
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегу*« во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. ХИ! 

\ ^ ,, * динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

265. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКО-
НОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
ЗА НАМЕНИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНО КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И НА ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 
Се прогласува Законот за претворање на краткороч-

ните кредити дадени на Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка во долгорочни кредити за на-
мените на дополнително кредитирање на извозот на опре-
ма и бродови и на изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
9 април 1986 година. 

П бр. 572 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша«, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУ-
НАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛГО-
РОЧНИ КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИТЕ НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И 
БРОДОВИ И НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИО-

НИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Член 1 
Народната банка на Југославија, преку народните 

банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, краткорочните кредити дадени од примарната 
емисија за намените на дополнително кредитирање на из-
возот на опрема и бродови и на изведување на инвестици-
они работи во странство на кредит, со состојба на 31 де-
кември 1985 година, ќе и ги претвори на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка во долгорочни 
кредити. 

Член 2 
Долгорочните кредити од член 1 на овој закон А се 

даваат на Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка со рок на враќање од 20 години, со одложен 
период од пет години. 

Долгорочните кредити Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка ќе ги отплатува во петнае-
сет еднакви годишни рати што втасуваат за плаќање на 15 
декември секоја година, со камата по стапка од 15% го-
дишно. 

Првата рата втасува за плаќање на 15 декември 1991 
година. 

Член 3 
Каматата по долгорочните кредити од член 1 на овој 

закон тече од денот на склучувањето на договорот за кре-
дит. Каматата се пресметува и наплатува тримесечно во 
роковите предвидени со договорот. 

Каматата од став 1 на овој член може да се намалува 
во согласност со политиката на каматните стапки. 

Член 4 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини ќе склучат договори за долго-
рочните кредити од член 1 на овој закон со Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка во рок од 60 
дена од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 5 
Народната банка на Југославија со мерките за спро-

ведување на монетарно-кредитната политика ќе обезбеди 
ефектите од конверзијата на краткорочните кредити во до-
лгорочни кредити на Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка, во смисла на овој закон, да не 
влијаат врз зголемувањето на рамките на порастот на мо-
нетарните агрегати утврдени со актот на Собранието на 
СФРЈ за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика. 

Член 6 
Упатство за спроведување на член 4 од овој закон до-

несува функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

266. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ОД СТРАНА НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, 
ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕ-

МОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ" 
Се прогласува Законот за преземање на отплатата на 

заемот на Меѓународната банка за обнова и развој од 
страна на федерацијата во периодот од 1986 до 1990 годи-
на, што е користен за изградба на Хидросистемот „Ибар-
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-Лепенац", што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 9 април 
1986 година. 

П бр. 573 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с. р. 

V 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ОД 
СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 
ДО 1990 ГОДИНА, ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА 

НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ" 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската да 6 отплатува на 

Меѓународната банка за обнова и развој дел од заемот 
што е користен за изградба на Хидросистемот „Ибар-Ле-
пенац" во разни валути, во динарска противвредност од 
8,080.000 САД долари, почнувајќи од 1 јануари 1986 годи-
на до 31 декември 1990 година. 

Федерацијата презема и обврска за плаќање на кама-
тата по заемот од став 1 на овој член. 

Член 2 
Отплатите од член 1 на овој закон федерацијата ќе ги 

изврши во десет еднакви полугодишни ануитети кои, спо-
ред Договорот за заем и амортизациониот план како сос-
тавен дел на тој договор, втасуваат секоја година на 1 мај 
и на 1 ноември. 

Член 3 
Годишниот износ на динарската противвредност за 

плаќањата од член 1 на овој закон се обезбедува во буџе-
тот на федерацијата секоја година. 

Член 4 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да ги презема дејствијата во врска со извршувањето на 
овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

267. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и член 286 
став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 9 април 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИ-
КА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

ВО ЉУБЉАНА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за обезбедува-

ње на дел од средствата за финансирање на Програмата за 
работа на Југословенскиот центар за теорија и практика 
на самоуправувањето „Едвард Кардељ" во Љубљана. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на 

Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен до-
говор. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 567 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Методи Антов, е. р. 

268. 
Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 март 1986 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА. СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ТРУД ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-
вршен совет и од должноста претседател на СОЈУЗНИОТ ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита д-р Горѓе 
Јаковлевиќ, поради заминување на нова должност. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 735 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

Претседател на Претседател 
Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, д-р Миодраг Трифуновић, е. р. 
Методи Антов, е. р. 

269. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 22 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за изборр 
и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 
1986 година и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 9 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
Се разрешува од должноста заменик на сојузниот ја-

вен обвинител м-р Штефан Хорват, со 6 март 1986 година, 
поради одење на друга должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 739 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 
Претседател на 

Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на СОЈУЗНИОТ собор, 

Методи Антов, е. р. д-р Миодраг Трифуновић, е. р. 
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270. 
Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 
1986 година и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 9 април 1986 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА 
СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот за заедничката работа на соборите на 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/82) во член 
1, по алинеја 8 се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„ - работата на Собранието на СФРЈ за време на вое-
на состојба, во случај на непосредна воена опасност и во 
други слични вонредни прилики; 

- други прашања од интерес за заедничката работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ." 

Член 2 
Во член 61 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Претседателот на Собранието на СФРЈ свикува за-

едничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ за-
ради прогласување на изборот и објавување на составот 
на Претседателството на СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ свикува заед-
ничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и кога 
до Собранието на СФРЈ се обраќа шеф на странска 
држава, претседател на парламент на странска држава 
или претставник на меѓународна организација." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, на крајот 
се брише точката и се додаваат зборовите: „или Сојузниот 
извршен совет". 

Член 3 
Член 67 се брише. 

Член 4 
Во член 78 став 4 се брише. 

Член 5 
Во член 83 став 2 се менува и гласи: 
„Постојаните комисии се формираат со овој делов-

ник, а можат да се формираат и повремени комисии со по-
себна одлука што Ја донесуваат соборите на Собранието 
на СФРЈ рамноправно." 

Во став 3 зборовите: „постојана или" се бришат. 

Член 6 
Во член 84 став 5 се менува и гласи: 
„Бројот на членовите на комисијата што се избираат 

од редот на делегатите на соборите на Собранието на 
СФРЈ мора да биде поголем од половината на вкупниот 
број членови на комисијата." 

