562. Locacorten „Pliva" losion 
563. Locacorten N „Pliva" krem 
564. Locacorten N „Pliva" mast 
565. Locacorten-Tar „Pliva" mast 
566. Locacorten-Vio 

form „Pliva" krem 
567. Locacorten-Vio-

form „Pliva" mast 
568. Locacorten-Vio-

form „Pliva" pasta 
569. Lokasalen „Pliva" mast 
570. Longidoxin „Lek" tableti 
571. Longifen „Lek" sirup 
572. Longifen „Lek" tableti 
573. Loticort „Hoechst" репа 
574. Lucidril „Krka" drazei 
575. Lucidril „Krka" supozitorii 
576. Lutestrol „Galenika" lingvaleti 
577. Lyndiol „Lek" tableti ги препишува лекар специ-

јалист од соодветна гранка 
578. Lyobif „Torlak" ampuli za oralna upo-на медицината. 

treba 
579. Lyogen „Buk-culden" kapki i 
580. Lyogen „Buk-culden" drazei 
581. Majeptil „Specia" tableti 
582. Majsolin „Pliva" tableti 
583. Marbadal C „Galenika" vaginalni tableti 
584. Marcoumar „Roche" tableti 
585. Medazol „Alkaloid" oralni tableti 
586. Meldian „Pliva" tableti 
587. Mellerette „Bosnalijek" drazei 
588. Mellerette „Bosnalijek" kapki 
589. Melleril „Bosnalijek" drazei 1 

590. Melleril „Bosnalijek" tableti retard 
591. Meprobamat „Farmakos", „Galenika" 

„Hemofarm", „Kali-
novica", „Krka" 

„Pliva" tableti 
592. Meprochidin I „Farmakos" drazei 1 

593. Meprochidin II „Farmakos" drazei 
594. Mertioplast „Lek" spray 
595. Mesantoin „Bosnalijek" tableti 
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596. Mestinon „Roche" tableti 
597. Methylergobrevin „Hemofarm" kapki 
598. Metildopa „Kalinovica" tableti 
599. Metil-Ergometrin „Biljana" rastvor 
600. Metozin „Novofarm" tableti 
601. Metzotrexat „Zdravlje" tableti 
602. Mexaform „Pliva" drazei , 
603. Mexaform „Pliva" kapki 
604. Mexase „Pliva" drazei 
605. Micozen „Gejgi" solucio perli 
606. Migristene „Specia" kapsuli 
607. Migristene „Specia" supozitorii 
608. Migristene Depo „Specia" kapsuli 
609. Mikoren „Zdravlje" tableti 
610. Minozinan „Specia" tableti 
611. Mintezol „Lek" tableti 
612. Moditen-depo „Krka" drazei 
613. Moditen „Krka" drazei 
614. Monozid „Novofarm" tableti 
615. Morfolep „Alkaloid" tableti 
616. Morfin-hidroklo-

ridum „Alkaloid" nozinom 
617. Motolon „Hemofarm" tableti 
618. Multifungin „Lek" mast 
619. Multifungin „Lek" prasok 
620. Multifungin „Lek" rastvor 
621. Muthesa „Jugodijetetika " suspenzija 
622. Muthesa „Jugodijetetika " tableti 
623. Myambutol „Zdravlje" sirup 
624. Mucosal „Alkaloid" prasok 
625. Mucosal „Alkaloid" rastvor 
626. Mydocalm „Krka" drazei 
627. Myelobromol „Chinoin" tableti 
628. Myleran „Burroughs Wellcome" drazei 
629. Myoflex „Pliva" tableti 
630. Myoflex „Kalinovica" tableti 
631. Nazinon „Alkaloid" tableti 
632. Nazinon „Alkaloid" kapki 
633. Nebacetin „Vuk Gulden" sol. spryj 
634. Nebacetin „Vuk Gulden" puder-sterilni 
635. Negram „Krka" tableti 
636. Neo-Bellasecal „Lek" drazei 
637. Neocyclin „Hemofarm" mast 
638. Neolac „Jugodijetetika " dijetetski prasok 
639. Nerobol „Galenika" tableti 
640. Nerobolette „Galenika" tableti 
641. Neuleptil „Specia" kapki 
642. Neuleptil „Specia" kapsuli 
643. Nevargal „Biljana" drazei 
644. Nevigramon „Galenika" kapsuli 
645. Nialamid „Kalinovica" tableti 
646. Niamid „Krka" tableti 
647. Nibol „Bosnalijek" tableti 

648. Nicopas „Galenika" drazei 
649. Nicopas „Galenika" drazei forte 
650. Nifurantin „Lek" drazei 
651. Nikinol „Kalinovica" drazei 
652. Niko-Pas forte „Alkaloid" drazei 
653. Nistanin „Pliva" drazei 
654. Nistanin „Pliva" kapki 
655. Nistanin „Pliva" mast 
656. Nirval „Pliva" drazei 
657. Nistatin „Pliva" kapki 
658. Nistatin „Pliva" mast 
659. Nistatin „Pliva" prasok 
660. Nistatin „Pliva" vaginalni tableti 
661. Nitroglicerin „Pliva" lingvaleti 
662. Nitroglicerin „Medexport" tableti 
663. Nizon „Bosnaliiek" tableti 
664. N-Oblivon „Alkaloid" drazei 
665. 5-NOK „Lek" drazei 
666. 5-NOK „Lek" kapsuli 
667. Nona-Cel „Bosnalijek" vaginalni supozitorii 
668. Noscapin „Alkaloid" sirup 
669. No-Spa „Hemofarm" tableti 
670. Novabol „Alkaloid" tableti 
671. Novalugel „Lek" tableti 



31 август 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 27 — Стр. 599 

1 2 3 4 5 

672. Novocamid „Hoechest" tableti i 

673. Novandrol „Galenika" lingvaleti 
674. Novofen „Novofarm" drazei 
675. Novofungin „Krka" rastvor 
676. Novopyrin „Novofarm" drazei ги препишува лекар специ-677. Novoserin „Krka" kapsuli ги препишува лекар специ-
678. Novospasmin „Lek" supozitorii јал ист од соодветна 