Член 7 
Во член 85 став 1 се менува и гласи: 
„Претседателот на комисијата се избира од редот на 

делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ - членови 
на комисијата, на две години, секојпат од друга република 
односно автономна покраина и не може да биде повторно 
избран за претседател на комисија". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Претседателот на работното тело на Соборот на 

Собранието на СФРЈ не може, по престанокот на таа фун-
кција, да биде избиран за претседател на комисија." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 8 
Во член 106 по зборот: „работа" наместо запирката 

се става точка, а зборовите: „а должна е да го донесе ако е 

тоа одредено со овој деловник или со одлуката за форми-
рање на комисијата" се бришат. 

Член 9 
По член 107 се додава нов член 107а, кој гласи: 

„Член 107а 
Работата на комисијата е јавна. 
Комисијата може да одлучи определено прашање да 

се претресува без присуство на јавноста, ако тоа го бараат 
интересите на безбедноста и одбраната на земјата или 
други општествени интереси. 

Ако комисијата одлучи определено прашање да раз-
гледува без присуство на јавноста, комисијата одлучува 
кој, освен делегатите, може да присуствува на седницата." 

Член 10 
Во член 108 став 1 зборовите: „постојани или" се бри-

шат. 
Во став 2 зборовите: „постојано или" се бришат. 

Член 11 
Во член 109 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 12 
Во член 110 по точка 6) се додаваат четири нови точ-

ки, кои гласат: 
„7) Комисија за заштита и унапредување на човекова-

та средина; 
8) Комисија за наука; 
9) Комисија за земјоделство; 
10) Комисија за следење на примената наделовници-

те." 
Член 13 

Во член 113, по алинеја 6, се додаваат две нови али-
неи, кои гласат: 

„- им предлага на соборите на Собранието на СФРЈ 
претставници на Собранието на СФРЈ, кога е тоа предви-
дено со закон или со друг општ акт, во органите на упра-
вување на организациите и заедниците; 

- им го предлага на соборите на Собранието на СФРЈ 
составот на делегациите на Собранието на СФРЈ за посета 
на орган, организација или заедница во земјата или зара-
ди учество на значајни прослави и собори во земјата." 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во случаите кога комисијата не е во можност, во 

смисла на член 91 став 1 од овој деловник, да поднесе со-
одветен предлог за избор односно за изменување или раз-
решување, за тоа ќе ги извести соборите на Собранието на 
СФРЈ.". 

Член 14 
Во член 114 наместо зборот: „прибавува" се додаваат 

зборовите: „и ги усогласува", а по зборот „именувањето" 
се става точка, а другиот текст се брише. 

Член 15 
Член 118 се брише. 

Член 16 
Член 122 се брише. 

Член 17 
Член 125 се брише. 

Член 18 
Во член 128 став 3 се брише. 

Член 19 
Член 129 се брише. 

Член 20 
Во член 130, алинеја 1, по зборовите: „од надлежност 

на Собранието на СФРЈ", се додаваат зборовите: „или за 
давање автентично толкување на законите". 
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По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Кога во претставките се укажува на повреди на сло-

бодата и правата на човекот и граѓанинот и на правата на 
организациите и заедниците, или во кои се дава политичка 
и друга иницијатива од општ интерес или се предупредува 
на проблеми и недостатоци што бараат преземање актив-
ност од пошироко општествено значење, Комисијата е 
должна, без одлагање, за тоа да го извести надлежниот со-
бор на Собранието на СФРЈ заради разгледување и зазе-
мање ставови." 

Член 21 
Член 132 се брише. 

Член 22 
По член 132 се додаваат четири нови поднаслови и 

осум нови членови, кои гласат: 

„е) КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

Член 132а 
Комисијата за заштита и унапредување на човекова-

та средина: 
- ги разгледува предлозите за донесување и предло-

зите на закони, други прописи, општи акти и материјали 
што се однесуваат на прашањата на заштитата и унапре-
дувањето на човековата средина што се од интерес за це-
лата земја и за меѓународната заедница; 

- ги разгледува, од гледиштето на целите на заштита-
та и унапредувањето на човековата средина, прашањата 
на заштитата на површинските и подземните води, на воз-
духот и почвата од загадување или други штетни дејстви-
ја за човековата средина, што се од интерес за целата зем-
ја и за меѓународната заедница, а особено: основите на 
режимот на водите од интерес за две или повеќе републи-
ки односно автономни покраини; прометот и превозот на 
експлозиви и радиоактивни и други материи и превозот 
на запални течности и гасови, кога е тоа од интерес за це-
лата земја; прометот на отрови и производството и про-
метот на опојни дроги, заштитата од јонизирачки зрачења 
и посебните мерки на сигурност при употребата на нукле-
арната енергија и складирањето и чувањето на отпадните 
материјали; заштитата на животите и здравјето на луѓето 
од заразните болести што је загрозуваат целата земја; за-
штитата на животните од заразни болести и заштитата на 
растенијата од болестите и штетниците што ја загрозува-
ат целата земја; стандардите, техничките нормативи и 
нормите за квалитетот на производите и услугите; надво-
решнотрговскиот промет, царинската и вонцаринската за-
штита и другите економски односи со странство и другите 
односи или други прашања од делокругот на соборите на 
Собранието на СФРЈ; 

- ги разгледува нацртите и предлозите на општестве-
ните планови на Југославија од становиште на заштитата 
и унапредувањето на човековата средина; 

- ги разгледува и дава мислења за предлог-основите 
за водење преговори и склучување на меѓународни дого-
вори во областа на заштитата и унапредувањето на чове-
ковата средина; 

- го разгледува спроведувањето на политиката што 
ја утврдило Собранието на СФРЈ и извршувањето на со-
јузните закони, други прописи и општи акти значајни за 
заштитата и унапредувањето на човековата средина; 

- ги разгледува прашањата за информирањето за сос-
тојбата и проблемите на заштитата и унапредувањето на 
човековата средина, што се од интерес за целата земја и за 
меѓународната заедница. 

Член 1326 
Комисијата за заштита и унапредување на човекова-

та средина има претседател и 28 членови. 
Претседателот и 15 членови на Комисијата се избира-

ат од редот на делегатите во соборите на Собранието на 
СФРЈ - по осум делегати од секој собор на Собранието на 
СФРЈ; Сојузната конференција на ССРНЈ, Советот на Со-
јузот на синдикатите на Југославија, Сојузната конферен-
ција на Сојузот на социјалистичката младина на Југосла-
вија, Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет, Постојаната конференција на градовите и 
општините на Југославија, Советот на академиите на на-
уките и уметностите на СФРЈ делегираат по еден пре-
тставник за член на Комисијата, а пет членови на Комиси-

јата избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот 
на научните, стручните и јавните работници. 

ж) КОМИСИЈА ЗА НАУКА 

Член 132в 
Комисијата за наука го разгледува остварувањето на 

политиката и мерките за унапредување и развоЈ на научна-
та дејност во СФРЈ, утврдени со актите на Собранието на 
СФРЈ и со општествените договори чиј учесник е Собра-
нието на СФРЈ. 

Комисијата за наука врши работи и задачи од инте-
рес за остварувањето на функциите на Собранието на 
СФРЈ, а особено: 

- ги разгледува нацртите и предлозите на општестве-
ните планови на Југославија од становиште на местото и 
улогата на науката и нејзиниот развој; 

- поднесува предлози и дава мислења во врска со уре-
дувањето на положбата на научноистражувачката дејност 
во законите, другите прописи и општите акти на Собрани-
ето на СФРЈ; 

- поведува иницијативи за склучување на општестве-
ни договори и за донесување на програми од областа на 
науката, технологијата и информатиката и го следи ни-
вното остварување; 

- ги разгледува прашањата во врска со подготвува-
њето и извршувањето на меѓународните договори за сора-
ботката на СФРЈ со другите држави и со меѓународните 
организации во областа на науката и предлага мерки за 
развој и унапредување на таа соработка; 

- го поттикнува и го следи самоуправното интерсов-
но организирање односно здружувањето во сојузи и други 
форми на здружување во научната дејност на нивото на 
федерацијата. 

Комисијата за наука врши и други работи и задачи 
од областа на научната дејност од значење за остварува-
њето на функциите на Собранието на СФРЈ. 

Член 132г 
Комисијата за наука има претседател и 30 членови. 
Претседателот и 15 членови на Комисијата се избира-

ат од редот на делегатите во соборите на Собранието на 
СФРЈ - по осум делегати од секој собор на Собранието на 
СФРЈ; органите на општествено-политичките организа-
ции во федерацијата, Стопанската комора на Југославија, 
Советот на академиите на науките и уметностите на 
СФРЈ, Заедницата на универзитетите на Југославија и Со-
ветот за научна работа во вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, делегираат 
по еден претставник за член на Комисијата; Сојузот на са-
моуправните интересовни заедници за наука на Југослави-
ја делегира два претставника за членови на Комисијата, а 
четири членови на Комисијата избираат соборите на Со-
бранието на СФРЈ од редот на научните и стручните ра-
ботници. 

з) КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Член 132д 
Комисијата за земјоделство, во рамките на делокру-

гот на соборите на Собранието на СФРЈ, го разгледува ос-
тварувањето на политиката и мерките во областа на зем-
јоделството и на соборите на Собранието на СФРЈ им да-
ва мислење и предлози во однос на политиката на општи-
те акти што соборите ги донесуваат во оваа област, а осо-
бено: 

- на унапредувањето и развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи во областа на 
земјоделството; 

- на самоуправното здружување на земјоделците во 
земјоделски задруги и други форми на здружување и ко-
операција со организациите на здружен труд; 

- на унапредувањето на земјоделското производство, 
јакнењето на општествено-економската положба на земјо-
делците и унапредувањето на нивната социјална сигур-
ност; 

- на развојната и тековната економска политика во 
областа на земјоделството, а посебно: на пазарот и цени-
те, кредитно-монетарната политика, девизниот систем и 
надворешнотрговскиот промет, политиката на регресира-
ње и системот на резервите на земјоделско-прехрамбени 
производи; 
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- на склучувањето и извршувањето на меѓународните 
договори од значење за оваа област, како и на остварува-
њето на соработката на органи и организации во СФРЈ со 
меѓународните организации и институции во оваа област. 

Член 132ѓ 
Комисијата има претседател и 24 членови. 
Претседателот и 15 членови на Комисијата се избира-

ат од редот на делегатите во соборите на Собранието на 
СФРЈ - по осум делегати.од секој собор на Собранието на 
СФРЈ; Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југос-
лавија и Задружниот сојуз на Југославија делегираат по 
еден претставник за член на Комисијата, а пет членови на 
Комисијата соборите на Собранието на СФРЈ избираат од 
редот на научните и стручните работници. 

ѕ) КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ДЕ-
ЛОВНИЦИТЕ 

Член 132е 
Комисијата за следење на примената на деловниците 

ја следи примената на Деловникот за заедничката работа 
на соборите на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Деловникот на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Деловникот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; ги разгледува пра-
шањата во врска со примената на деловниците и на собо-
рите на Собранието на СФРЈ им дава мислења и им под-
несува предлози. 

Член 132ж 
Комисијата за следење на примената на деловниците 

има претседател и 14 членови. 
Претседателот и седум членови на Комисијата се из-

бираат од редот на делегатите во соборите на Собранието 
на СФРЈ - по четири делегати од секој собор на Собрание-
то на СФРЈ, вклучувајќи го во тој број и претседателот на 
Комисијата; Сојузната конференција на ССРНЈ, делегира 
еден член на Комисијата, а шест членови на Комисијата се 
избираат од редот на научните и стручните работници.". 

Член 23 
Во член 141, по зборовите: „што ги разгледуваат" се 

додаваат зборовите: „соработуваат во организирањето на 
јавната дискусија за нацрт-актите или за одделни праша-
ња во нив; соработуваат во поглед на обезбедувањето ус-
лови за спроведување на политиката и извршување на за-
коните и другите акти што ги донесува Собранието на 
СФРЈ". 

Член 24 
Во член 142 став 1, на крајот, се додаваат зборовите: 

„како посебна форма на дејствување на Сојузната конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат материјал-

ни и други услови за работа на Клубот на делегатите." 

Член 25 
Член 143 се брише. 