на медицината. 
гранка 

679. Novospasmin „Lek" tableti 
јал ист од соодветна 
на медицината. 

680. Novosulfin „Galenika" tableti 
681. Noxyron „Galenika" tableti 
682. Nozinan „Specia" tableti 
683. Nyazin „Galenika" tableti 
684. Nystatin „Hemofarm" drazei 
685. Obsidan „Krka" tableti 
686. Ostradiol „Galenika" lingvaleti 
687. Oestrotest „Galenika" lingvaleti 
688. Oksytetracyklin „Alkaloid kapsuli 
689. Oksytetracyklin V .„Alkaloid" kapsuli 
690. Oligovit „Galenika" drazei 
691. Opinagel — . gel 
692. Opino-Retard — drazei 
693. Opiverin (narko-

tika) „Alkaloid" drazei 
694. Opiverin (narko-

tika) „Alkaloid" supozitorii 
695. Optilidon „Krka" drazei 
696. Opodeldoch „Alkaloid" mast 
697. Orabet „Hemofarm" tableti 
698. Oragal „Jugodijetetika" drazei 

699. Oratren „Lek" tableti 
700. Orbenin „Pliva" kapsuli 
701. Orevit „Pliva" sirup 
702. Orferon „Pliva" drazei 
703. Orferon „Pliva" kapki 
704. Orferon „Pliva" sirup 
705. Orferon C „Pliva" drazei 
706. Orgabolin „Pliva" kapki 
707. Orgabolin „Pliva" tableti 
708. Oricillon „Zdravlje" drazei 
709. Orosteron „Krka" tableti 
710. Orvagil „Galenika" oralni tableti 
711. Orvagil „Galenika" vaginalni tableti 
712. Osadrin „Lek" drazei 
713. Osan „Pliva" drazei 
714. Ospen „Krka" sirup 
715. 0spen-200 „Krka" sirup 
716. 0spen-200 „Krka" kapki za nos 
717. 0spen-500 „Krka" tableti 
718. Ospen-lOOO „Krka" tableti 
719. Ospolot „Krka" tableti 
720. Ostocain „Jugodijetetika" kapki 
721. Otomycin „ Jugodij etetika" kapki 
722. Otosol „Hemofarm" rastvor 
723. Otrikorten „Pliva" kapki za nos 
724. Ovulen „Galenika" tableti ги препишува лекар 

јал ист од соодветна 
специ-
гранка 

725. Oxitetra „Kalinovica" kapsuli на медицината. 

726. Oxitetra „Kalinovica" sirup 
727. Oxivit „Kalinovica" sirup 
728. Oxycort „Krka" mast 
729. Oxytetracyclin-B „Lek" kapsuli 
730. Palerol „Krka" drazei 
731. Palerol „Krka" supozitorii 
732. Pankreatin „Galenika" drazei 
733. Р а п о р т (narko-

rastvor 2% tika) „Alkaloid" rastvor 2% 
734. Panopin (narko-

tableti tika) „Alkaloid" tableti 
735. Panthenol „Galenika", ,,Hemofarm"mast 
736. Panthenol „Galenika" rastvor 
737. Panthenol „Galenika", „Hemofarm"tableti 
738. Papamidin „Zdravlje" supozitorii 
739. Papaverin „Alkaloid" ' tableti 
740. Paraf lex „Krka" tableti 
741. Parafon „Krka" kapsuli 
742. Paremin „Pliva" tableti 
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743. Рагкораn „Farmakos" tableti 
744. Parsidol „Specia" tableti 
745. Partergin „Sandoz" rastvor 
746. Panzynorm Forte „Krka" drazei 
747. PAS-Aluminium „Farmakos" drazei 
748. Pasazid „Krka" drazei 
749. PAS-Eutizon „Pliva" drazei 
750. PAS-Natrium „Bosnalijek", „Gale-

nika" drazei 
„Hemofarm", „Krka", 

„Novofarm" 
„Pliva" 

751. PAS-Natrium „Bosnalijek", „Gale-
nika" tableti 

„Hemofarm", „Krka", 
„Pliva" 

752. PAS-Natrium „Pliva" granulat 
753. Patentex „Farmakos" mast 
754. Pelentan „Krka" tableti 
755. Patentex „Farmakos" репа 
756. Penbritin „Pliva" kapsuli 
757. Penbritin „Pliva" suspenzija 
758. Penicilin „Galenika" mast za ofci 
759. Penicilin V „Krka" tableti 
760. Pennac „Guigoz" obrano mleko vo.prav 
761. Pennac „Guigoz" punomasno mleko vo 

prav 
762. Pentagit „Alkaloid" tableti 
763. Pentetrazol „Hemofarm" kapki 
764. Pentinol „Hemofarm" kapki 
765. Pentrexyl „Galenika" kapsuli 
766. Pentrexyl „Galenika" suva supstancija za 

oralna upotreba 
767. Pepsamin „Galenika" tableti 
768. Pepsan „Pliva" tableti 
769. Perabol „Lek" mast 
770. Perabol „Lek" rastvor 
771. Perabol „Lek" tableti 
772. Percluzone „Pliva" kapki 
773. Pergalen „Servo Mihalj" mast 
774. Periactin „Pliva" sirup 
775. Persantin „Zdravlje" drazei 
776. Persantin 75 „Zdravlje" drazei 
777. Petantin (narko-

tika) „Galenika" tableti 
778. Phemiton „Pliva" tableti 
779. Phenergan „Galenika" drazei 
780. Phenergan „Galenika" krem 
781. Phenergan „Galenika" sirup 
782. Phenobarbiton „Farmakos", „Hemo-

sirup 

farm", „Krka", tableti 
„Pliva" 

783. Phenylbutazon „Hemofarm" drazei 
784. Phenylbutazon „Hemofarm" kapki za nos 
785. Phosphalugel „Galenika" prasok 
786. Ptazolin „Krka" tableti ги препишува лекар специ-

јалист од соодветна гранка 

Piperazin „Galenika" 
на медицината. 