Член 26 
Во член 146 став 1 зборовите: „ги утврдуваат целите 

и задачите на делегацијата на Собранието на СФРЈ што се 
упатува до претставничкото тело на друга држава, однос-
но што се формира во врска со посетата на Собранието на 
СФРЈ на делегација на претставничко тело на друга 
држава, како и составот на делегацијата на Собранието на 
СФРЈ", се заменуваат со зборовите: „им ги предлагаат на 
соборите на Собранието на СФРЈ целите, задачите и сос-
тавот на делегацијата на Собранието на СФРЈ, што се упа-
тува до претставничкото тело на друга држава, односно 
што се формира во врска со посетата на Собранието на 

СФРЈ на делегација на претставничко тело на друга 
држава. Целите, задачите и составот на делегацијата ги 
утврдуваат соборите на Собранието на СФРЈ". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Делегацијата на Собранието на СФРЈ, во рок од 15 

дена од денот на завршувањето на посетата, поднесува из-
вештај за посетата по соборите на Собранието на СФРЈ. 
Сите извештаи што ги поднесува делегација на Собрание-
то на СФРЈ претходно ги разгледуваат Одборот на Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ за надворешна поли-
тика и Одборот на Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ за економски односи со стран-
ство, а кога е во прашање извештај на делегации на други 
одобри, тие извештаи претходно ги разгледуваат тие од-
бори.". 

Член 27 
Одделот X. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

и чл. 151 и 152 се бришат. 

Член 28 
По член 150 се додаваат нов оддел X и член 150 а, кои 

гласат: 
„X. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ 
НА ВОЕНА СОСТОЈБА, ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕД-
НА ВОЕНА ОПАСНОСТ И ВО ДРУГИ СЛИЧНИ ВОН-

РЕДНИ ПРИЛИКИ 

Член 150а 
За време на воена состојба, во случај на непосредна 

воена опасност и во други слични вонредни прилики: 
- заедничка седница на соборите на Собранието на 

СФРЈ може да се свика и во рок пократок од рокот ут-
врден со одредбите на овој деловник; 

- дневниот ред за заедничката седница на соборите 
на Собранието на СФРЈ може да се предложи и на самата 
седница, а материјалите за заедничката седница можат да 
им се врачат на делегатите на соборите на Собранието на 
СФРЈ и на седницата; 

- јавноста на работата на заедничката седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ и известувањето на јавнос-
та за работата на соборите на Собранието на СФРЈ ќе се 
оствари во согласност со потребите на безбедноста и од-
браната на земјата; 

- предлози за избор и именувања, односно разрешу-
вања од надлежноста на соборите на Собранието на СФРЈ 
можат да се поднесуваат на седницата на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и без претходен предлог односно мис-
лење на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања; 

- при донесувањето на законите за ратификација на 
меѓународните договори за кои соборите на Собранието 
на СФРЈ одлучуваат рамноправно, не мораат да се приме-
нуваат одредбите на деловниците во поглед на роковите 
во кои собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини треба да заземат ставови. 

Ако претседателот на Собранието на СФРЈ, со пот-
претседателот на Собранието на СФРЈ и со претседатели-
те на соборите на Собранието на СФРЈ, во организирање-
то на саботата и подготвувањето на заедничката седница 
на соборите на Собранието на СФРЈ процени дека заед-
ничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ не 
ќе може да се одржи за определено време, за тоа ќе ги из-
вести Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет. 

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот из-
вршен совет побара да се свика заедничка седница на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собрание-
то на СФРЈ проценува во кој рок е можно да се свика 
заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ 
и за тоа веднаш го известува Претседателството на СФРЈ 
односно Сојузниот извршен совет. 

Со посебен акт, што рамноправно го донесуваат со-
борите на Собранието на СФРЈ, се уредуваат начинот на 
подготвувањето на документите што го сочинуваат пла-
нот на одбраната на Собранието на СФРЈ, начинот на ос-
тварувањето на правата и обврските на претседателот и 
на потпретседателот на Собранието на СФРЈ и на претсе-
дателите на соборите на Собранието на СФРЈ и другите 
прашања значајни за работата на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на нивните работни тела за време на воена сос-
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тојба, во случај на непосредна воена опасност и во други 
слични вонредни прилики, како и организацијата и.начи-
нот на работата на службите на Собранието на СФРЈ во 
тие прилики/' 

Член 29 
Се овластуваат законодавно-правните комисии на со-

борите на Собранието на СФРЈ да го утврдат пречистени-
от текст на Деловникот за заедничката работа на соборите 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 30 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 608 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, д-р Миодраг Трифуновић, е. р. 
Методи Антов, е. р. 

271. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 9 април 1986 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ 
И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Соборот на републиките и покраи-

нит на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/82) 
во член 2 алинеја 15 се менува и гласи: 

начинот на остварувањето на односне со општес-
твено-политичките организации и на соработката со оп-
штествените организации и самоуправните организации и 
заедници во федерацијата;". 

Алинеја 17 се менува и гласи: 
работата на Соборот за време на воена состојба, 

во случај на непосредна воена опасност и во други слични 
вонредни прилики;". 

Член 2 
Чл. 28 и 29 се бришат. 

Член 3 
Во член 57 став 3 се менува и гласи: 
„За својата работа и за работа на службата на Собо-

рот секретарот на Соборот одговара пред Соборот, пред 
претседателот на Соборот и генералниот секретар на Со-
бранието на СФРЈ, во рамките на нивните права и 
должности." 

Член 4 
Во член 62 став 2 се менува и гласи: 
„Претседателот на работното тело на Соборот се из-

бира од редот на делегатите - членови на тоа работно те-
ло, на период од две години, секојпат од друга република 
односно автономна покраина и не може да биде повторно 
избран на функцијата претседател на работно тело на Со-
борот." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Претседателот на заедничкото работно тело на Со-
борот не може, по престанувањето на таа функција, да би-
де избран за претседател на работно тело на Соборот." 

Ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 5 
По член 65 се додава нов член 65а кој гласи: 

"Член 65а 
Седница на Законодавно-правната комисија на Собо-

рот може да се одржи ако на седницата присуствуваат две 
третини од членовите на тоа работно тело. 

За заземање став на Законодавно-правната комисија 
на Соборот за прашањата од нејзиниот делокруг е потреб-
но мнозинство на гласовите на членовите на тоа работно 
тело." 

Член 6 
Во член 76, во став 1, по зборовите: „и сојузните орга-

низации" се додаваат, помеѓу запирки, зборовите: „како и 
од организациите и заедниците што вршат јавни овласту-
вања врз основа на сојузен закон,". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
Работното тело на Соборот може да бара известува-

ња и објасненија и од организациите и заедниците што 
вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон, како 
и да му предложи на Соборот да побара од тие организа-
ции и заедници донесување на актите, за чие донесување 
се овластени, односно доставување на други материјали 
што се однесуваат на вршењето на јавното овластување." 

Ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 7 
Во член 80 ст. 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 8 
По член 88 се додава нов член 88а, кој гласи: 

„Член 88а 
Секој одбор на Соборот, во рамките на својата над-

лежност, е должен да го следи остварувањето на утврдена-
та политика и извршувањето на сојузните закони, другите 
прописи, општите акти и заклучоците што ги донел Собо-
рот и да дава иницијативи и предлози за остварување на 
политичка контрола над работата на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата, за вршење на оп-
штествен надзор над работата на организациите и над ра-
ботата на заедниците што вршат јавни овластувања врз 
основа на сојузни закони и на самоуправните организации 
и заедници и другите организации во федерацијата и за ос-
тварување и заштита на уставноста и законитоста.". 

Член 9 
Во член 125 став 2, по зборовите: „Сојузниот суд" се 

додаваат зборовите: „сојузниот јавен обвинител, сојузни-
от јавен правобранител и сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето". 

Член 10 
По член 128 се додава нов член 128а, кој гласи: 

„Член 128а 
Кога со нацрт-законот се определува дека одделни 

негови одредби имаат повратно дејство, предлагачот на 
таквиот закон е должен посебно да го образложи општиот 
интерес кој бара тие одредби да имаат повторно дејство." 

Член И 
Во член 131 став 6 се брише. 

Член 12 
Во член 136 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кога станува збор за ставовите, забелешките и пред-

лозите на собранијата на републиките односно на собра-
нијата на автономните покраини, дадени на позначајните 
и пообемните акти, или на актите што на целосен начин ги 
регулираат односите од надлежноста на Соборот, претсе-
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дателот на Соборот овие ставови, забелешки и предлози 
ги доставува и до претседателите на собранијата на соци-
јалистичките републики и на собранијата на социјалистич-
ките автономни покраини.** 

Член 13 
Член 137 се менува и гласи: 
„Ако при изјаснувањето за нацрт-актот едно или по-

веќе од собранијата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини не дадат согласност на нацрт-ак-
тот, зашто понудените решенија не можат да послужат ка-
ко основа за усогласување, надлежното работно тело на 
Соборот веднаш ќе ги разгледа причините од кои собрани-
јата на републиките односно собранијата на автономните 
покраини се раководеле при заземањето на таков став за 
нацрт-актот, нивните предлози како да се решат спорните 
прашања од нацрт-актот, како и забелешките, предлозите 
и сугестиите на собранијата на другите републики и на ав-
тономните покраини дадени на нацрт-актот. 

Извештајот на надлежното работно тело на Соборот 
се доставува до претседателот на Соборот, до делегатите 
во Соборот, до предлагачот на актот, до Сојузниот из-
вршен совет кога тој не е предлагач на актот, како и до со-
бранијата на републиките и до собранијата на автономни-
те покраини. 

За извештајот од став 2 на овој член предлагачот на 
актот се изјаснува во рок кој не може да биде подолг од 15 
дена. 

Ако при изјаснувањето за извештајот од став 2 на 
овој член предлагачот на актот предложи нов нацрт-акт 
или измени и дополненија на предложениот нацрт-акт, за 
тоа повторно се изјаснуваат собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Кога ќе ги прими ставовите на предлагачот и извеш-
тајот на надлежното работно тело, освен во случаите кога 
предлагачот на актот ќе предложи нов нацрт-акт или из-
мени и дополненија на предложениот нацрт-акт, претседа-
телот на Соборот, заедно со потпретседателот на Собо-
рот, со претседавачите на делегациите, со претседателот 
на надлежното работно тело на Соборот, со претседате-
лот на Законодавно-правната комисија на Соборот и со 
предлагачот на актот, се договара за натамошната работа 
врз нацрт-актот и може да предложи работата да се про-
должи на еден од начините предвидени во член 143 од Де-
ловникот на Соборот, за што ги известува делегациите, 
овластениот предлагач, Сојузниот извршен совет, како и 
собранијата на републиките и собранијата на автономни-
те покраини.**. 

Член 14 
Во член 138 став 3, по зборовите: „собранијата на ав-

тономните покраини** се додаваат запирка и зборовите: 
„на Законодавно-правната комисија на Соборот**. 

Член 15 
По член 156 се додава нов член 156а, кој гласи: 

„Член 156а 
Ако Законодавно-правната комисија на Соборот сме-

та дека одделни одредби содржани во предлог-законот не 
се во согласност со Уставот на СФРЈ и во врска со тоа 
поднесе амандман, за тој амандман не може да се одлучу-
ва на седницата на Соборот пред да го разгледаат тоа пра-
шање Законодавно-правната комисија и надлежното ра-
ботно тело на Соборот на заедничка седница и за тоа му 
поднесат извештај на Соборот.'*. 

Член 16 
Во член 160 се додава нов став 1, кој гласи: 
„За амандманите на актите шо се донесуваат врз ос-

нова на согласност на собранијата на социјалистичките 
републики и на собранијата на социјалистичките автоном-
ни покраини, Соборот одлучува во согласност со член 280 
од Деловникот на Соборот.". 

Ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 17 
Во член 165 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Иницијатива да се стави актот од став 1 на јавна 

дискусија може да даде и овластениот предлагач, како и 
општествено-политичка организација во федерацијата. 

Иницијативата од став 2 на овој член пред разгледу-
вањето во Соборот, ја разгледува одборот на Соборот во 
чиј делокруг е актот кој се предлага за јавна дискусија." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 18 
Во член 173 став 2 се менува и гласи: 
„Врз претресот на предлог-законот за привремени 

мерки сообразно се применуваат одредбите на ОВОЈ делов-
ник за претресот на текстот на предлог-актот што се доне-
сува врз основа на согласност на собранијата на републи-
ките и на собранијата на автономните покраини, освен од-
редбите на чл. 152 до 162 на Деловникот на Соборот." 

Член 19 
Под оддел: „8. Постапка за потврдување на договори-

те за основите на општествениот план и на договорите за 
извршување на општествениот план" (чл. 188 до 194) се 
брише. 

Член 20 
Член 195 се менува и гласи: 
„Иницијатива за склучување на општествен договор 

можат да покренат делегацијата, делегатот, Соборот, ра-
ботното тело на Соборот, собранието на републиката и 
собранието на автономната покраина, Сојузниот извршен 
совет, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија, Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузот 
на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на 
Југославија. 