787. Piperazin „Galenika" granulat 
на медицината. 

788. Piperazin adipat „Galenika" tableti 
789. Piptol „Galenika" kapki za deca 
790. Pirazinamid „Pliva" tableti ги препишува лекар специ-

јалист од соодветна гранка 
на медицината. 

791. Plibex „Pliva" drazei 
на медицината. 

792. Plibex „Pliva" zrnca 
793. Plihepan „Pliva" drazei 
794. Plisulfan „Pliva" tableti 
795. Plivaphen „Pliva" drazei 
796. Plivaphen „Pliva" rastvor 0,4% 
797. Plivit A „Pliva" maslen rastvor 
798. Plivit A - D „Pliva" maslen rastvor 
799. Plivit B- l „Pliva" tableti 
800. Plivit B-6 „Pliva" tableti 
801. Plivit C „Pliva" tableti 
802. Plivit D „Pliva" rastvor 
803. Plivit P P F „Pliva" tableti 
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804. Polizym „Krka" drazei 
805. Ponalid „Sandoz" tableti retard 
806. Praniten 15 „Pliva" tableti 
807. Prazine „Jugodijetetika" tableti retard drazei 
808. Prednisolon „Galenika", „Hemo-

farm", „Krka" 
„Galenika", „Hemo-

farm", „Krka" tableti 
809. Prednisolon „Krka" mast 0,5% 

tableti 
810. Prednison „Alkaloid", 

„Farmakos", „Krka" 

mast 0,5% 

tableti 
811. Prefluor „Jugodijetetika" tableti 
812. Prijamio „Krka" drazei 
813. Primaquine „Bayer" tableti 
814. Primidon „Hemofarm", Krka" tableti 
815. Primulud nor „Alkaloid" tableti 
816. Primulin „Galenika" sirup 
817. Proasthman „Lek" rastvor 
818. Proasthman „Lek" tableti 
819. Pro-Banthine „Galenika" tableti 
820. Proculin „Alkaloid" kapki za ofci 
821. Progesteron „Galenika" lingvaleti 

822. Pronison „Galenika" tableti 
823. Propylthiouracil „Jugodijetetika" tableti 
824. Propezid „Sandoz" kapsuli ги препишува лекар 

јал ист од соодветна 
специ-
гранка 

825. Prostaphlin A „Galenika" kapsuli на медицината. 
826. Prostaphlin A „Galenika" suva supstancija za 

oralna upotreba 

на медицината. 

827. Prostigmin „Roche" tableti 
828. Proviron „Alkaloid" tableti 
829. Puri-Nethol „Burroughs" 

„Wellcome" 
drazei 

830. Pyrazinamid „Galenika", 
„Hemofarm", „Krka" 

tableti ги препишува лекар 
ја лист од соодветна 
на медицината. 

специ-
гранка 

831. Pyrvinium pamoat „Alkaloid" drazei 
832. Pyrvinium pamoat „Alkaloid" suspenzija 
833. Radecol „Veb Arzneimittel-

werke" 
tableti -

834. Randolectil „Pliva" tableti 
835. Rastinon „Servo-Mihalj" tableti 
836. Rectoserol H „Farmakos" mast 
837. Recosen „Hemofarm" drazei 
838. Redergin „Lek" rastvor 
839. Regitin „Ciba" tableti 
840. Reglan „Alkaloid" sirup 
841. Reglan „Alkaloid" tableti 
842. Rheumin „Alkaloid" mast 
843. Rheumin „Alkaloid" tecnost 
844. Reginol „Farmakos" drazei 
845. Regroton „Zdravlje" tableti 
846. Reginicid „Krka" tableti 
847. Relazin „Pliva" drazei 
848. Remeflin „Lek" rastvor 
849. Remoflex „Alkaloid" tableti 
850. Renamid „Pliva" tableti1 

851. Renese „Alkaloid" tableti 
852. Renofon „Alkaloid" kapsuli 
853. Renogram „Alkaloid" drazei 
854. Reopin „Hemofarm" drazei 
855. Reserphan „Pliva" tableti 
856. Reserpin „Galenika, 

„Hemofarm" 
tableti 

857. Resochin „Lek" tableti 
858. Resotren „Bayer" tableti 
859. Retol-Rutin „Pliva" drazei 
860. Revason „Farmakos" tableti 
861. Revibol „Pliva" tableti 
862. Revonal „Lek" tableti 
863. Rifadin „Galenika" kapsuli ги препишува лекар 

јалист од соодветна 
на медицината. 

специ-
гранка 

864. Rigenicid „Krka" drazei ги препишува лекар 
јалист од соодветна 
на медицината. 

специ-
гранка 

865. Rigenicid „Krka" supozitorii ги препишува лекар 
јалист од соодветна 
на медицината. 

специ-
гранка 
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866. Bimactan „Pliva" kapsuli - ги препишува лекар специ-
јалист од соодветна гранка 
на медицината. 

867. Rinopresin „Galenika" prasok za nazalna 
primena 

868. Ripason „Hemofarm" drazei 
869. Rondomycin „Alkaloid" kapsuli 
870. Rondomycin „Alkaloid" sirup 
871. Ronicol „Roche" tableti 
872. Rotex „Hemofarm" tableti 
873. Rutophylin „Lek" tableti 
874. Samostal „Krka" sirup 
875. Sandosten-Calcium „Krka" mast 
876. Sandosten-Calcium „Krka" penlivi tableti 
878. Sandosten-Calcium „Krka" sirup 
879. Saridon „Galenika" tableti 
880. Scabitox „Bosnalijek" emulzija 
881. Sedoxazin „Galenika" tableti 
882. Sedotent „Alkaloid" sol. 

883. Sanoxyl „Isis" tbl. 
884. Segontin „Servo Mihalj" drazei 
885. Segontin 60 „Servo Mihalj" drazei 
886. Selvigon „Galenika" drazei 
887. Selvigon „Galenika" kapki 
888. Selvigon „Galenika" supozitorii za deca 
889. Septol „Hemofarm" • rastvor 
890. Septonex „Alkaloid" 1% alkoholen rastvor 
891. Septonex „Alkaloid" 10% voden rastvor 
892. Serpentil „Pliva" tableti 
893. Seval „Jugodijetetika" drazei 
894. Sevumal „Jugodijetetika" drazei 
895. Sigmamycin „Krka", „Pfizer" kapki za deca 
896. Sigmamycin „Krka" kapsuli 
897. Silubin „Zdravlje" drazei retard 
898. Sinasec „Lek" kapsuli 
899. Sinecuan „Alkaloid" kapsuli 
900. Sintral „Jugodijetetika" tableti 
901. Solcoseryl „Alkaloid" mast 
902. Solcoseryl „Alkaloid" zele 
903. Solvosterol „Farmakos" lingu 
904. Solutio Glyceroli 

trinitratis 1% 
„Ljekarna Zagreb" 

— Zagreb 
rastvor 

905. Soventol „Lek" ^ tableti 
906. Soventol „Lek" zele 
907. Sparmeks Komp. "Lek" supozitorii 
908. Sparmeks Komp. „Lek" tableti 
909. Speda „Bosnalijek" tableti 
910. Stanoten „Bosnalijek" drazei 
911. Stediril „Krka" drazei 
912. Stemetil „Specia" supozitorii 
913. Stemetil , „Specia" tableti 
914. Stilboestrol „Galenika", „Pliva" tableti 
915. Straminol „Krka" rastvor 1% 
916. Straminol „Krka" rastvor 10% 
917. Streptoksazol „Pliva" tableti 
918. Stugeron „Krka" tableti 
919. Sulamin „Pliva" tableti 
920. Sulfacombin „Pliva" sirup 
921. Sulfacombin „Pliva" supozitorii 
922. Sulfacombin „Pliva" tableti 
923. Sulfadiazin „Krka", „Pliva" 

„Pliva" 
supozitorii 

924. Sulfadimidinum 
„Krka", „Pliva" 
„Pliva" tableti 

925. Sulfaguanidin „Alkaloid", 
„Farmakos", „Krka4' 
„Novofarm", „Pliva" 

tableti 

926. Sulfapyrazin „Bosnalijek" tableti 
927. Sulf arlem- Cholin „Alkaloid" drazei 
928. Sulfasalazin „Krka" tableti 
929. Sulfasol „Pliva" sirup 
930. Sulfasol „Pliva" supozitorii 
931. Sulfasol „Pliva" tableti 
932. Sulfathiazol „Krka", „Pliva" tableti 
933. Sulfatri „Galenika" sirup 
934. Sulfatri „Galenika" tableti 
935. Synolar-gel „Galenika" mast 
936. Synolar-forte „Galenika" krem 
937. Supremin „Pliva" drazei 
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938. Surmontil „Specia" kapki 
939. Surmontil „Specia" tableti 
940. Sustac „Krka" tableti mitts 
941. Sustac „Krka" tableti forte 
942. Sympatol „Zdravlje" tecnost 
943. Synalar „Galenika" krem 
944. Synalar „Galenika" mast 
945. Synalar C „Galenika" krem 
946. Synalar C „Galenika" mast 
947. Synalar N „Galenika" krem 
948. Synalar N „Galenika" mast 
949. Synopen „Zdravlje" drazei 
950. Synopen „Zdravlje" mast 
951. Syntocinon „Sandoz" spray za intrana-
952. Tabulettae Calcii „Ljekarna Zagreb" zalna upotreba 

gluconatis — Zagreb tableti 
953. Tabulettae Ephe- „Ljekarna Zagreb" 

drinihydrochloridi — Zagreb tableti 
954. Tabulettae Hexa- „Ljekarna Zagreb" 

methylentetramini — Zagreb tableti 
955. Tabulettae Natrii „Ljekarna Zagreb" 

salicylatis — Zagreb tableti 
956. Tabulettae Phe- „Ljekarna Zagreb" 

nyllii salicylatis — Zagreb drazei 
957. Tacitin „Pliva" tableti 
958. Talusin „Lek" drazei 
959. Tanderil „Zdravlje" drazei 
960. Tavegyl „Krka" tableti 
961. Taxilan „Вук Gulden" drazei 
962. Taxilan „Вук Gulden" tableti 
963. Tebafen „Zdravlje" - tableti 
964. Tegretol „Geigy" tableti 
965. Tekorton „Pliva" mast 
966. Tekorton „Pliva" mast za oci 
967. ТЕМ „Hoechst" kapsuli ги препишува лекар специ-

јалист од соодветна гранка 
на медицината. 

968. Teolicin „Farmakos" kapsuli 
969. Terra-Cortril „Galenika (Phizer)" mast 
970. Terra-Cortril i> susp. 
971. Terbolan „Servo Mihalj" tableti 
972. Terfluzine „Alkaloid" kapki 
973. Terfuzine „Alkaloid" tableti 
974. Teroftal „Galenika" mast za oci 
975. Testosteron „Galenika" lingvaleti 
976. Tetidis „Krka" tableti 
977. Tetrabiocin „Galenika" kapsuli 
978. Tetracyclin „Kalinovica", „Pliva" kapsuli 
979. Tetracyclin „Pliva" mast 3% 
980. Tetracyclin „Pliva" mast za oci 
981. Tetracyclin „Pliva" kapsuli 
982. Tetracyclin „Pliva" kapsuli 
983. Tetracyclin „Pliva" sirup 
984. Tetracyclin В „Pliva" . kapsuli 
985. Tetracyclin В „Pliva" sirup 
986. Tetravit „Kalinovica" kapsuli 
987. Thelmin „Pliva sirup 
988. Thelupan „Galenika" tableti 
989. Thiomucase „Hemofarm" mast 
990. Thiomucase „Hemofarm" supozitorii 
991. Thybon „Hoechst" tableti 
992. Thymotussan „Pliva" sirup 
993. Thyral „Galenika" drazei 
994. Thyralette „Galenika" drazei 
995. Tifinzo „Alkaloid" mast 
996. Tiozon „Hemofarm" tableti 
997. Toclase „Lek" drazei 
998. Toclase „Lek" sirup 
999. Tocoferol „Galenika" drazei 