Иницијативата за склучување на општествен договор 
го содржи правниот основ за склучување на општествени-
от договор, причината поради која треба да се склучи оп-
штествениот договор и целта што се сака да се постигне 
со него. 

Подносителот на иницијативата за склучување на оп-
штествен договор, заедно со иницијативата, му ги подне-
сува на Соборот нацртот на овој општествен договор и не-
говото образложение. 

Законодавно-правната комисија на Соборот утврдува 
дали постои уставен основ за учество на Соборот во склу-
чувањето на општествениот договор. 

Во случаите кога Законодавно-правната комисија на 
Соборот ќе утврди дека не постои уставен основ за учес-
тво на Соборот во склучувањето на општествениот дого-
вор, за тоа одлучува Соборот. 

Ако Законодавно-правната комисија на Соборот ут-
врди дека постои уставен основ за учество на Соборот во 
склучувањето на општествениот договор и ако со општес-
твениот договор се уредуваат прашања за кои Соборот 
одлучува врз основа на согласност на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покраини, 
претседателот на Соборот ќе ја достави иницијативата за 
склучување на општествениот договор до собранијата на 
републиките и до собранијата на автономните покраини и 
ќе го предложи рокот во кој тие ќе заземат своите ставови 
во поглед на учеството на Соборот во склучувањето на оп-
штествениот договор. 

Иницијативата за склучување на општествениот до-
говор и ставовите на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, пред разгледувањето 
во Соборот, ги разгледува одборот на Соборот во чиј де-
локруг е прашањето што се уредува со општествениот до-
говор. 

Одборот за тоа му поднесува на Соборот извештај со 
мислења и предлози." 

Член 21 
Во член 196 став 1 се менува и гласи: 
„Соборот ја разгледува иницијативата за склучување 

на општествениот договор од член 195 став 1 на овој де-
ловник и одлучува за своето учество во склучувањето на 
општествениот договор." 

Член 22 
По член 196 се додава нов член 196а, кој гласи: 

„Член 196а « 
Ако давач на иницијативата за склучување на оп-

штествен договор е Соборот, работно тело на Соборот, 
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делегација или делегат во Соборот, работата врз подго-
товката на предлогот на општествениот договор, ако тоа 
го прифатат учесниците во склучувањето на општествени-
от договор, Ја координира матичниот одбор на Соборот 
што Соборот ќе го определи да учествува во постапката 
на подготовка на предлогот на општествениот договор. 

Претставниците на учесниците во склучувањето на 
општествениот договор можат, ако се оцени дека работа-
та би се одвивала поефикасно, да се договорат и во други 
случаи работата врз подготовката на предлогот на оп-
штествениот договор, ако во неговото склучување учес-
твува Соборот, да ја координира матичниот одбор на Со-
борот што Соборот го определил да учествува во постап-
ката за подготовката на предлогот на општествениот до-
говор." 

Член 23 
Во член 197 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„По постигнатата согласност за текстот на предло-

гот на општествениот договор, одборот од став 1 на овој 
член го разгледува текстот на предлогот на овој договор и 
му предлага на Соборот одлука за негово прифаќање. 

Ако во одборот на учесниците на општествениот до-
говор се констатира дека не можат да се усогласат ставо-
вите за текстот на предлогот на општествениот договор, 
одборот од став 1 на овој член го известува за тоа Собо-
рот и му предлага на Соборот како понатаму да постапи 
со оваа иницијатива." 

Член 24 
Во член 198 став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кога одоброт, што Соборот, во смисла на член 196а 

од овој деловник, го определил да ја координира работата 
врз донесувањето на општествениот договор, ќе ги прими 
известувањата дека сите учесници во склучувањето на оп-
штествениот договор го прифатиле општествениот дого-
вор и кога ќе го прифати Соборот, претседателот на Собо-
рот ги повикува претставниците на учесниците на општес-
твениот договор заради потпишување на договорот." 

Досегашниот став 3 станува став 4 и по него се дода-
ва нов став 5, кој гласи: 

„Потпишаниот општествен договор, во чие склучува-
ње учествува Соборот се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ"." 

Член 25 
По член 213 се додава нов пододдел: „5. Оставка на 

функционерите што ги избира или именува Соборот" и 
нов член 21 За, кои гласат: 

"5. Оставка на функционерите што ги избира или име-
нува Соборот 

Член 213а 
Соборот ја разгледува оставката на функционерот 

што го избира или именува и може да одлучи да ја уважи 
поради причините што се наведени во образложението на 
оставката. 

Разгледувајќи ја оставката на функционерот што го 
избира или именува, Соборот може да одлучи да не ја 
уважи ако оцени дека постојат причини за утврдување на 
неговата одговорност. 

Ако оцени дека постојат причини за утврдување на 
одговорноста на функционерот што го избира или имену-
ва, Соборот ќе спроведе постапка за негово разрешува-
ње.". 

Член 26 
Називот на пододдел: „6. Постапка за донесување на 

одлука за обврската за извршување на сојузен закон, друг 
пропис или општ акт" во глава: „VIII - ПОСТАПКА ВО 
СОБОРОТ', во оддел „А - Постапка за донесување акти", 
се брише, а чл. 184 до 187 се префрлаат зад член 217 и ста-
нуваат чл. 217а, 2176 и 217в. 

Член 27 
По член 217в се додаваат нови чл. 217г, 217д и 217ѓ, 

кои гласат: 
„Член 217г 

Ако Сојузниот извршен совет или надлежниот соју-
зен орган го известат Соборот за тоа дека не се извршува 

закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Собо-
рот, Соборот може да заклучи: 

- да му предложи на собранието на републиката од-
носно на собранието на автономната покраина да преземе 
соодветни мерки заради извршување на закон, друг про-
пис или општ акт од делокругот на Соборот и да преземе 
или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговор-
ност спрема функционерите или другите лица одговорни 
за нивното извршување, ако се исполнети условите за ни-
вна одговорност; 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет да побара од 
извршниот совет на собранието на републиката односно 
од извршниот совет на собранието на автономната покра-
ина да преземе соодветни мерки заради извршување на за-
кон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот; 

- да го обврзе сојузниот орган на управата на над-
лежните републички односно покраински органи на упра-
вата да им даде задолжителна инструкција или непосред-
но да ја изврши инспекциската работа или друга опреде-
лена управна работа, во случаите кога за тоа се овластени 
со закон од делокругот на Соборот; 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или содвет-
ното работно тело на Соборот да предложи измени и до-
полненија на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот со кој се обезбедува нивно извршување. 