1000. Tofranil „Zdravlje" drazei 
1001., Tolbusal „Krka" tableti 
1002. Tonicum „Alkaloid" sirup 
1003. Tomanol „Krka" drazei 
1004. Tomanol „Krka" supozitorii 
1005. Tomanol „Krka" mast 
1006. Terecan „Krka" drazei 
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1007. Torecan „Krka" supozitorii 
1008. Transabun „Вук-gulden" drazei 
1009. Trecator „Alkaloid" sterilen prasok ги препишува лекар специ-sterilen prasok јалист од соодветна 

на медицината. 
гранка 

1010. Trecator „Alkaloid" supozitorii ги препишува лекар 
ја лист од соодветна 
на медицината. 

специ-
гранка 

1011. Trecator „Alkaloid" tableti ги препишува лекар специ-
1012. Trenimon „Bayer" kapsuli ја лист од соодветна гранка 
1013. Trevintix „Alkaloid" drazei на медицината. 

гранка 

1014. Triazin-Gel „Farmakos" zele 
на медицината. 

1015. Trimex „Pliva" tableti 
1016. Trimex „Pliva" vaginalni tableti 
1017. Triperidol „Janssen Pharma-

ceutica" kapki 
1018. Triperidol „Janssen Pharma-Triperidol 

ceutica" sol. 
1019. Triperidol „Janssen Pharma-Triperidol 

ceutica" tableti 
1020. Trirezid „Pliva" tableti 
1021. Trirezid K „Pliva" drazei 
1022. Tryptizol „Lek" tableti 
1023. Tussibex „ Jugodi j etetika" drazei 
1024. Tussibex „Jugodijetetika" kapki 
1025. Tussibex „Jugodijetetika" sirup 
1026. Tyrothricin „Krka" mast 
1027. Terra-Cortril „Galenika" mast 
1028. Terra-Cortril a suspozitorii 
1029. Ulcosan „Bosnalijek" prasok 
1030. Ulter „Lek" tableti 
1031. Ulter N „Lek" tableti 
1032. Ultracortenol „Ciba" kapki za oci 
1033. Ultralan „Alkaloid" mast 
1034. Ultralan „Alkaloid" losion 
1035. Ultralan В „Alkaloid" mast 
1036. Ultralan „Alkaloid" losion 
1037. Ultralan „Alkaloid" krem 
1038. Ultralanoral „Alkaloid" tableti 
1039. Ultraproct „Alkaloid" mast 
1040. Ultraproct „Alkaloid" supozitorii 
1041. Unazid „Pliva" tableti 
1042. Unazid K „Pliva" drazei 
1043. Unguentum Am-

moniisulfogyro-
dalas 

„Lijekarna Tresnjevka" 
— Zagreb mast 

1044. Urbason-Retard „Hoechst" tableti 
1045. Urodiazin „Alkaloid" tableti 
1046. Urogram „Kalinovica" tableti 
1047. Urospet „Novofarm" tableti 
1048. Urotensil „Alkaloid" tableti 
1049. Uroterp „Krka" kapki , 
1050. Ustimon „Alkaloid" tableti 
1051. Vandid „Alkaloid" kapki 
1052. Vanguin „Krka" drazei 
1053. Vanguin „Krka" suspenzija 
1054. Vasculat „Zdravlje" kapki 1% 
1055. Vasculat „Zdravlje" tableti 
1056. Vasiten „Lek" mast 
1057. Vasocor „Jugodijetetika" lingvaleti 
1058. Vasocastan „Lek" mast 
1059. Vasocastan „Lek" rastvor 
1060. Vasocastan „Lek" supozitorii 
1061. Vasonid „Farmakos" tableti 
1062. Valyn „Hoechst" tableti 
1063. Venocurlan „Lek" drazei 
1064. Vermitin „Farmakos" tableti 
1065. Vertigosan „Galenika" drazei 
1066. Vesparaxette „Zdravlje tableti 
1067. Vibramycin „Krka" kapsuli 
1068. Vidaylin-M „Galenika" sirup 
1069. Visucicatrizzante „Italseber" mast za oci 
1070. Vitamin A „Hemofarm" maslen rastvor 
1071. Vitamin A-D „Hemofarm" maslen rastvor 
1072. Vitamin A-D3 „Galenika" voden rastvor 
1073. Vitamin B-l „Alkaloid", „Hemo-

farm", „Krka" 
„Alkaloid", „Hemo-

farm", „Krka" tableti V 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 108, страна 749, книга I, е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Вардар" — село Фо-
рино, Гостиварско. Предмет на работењето на за-
другата е: 

— кооперација — организирање на земјоделско 
производство на земјата од индивидуалните зем-
јоделски производители, преку создавање на раз-
ни видови стопански спреги; 

— организирање и давање стручна помош на 
кооперантите за унапредување на земјоделското 
производство, од сите видови; 

— снабдување на индивидуалните земјодел-
ски производители со потребни репродукциони ма-
теријали (семе, вештачко ѓубриво, сточна храна и 
Друго); 

— откуп и пласман на сите видови земјодел-
ски производи; 

— откуп, преработка и пласман на сточарски 
производи; 

— продажба на стока од широка потрошзг-
вачка преку отворање на трговски дуќани, на 
мало и големо; 

— организира фито-заштита на сите видови 
растенија. 