Член 217д 
Кога ќе утврди дека Сојузниот извршен совет или со-

јузниот орган на управата не донел пропис или не презел 
друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или 
општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да за-
клучи: 

- дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган 
на управата е должен, во определен рок, да донесе пропис 
или да презема друго дејствие за извршување на закон, 
друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот; 

- да презема или да даде иницијатива да се преземат 
мерки за одговорност спрема сојузниот функционер кој не 
го донел прописот или не презел друго дејствие за из-
вршување на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот, ако се исполнети условите за негова одго-
ворност, или 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодвет-
ното работно тело на Соборот да предложи измени и до-
полненија на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот со кој се обезбедува негово извршување. 

Член 217ѓ 
Кога ќе утврди дека организацијата или заедницата 

што врши јавни овластувања врз основа на сојузен закон 
или самоуправната организација и заедница во однос на 
која Сојузниот извршен совет односно сојузниот орган на 
управата врши надзор над законитоста на работата или 
управен надзор, не извршува закон, друг пропис или општ 
акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи 
сообразно со одредбата на член 217д од овој деловник." 

Член 28 
Во член 233, на крајот од став 1, точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „односно од органи-
зацијата или заедницата која врз основа на сојузен закон 
врши јавни овластувања". 

Член 29 
Во член 236 став 1 по зборовите: „за покренување по-

стапка" се додаваат зборовите: „односно предлог на ов-
ластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на 
СФРЈ". 

Член 30 
По член 245 се додаваат нова глава и осум нови чле-

нови, кои гласат: 
„Ж. Постапка за давање автентично толкување на за-

кон 

Член 235а 
Предлог за давање автентично толкување на закон 

може да поднесе овластениот предлагач на законот, а ини-
цијатива за давање автентично толкување: Сојузниот со-
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бор, Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Соју-
зот на комунистите на Југославија, Сојузот на синдикати-
те на Југославија и Стопанската комора на Југославија, 
како и самоуправните заедници организирани во федера-
цијата. 

Член 2456 
Предлогот односно иницијативата за давање автен-

тично толкување се поднесува до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ кој го упатува до претседателот на Собо-
рот. 

Член 245в 
Предлогот односно иницијативата за давање автен-

тично толкување на закон ги содржи називот на законот, 
одредбите чиешто автентично толкување се бара и причи-
ните поради кои се бара толкувањето. 

Член 245г 
Претседателот на Соборот предлогот односно ини-

цијативата за давање автентично толкување веднаш ја до-
ставува до делегатите во Соборот, до Законодавно-прав-
ната комисија на Соборот и до Сојузниот извршен совет 
ако тој не е подносителот на предлогот. 

Член 245д 
Ако Законодавно-правната комисија на Соборот оце-

ни дека е оправдано барањето за давање автентично тол-
кување, изработува предлог на автентичното толкување и 
го доставува до претседателот на Соборот. 

Предлогот на автентичното толкување на Законодав-
но-правната комисија на Соборот претседателот на Собо-
рот го доставува до делегатите во Соборот, до претседате-
лите на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини и до Сојузниот извршен совет. 

Член 245ѓ 
Ако според мислењето на Законодавно-правната ко-

мисија на Соборот предлогот односно иницијативата за 
давање автентично толкување не е оправдана, оваа коми-
сија му поднесува за тоа на претседателот на Соборот об-
разложен извештај, со предлог за донесување конечна од-
лука на Соборот. 

За одлуката на Соборот се известуваат подносители-
те на предлогот, односно на барањето. 

Член 245е 
Предлогот на автентичното толкување на законот се 

претресува според одредбите на овој деловник што се од-
несуваат на постапката за донесување акти врз основа на 
согласност на собранијата на републиките и на собранија-
та на автономните покраини во Соборот. 

Член 245ж 
Барањето за давање автентично толкување, што не 

потекнува од органите и организациите на член 245а на 
овој деловник, и се упатува на Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за претставки и предлози." 

Член 31 
Во член 256, во став 2 алинеја 2 се менува и гласи: 
„ - претставниците на Сојузниот извршен совет кои 

не се членови на Соборот и поверениците на тој совет, ко-
га се претресува предлог-акт или друг предлог на тој со-
вет и претставниците и поверениците на друг предлагач, 
кога се претресува предлогот за кој се тие определени да 
бидат претставници и повереници, како и други лица што 
се повикани на седницата заради изнесување на мислење 
за некое прашање;". 

Член 32 
Член 312 се менува и гласи: 
„Кога Соборот ке добие мислење од Сојузниот собор 

за нацрт-актот што го донесува Соборот, надлежното ра-
ботно тело на Соборот, во постапката на усогласување на 
ставовите за нацртот на тој акт, ќе го има предвид и мис-
лењето на Сојузниот собор. 

За заземениот став Соборот го известува Сојузниот 
собор." 

Член 33 
Називот на Глава ХУИ се менува и гласи: 
„XVII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИ-

ТЕ НА СОБОРОТ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА СОРАБОТКАТА СО ДРУГИ-
ТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СО САМОУП-
РАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И СО ДРУ-
ГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА". 

Член 34 
Во член 344 став 1 се менува и гласи: 
„Соборот остварува односи со органите, телата и 

формите на дејствување на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, на Сојузот на комунистите 
на Југославија, на Сојузот на синдикатите на Југославија 
и соработка со други општествено-политички и општес-
твени организации, со Стопанската комора на Југослави-
ја, со Службата на општественото книговодство, со фор-
мите на здружување на организациите на здружен труд за 
територијата на целата земја, со самоуправните организа-
ции и заедници и со други организации во федерацијата, 
со научните и стручните организации, на начинот утврден 
со овој деловник и со Деловникот за заедничката работа 
на соборите на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија." 

Во став 2 зборовите: „на општествено-политичките и 
на другите општествени организации, самоуправни орга-
низации и заедници и на други организации во федераци-
јата," се заменуваат со зборовите: „на организациите и за-
едниците од став 1 на овој член". 

Во став 3 зборовите: „општествено-политичките и на 
други општествени организации, самоуправни организа-
ции и заедници и на други организации во федерацијата", 
се заменуваат со зборовите: „организации и заедници од 
став 1 на овој член,". 