В.д. директор на задругата е Беќир Дервиш. 
Задругата е основана од членовите: Селими 

Исеина Зулфи, Џафери Изаира Ќемал, Ука Асана 
Рауф, Дервиши Рушана Ваделин, Дервиши Џема-
ила Беќир, Зибери Руфата Алија, Исеини Јусуфа 
Азби, Наути Руфата Ибраим, Османи Митата Маз-
лам, Мемеди Емрула Ибраим, Даути Зенуна Сулеј-
ман, Беќири Ајрула Назми, Арифи Зулфи Меди, 
Салиу Пенија Дусуф, Џафери Изаира Исмет, Су-
лејмани Бафќара Атип, Идризи Акима Бари, Ид-
ризи Акима Бари, Идризи Џабира Илми, Салиу 
Пенија Алил, Јашари Зенула Аб дур аман, Џафери 
Рамадана Дервиш, Исеини Беата Иса, Даути Ка-
сама Имер, Муслиу Максута Енвер, Дервиши Аб-
дија Рауф, Идризи Беќира Зуди, Мемеди Бајрама 
Самет, Мемеди Ибраима Рамиз, Камбери Љазима 
Иса, Муслиу Расима Харун, Идризи Џабира Алим, 
Идризи Сала Резак, Ристеми Абаза Ристем, Исеи-
ни Исеина Миџаит, Мустафаи Ислама Зија, Несими 
Хамдија Хазир и Велиу Намика Нијази, согласно 
со записникот на основачкото собрание од 17. IX. 
1971 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Селими Исена Зулкуфи и Џафери 
Сулејмана Сулејман, во границите на овластува-
њето. 

Обрвската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 958 од 5. X. 1971 година. (1803) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна 660, книга VI, е запишана под 
фирма: „Трго Вардар" — Трговско претпријатие, 
на големо, за купопродажба и посредување на мо-
торни возила, градежен материјал, земјоделски 
производи и индустриска стока — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд со својство 
на правно лице, со сопствена жиро-сметка и са-
мостојна пресметка „Нов живот" — Скопје, во 
просториите на Деловното здружение „Агромакедо-
нија" — Сарај. Предмет на работењето на самос-
тојната орагнизација е промет на големо и мало во 
рамките на регистрираната дејност на матичното 
претпријатие и тоа: 

— купопродажба и посредување на сите ви-
дови нови и половни моторни возила, нова и по-
ловна опрема (механизација) со сите приклучни 
машини и алатки, резервни делови, гуми и гумо-
пластични производи, за сите гранки и дејности во 
стопанството; 

— купопродажба и посредување на сите гра-
дежни материјали, огревно дрво, јаглен, нафта и 
нафтени деривати; 

— купопродажба и посредување на сите земјо-
делски и индустриски производи; житарици, браш-
но, сончоглед, памук, сусам, слануток, луцеркино 
семе, овошје и зеленчук и сите градинарски кул-
тури; 

— купопродажба и посредување на сета жива 
стока (крупен и ситен добиток), живина, про-
изводи од стока и живина, сточна храна, концен-
т р а т и фураж; 

— купопродажба и посредување на репрома-
теријал, вештачки ѓубрива, сите видови хемиски 
заштитни средства во земјоделството (ратарството 
и лозарството); 

— купопродажба и посредување на сите ви-
дови електро-материјали и санитарни уреди, и 

— купопродажба и посредување на сите про-
изводи од црната металургија. 

В.д. директор на организацијата е Ристовски 
Петко. 

Самостојната организација е основана од Тргов-
ското претпријатие на големо „Трго Вардар" — 
Скопје, со одлуката бр. 488/1 од 26. П. 1971 година 
на работната заедница. 

1 2 3 4 5 

1074. Vitamin В-6 „Hemofarm", „Krka" tableti 
1075. Vitamin С „Farmakos"' „Hemo-

farm", „Krka", „No-
vofarm", „Servo 
farm", „Krka", „No-
vofarm", „Servo 
Mihalj" tableti 

1076. Vitamin D „Hemofarm" maslen rastvor 
1077. Vybramicin „Krka" kapsuli 
1078. Vybramicin „Krka" sirup 
1079. Xylocain „Bosnalijek" mast 
1080. Xylocain „Bosnalijek" supozitorii 
1081. Xyloproct H „Bosnalijek" mast 
1082. Yomesan „Galenika" tableti 
1083. Zarontin „Krka" kapsuli 
1084. Zarontin „Krka" sirup 
1085. Zyloric Uvoz tableti 
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Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Ристовски Петко, в.д. ди-
ректор и Смилевски Трајан, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 760 од 5. X. 1971 година. (1805) 

Окружниот стопански суд во Ској е објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. бр. 198, страна 425, книга П е запишана 
под фирма: Волнарски комбинат „Тодор Циповски 
— Мерџан" — Тетово — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице со сопствена 
жиро-сметка „Тетекс" — туристичко угостителска 
единица, ул. „Новоселска" бб. — Тетово. 

Во состав на организацијата влегуваат следните 
објекти: 

а) Арабат Теќе, 
б) Попова Шапка, и 
в) Јелак и други туристички угостителски об-

јекти. 
Предмет на работењето на организацијата е 

вршење на туристичко-угостителска дејност. 
Раководител на организацијата е Урошевски 

Александар. 
Организацијата е основана од Волнарскиот ком-

бинат „Тодор Циповски — Мерџан" — Тетово, со 
одлуката бр. 256/43, од 11. V. 1971 година, на работ-
ничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Урошевски Александар, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 897 од 30. IX. 1971 година. (1791) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 215, страна 271, книга П е запишана под 
фирма: „Чик" — Чевларска индустрија — Кума-
ново — Продавница во Скопје, ул. „108" бр. 25. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на чевли. 

Продавницата е основана од Чевларската ин-
дустрија „Чик" — Куманово, со одлуката бр. 87 
од 3. IX. 1970 година, на управниот одбор од одр-
жаната седница на 3. IX. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Јанковски Је-
лица. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува индустријата, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 228 од 30. IX. 1971 година. (1806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 215, страна 271, книга П е запишана под 
фирма: Чевларска индустрија „Чик" — Куманово 
— Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 49. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет на мало со чевларски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Чевларската индустрија „Чик" — Куманово, 
со одлуката број 96 од 23. XI. 1970 година, од одр-
жаната седница на 23. XI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Стојановска 
Мира. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — индустријата, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 178 од 30. IX. 1971 г. (1807) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 812, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— Прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 2 во село Градец, Гостиварско. Предмет на 

работењето на продавницата е продажба на меша-
ни стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката 
бр. 258 од 18. VI. 1970 година, од одржаната седни-
ца на 10. IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Османи Ме-
мед. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 79 од 28. IX. 1971 г. (1830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 274, страна 1083, книга I е запишан под 
фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие 
„Боро Менков" — Куманово —• берберо-фризероки 
салон број 1 во Куманово, улица Трг „Нова Ју-
гославија" бб. Предмет на работењето на берберо-
фризерскиот салон е бричење, стрижење и фризи-
рање. 

Берберо-фризерскиот салон е основан од Сове-
тот на работната заедница на Услужно берберо-
фризерското претпријатие „Боро Менков" — Ку-
маново, со одлуката бр. 23/4 од 9. VIII. 1971 година 
е донесена на седницата на 14. V. 1971 година. 

Раководител на салонот е Илијевски Илија. 
Берберо-фризерскиот салон број 1 ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725 од 8. X. 1971 г. (1831) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 274, страна 1081, книга I е запишана под 
фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие 
„Боро Менков" — Куманово — Берберница број 2 
во Куманово, плоштад „Маршал Тито" број 18. 
Предмет на работењето на продавницата е бриче-
ње, стрижење и фризирање. 

Берберницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Услужното берберо-фризерско 
претпријатие „Боро Менков" — Куманово, со од-
луката бр. 23/4 од 9. УШ. 1971 година, од одржана-
та седница на 14. V. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Илијевски 
Трајко. 

Берберницата број 2 во Куманово ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува — матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725 од 8. X. 1971 г. (1832) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. 274, страна 1081, книга I е запишана под 
фирма: Услужно берберо-фризерско претпријатие 
„Боро Менков" — Куманово — Берберница број 3 
во Куманово, ул. „Ленинова" — барака. Предмет 
на работењето на берберницата е бричење, стри-
жење и фризирање. 

Берберницата е основана од советот на работ-
ната заедница на Услужно берберо-фризерското 
претпријатие „Боро Менков" — Куманово, со од-
луката бр. 23/4 од 9. УШ. 1971 година, од одржана-
та седница на 14. V. 1971 година. 

Раководител на берберницата е Илијевски 
Илија. 

Берберницата број 3 во Куманово, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува — матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725 од 8. X. 1971 година. (1833) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 405, книга Ш е запишана под 
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фирма: Градежно претпријатие „Пелагонија" 
Скопје — Самостојна организација на здружен труд 
во својство на правно лице — Дирекција за пре-
земање и изведување градежни работи од сите 
градежно-занаетчиски дејности во странство, кеј 
„13 Ноември" бб — Скопје. Предмет на работењето 
на дирекцијата е преземање и изведување градеж-
ни работи од сите градежно-занаетчиски дејности, 
во странство. 

Дирекцијата е основана од Градежното прет-
пријатие „Пелагонија" — Скопје, со одлуката бр. 
11665 од 29. IV. 1971 година, на работничкиот совет. 

Дирекцијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Митко Медарски, директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 769 од 13. X. 1971 година. (1853) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IX. 1971 година, рег. бр. 42/71, книга I е 
запишана под фирма: Продавница број 17, во Би-
тола, ул. „Маршал Тито" бр. 107, на Индустријата 
за чевли „Београд" — Београд — Земун — Твор-
ничка 14. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба, на мало, на чевларски производи, про-
изведени од основачот и други производители (до-
машни и странски); продажба на артикли поврзани 
со чевлите, како ималин, чистила, врпци, чорапи, 
лајци за чевли и ел., продажба на торби, чанти, 
нараквици, новчаници, разни футроли и ел. 

Раководител на продавницата е Вангел Бла-
жевски. 

Продавницата е основана со преземање на про-
давницата од Фабриката „Пролетер" — Београд, а 
со одлуката бр. 3086/71-17 од 28. VII. 1971 година 
од работничкиот совет на Индустријата за чевли 
„Београд" — Београд. 

Продавницата ќе ја потпишува Вангел Блажев-
ски, раководител, но само во висина до 100 нови 
динари. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 387/71. (1876) 

КОНКУРСИ 
Советот на Природно-математичкиот факултет 

на Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент, посебен услов е познавање 
на еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе го докажат со уверение 
од соодветните катедри при Филозофскиот факул-
тет или од Центарот за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денрт на објаву-
вањето. 

Врз основа на член 74 и 76 од статутот, 
конкурсната комисија на Земјоделско-производната 
трговска организација „Кисела Вода" Ресен, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на организацијата 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 
У с л о в и : 
1. да има завршено средно економско учи-

лиште, 
2. да .има над 15 години работно искуство, од 

кои 10 години обавезно на работното место 
директор, 

3. ДЕ* не е осудуван и против него да не се 
води истрага, 

4. со судска пресуда да не му е забрането вр-
шењето на должноста директор, 

5. да е телесно и душевно здрав и да има 
морално-политички квалитети. 

Кандидатите кон молбата треба да ги прило-
жат следните документи: 

— свидетелство за завршено средно економско 
училиште, 

— потврда за вкупното работно искуство, и 
посебна потврда за работното искуство на 
работното место директор, 

— потврда дека не е осудуван и дека против 
него не се води истрага, како и потврда од 
организацијата дека ќе биде ослободен, 

— потврда дека со судска одлука не му е за-
брането вршењето на должноста директор, 

— доказ за здравствената положба. 
Кандидатот, покрај горните докази треба да 

достави и куса биографија за работната практика 
и движењето на службата. 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи, 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Молбите кои не ќе бидат комплетирани со по-

требните документи и кои ќе бидат доставени по-
рокот, не ќе се земат предвид за разгледување. 

Настапот на работа по завршувањето на кон-
курсот. 

I. За еден наставник во звањето редовен про-
фесор, вонреден професор, виш предавач, доцент 
и предавач, за предметите: 4 

— општа физика, едногодишен курс 
— општа хемија 
— систематика на нижи растенија 
— анатомија и морфологија на растенијата 
— основи на науката за општеството 
П. За еден асистент при Математичкиот ин-

ститут, 
— за еден виш стручен соработник при Бо-

таничката градина 
— за двајца асистенти при Биолошкиот ин-

ститут 
— за еден асистент при Ботаничкиот завод. 
Пријавите, во 4 примероци, од кои едниот так-

сиран со н. дин. т. марка, се поднесуваат до Се-
кретаријатот на факултетот. Кон пријавата се при-
ложува дипломата за завршена високошколска 
настава (Природно-математички факултет), кратка 
биографија и список на научни трудови, со по 
еден примерок од истите. 

Согласно со одредбите на Основниот закон за 
'изградба на инвестициони објекти и Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување изград-
ба на инвестициони објекти, како и одлуката од 
работничкиот совет, фабриката за заварени цевки 
и профили „11 Октомври" — Куманово 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување изработка на главен проект со из-
градба на Работилница за подготовка на трака, 
анекси и пристапни патишта на фабриката „11 
Октомври". Предметот на наддавањето е комплет-
на изградба на објектот. 

Ориентациона вредност на објектот изнесува: 
1. Работилница за припрема 

на трака 5.946.000,00 дин 
2. Анекс за управа на погон со 

гардероби и санитарни про-
стории и магацин 1.399.950,00 „ 
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3. Анекс-трафостаница 175.950,00 „ 
4. Пристапни патишта и во-

довод и канализација 179.350,00 „ 
5. Фундаменти за опрема 500.000,00 „ 
Ориентационен рок за отпочнување на рабо-

тите е 10 дена од потпишувањето на договорот. 
Изведувачките претпријатија што сакаат да 

учествуваат во јавното наддавање се должни да 
поднесат писмени пријави кои треба да содржат: 

1. Список на изведените слични објекти, 
2. Попис, вредност и расположива механизаци-

ја за изведување на работите на овој објект, 
3. Список на стручните кадри на овој објект, 
4. Список на кооперантите за занаетчиските 

работи, 
5. Доказ за расположливите обртни средства за 

успешно завршување на работите. 
6. Писмена изјава дека навреме ќе обезбеди 

доволна количина потребен материјал, ра-
ботна снага и механизација за работите за 
кои поднесува понуда. 

7. Писмена изјава дека се согласува на пола-
гање кауција во готово пред поднесување 
на понудата во висина од 3% од о з н а -
чената ориентациона вредност, со тоа истата 
да се враќа во рок од десет дена, а со из-
ведувачот со кој ќе биде склучен договор 
при потпишување на договорот. 

8. Писмена изјава дека во случај на склучува-
ње на договорот ќе ги признае во целост 
општите и посебните услови на инвести-
торот. 

Првенство ќе имаат оние претпријатија кои 
ќе понудат: 

најповолни цени за проектирање со градба, рок 
за изведба и најповолно техничко решение. 

Писмената пријава се доставува директно на 
самото наддавање, односно на 12 октомври 1972 
год. во 10,30 ч. или по пошта, со ознака за „ЈАВ-
НО НАДДАВАЊЕ", не отворај. 

Од понудувачите се бара да понудат цена од 
1 м2 изградена бруто-површина и тоа посебно за: 

— работилница за подготовка на трака, 
— анекс за управа на погонот со простории за 

гардероби, санитарни простории и магазин, 
— анекс за трафостаница. 
Во цената да бидат опфатени комплетно гра-

дежните и градежно-занаетчиските работи, со по-
требните инсталации (електрика, водовод, канали-
зација и греење), како и изработка на главен 
проект. 

За пристапниот пат и надворешната канали-
зација да се дадат единични цени од специфи-
кацијата на позициите кои ќе произлезат од глав-
ниот проект, за фундаментите да се дадат единич-
ни цени на позициите кои се прилог на идејниот 
проект. 

На понудувачот на кој ќе му биде отстапена 
работата изработката на главниот проект не се 
плаќа посебно, истиот е влезен во цената на об-
јектот. 

На двајца понудувачи кои не ќе понудат из-
држани технички решенија, ќе им се плати обеш-
тетување за главните проекти и тоа 1,5% од по-
нудената цена со тоа инвеститорот да има право 
да располага со истите. Откупните проекти да му 
се достават на инвеститорот во 6 комплетни при-
мероци. 

Јавното наддавање ќе се изврши во просто-
риите на Фабриката „11 Октомври" — Куманово 
(Биро за инвестиции), 

Идејниот проект со проектната задача можат 
да се добијат секој работен ден од 6—14 ч., во про-
сториите на Бирото за инвестиции. 

Одлука за тоа на кое изведувачко претприја-
тие работата ќе биде отстапена, ќе биде донесена 
во рок од 10 дена од денот на одржувањето на 
јавното наддавање. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ САМОСТОЈ-
НОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ — „КИ-

ЛИМАРА" — ДЕЛЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор (преизбор) 
У с л о в и : Покрај општите услови предвидени 

со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните услови: 

1. Да имаат завршено правен или економски 
факултет, средно економско училиште или да се 
висококвалификувани работници од килимарска 

. струка. 
2. Кандидатите со средно економско училиште 

и висококвалификуваните работници да работеле 
на својата струка најмалку 10 години. 

Кандидатите со пријавите треба да достават 
документи за школската и стручна подготовка и 
за движењето во службата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. 

Советот на Централното основно училиште 
„Ванчо Китанов —• Пехчево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на 
неопределено време 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по руски јазик 

У с л о в и : Кандидатите да имаат завршено ПА 
— соодветна група. 

Кандидатите, покрај пријавата, треба да имаат 
и документи за исполнување на општите услови 
според ОЗРО и документи за образованието. 

Пријавите со некомплетираните документи не-
ма да се земаат во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за непосредна општествена кон-
трола на цените на услугите на социјал-

чните установи — — — — — — —• 585 
.Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — —• — — — 585 

1 Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија —• — — — — 585 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување за оддел-

ени категории осигуреници — — — — 586 
Одлука за утврдување листа на готовите 
лекови што можат да се пропишуваат на 
товар па средствата на заедниците на 
здравственото осигурување на работни-
ците односно земјоделците — — — — 588 
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