Член 35 
По член 350 насловот на поглавјето XIX се менува и 

гласи: 
„XIX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СО-

БОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА, ВО СЛУЧАЈ 
НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ И ВО ДРУГИ 
СЛИЧНИ ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ". 

Член 36 
По член 351 се додаваат нови чл. 351а и. 3516, кои гла-

сат: 
„Член 351а 

За време на воена состојба, во случај на непосредна 
воена опасност и во други слични вонредни прилики: 

- седницата на Соборот може да се свика и во рок по-
краток од рокот што е утврден во другите одредби на овој 
деловник; 

- дневниот ред за седницата на Соборот може да се 
предложи и на самата седница, а материјалите за таа сед-
ница можат да им се врачат на делегатите во Соборот и на 
седницата; 

- роковите утврдени за заземање ставови за нацртите 
на законите, на другите прописи и општи акти, предвиде-
ни со овој деловник, можат да се скратат; 

-јавноста на работата на седницата на Соборот и из-
вестувањето на јавноста за работата на Соборот ќе се ос-
тваруваат во согласност со настанатите услови и со потре-
бите на безбедноста и одбраната на земјата; 

- предлози за избор и именувања односно разрешува-
ња можат да се поднесуваат на седницата на Соборот и 
без претходен предлог односно мислење на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Ако претседателот на Соборот, со потпретседателот 
на Соборот и со претседавачите на делегациите, во орга-
низирањето на работата и подготвувањето на седницата 
на Соборот, процени дека седницата на Соборот не ќе 
може да се одржи за определено време, за тоа ќе ги извес-
ти претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседател-
ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот из-
вршен совет побараат да се свика седница на Соборот, 
претседателот на Соборот, со потпретседателот на Собо-
рот и со претседавачите на делегациите проценува во кој 
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рок може да се свика седница на Соборот и за тоа ги извес-
тува претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседател-
ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Со посебен акт што го донесува Соборот се утврдува-
ат начинот на подготвувањето на документите што го со-
чинуваат планот на одбраната на Собранието на СФРЈ, 
начинот на остварувањето на правата и обврските на пре-
тседателот на Соборот и на потпретседателот на Соборот 
и другите прашања значајни за работата на Соборот и на 
неговите работни тела за време на воена состојба, во слу-
чај на непосредна воена опасност и во други слични вон-
редни прилики. 

Член 3516 
Соборот ги разгледува и со одлука ги потврдува 

уредбите со законска сила што Претседателството на 
СФРЈ му ги поднело на потврдување на Собранието на 
СФРЈ од делокругот на Соборот, штом ќе биде во 
можност да се состане." 

Член 37 
Член 355 се менува и гласи: 
„Службата на Соборот ги врши стручните и други 

работи за потребите на Соборот, на делегациите и делега-
тите во вршењето на нивната функција, сообразно со Од-
луката за организацијата и работата на службите на Со-
бранието на СФРЈ." 

Член 38 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот да го утврди пречистениот текст на Деловникот на 
Соборот на републиките и покраините на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 39 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот 

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

Собрание на СфРЈ 

АС бр. 609 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, е. р. 

е 
272. 
Врз основа на член 281 точка 18 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 285 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 март 1986 година, до-
несе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/82), во член 2 алинеја 18 
се менува и гласи: 

„ - начинот на остварувањето на односите со општес-
твено-политичките организации и соработката со општес-
твените организации и со самоуправните организации и 
заедници во федерацијата;". 

Последната алинеја се менува и гласи: 

„ - работата на Соборот за време на воена состојба, 
во случаЈ на непосредна воена опасност и во други слични 
вонредни прилики.". 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„Во заземањето ставови за прашања за кои се одлучу-

ва во Соборот, делегатот постапува во согласност со насо-
ките од своите самоуправни организации и заедници и со 
основните ставови на делегациите односно на општестве-
но-политичките организации што го делегирале, како и во 
согласност со заедничките и општите општествени инте-
реси и потреби, а самостоен е во определувањето и гласа-
њето. 

Делегатот е должен за работата на Собранието на 
СФРЈ и за својата работа да ги известува делегациите и ос-
новните самоуправни организации и заедници односно 
општествено-политичките организации што го делегира-
ле и им одговорен за својата работа." 

Член 3 
Во член 12 на крајот од алинеја 1 се додаваат запирка 

и зборовите: „како и да ги известува делегациите за ставо-
вите што ги зазел Соборот за тие предлози и мислења". 

Член 4 
Во член 16 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Органот односно функционерот од ст. 1 и 2 на овој 

член е должен да го даде бараното известување." 

Член 5 
Во член 24 став 1 по зборовите: „да биде** се додава 

зборот:„целосно". 
Член 6 

Во член 25 став 1 по зборот: „Заради" се додава збо-
рот: „целосно". 

Член 7 
Во член 34 зборовите: „на насоките за постапување 

на делегатите" се заменуваат со зборовите: „на основните 
ставови за работа на делегатите и за нивно учество во од-
лучувањето". 

Член 8 
Во член 35 став 2 зборовите: „на насоките за постапу-

вање на делегатите" се заменуваат со зборовите: „на ос-
новните ставови за работа на делегатите и за нивно учес-
тво во одлучувањето" и, на крајот од тој став, зборовите: 
„и за утврдувањето на насоките" се бришат. 

Во став 4 зборовите: „и да ги утврдуваат насоките" се 
бришат. 

Член 9 
Во член 37 став 2 зборовите: „до сојузните организа-

ции и" се заменуваат со зборовите: „до сојузните органи и 
организации". 

Член 10 
Во член 42 по точка 6) се додава нова точка 7, која 

гласи: 
„7) делегира претставник на Соборот кој ќе учествува 

во работата на другите органи, организации и заедници;". 
Досегашната точка 7) станува точка 8). 

Член 11 
Во член 61 став 3 се менува и гласи: 
„За својата работа и за работата на службата на Со-

борот секретарот на Соборот му одговара на Соборот, на 
претседателот на Соборот и на генералниот секретар на 
Собранието на СФРЈ, во рамките на нивните права и 
должности." 

Член 12 
Во член 62 став 1 зборовите: „се формираат одбори, 

комисии и други работни тела" се заменуваат со зборови-
те: „се формираат работни тела на Соборот". 

Ст. 2 до 4 се заменуваат со нови ставови, кои гласат: 
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„Работните тела на Соборот се формираат како по-
стојани или повремени работни тела на Соборот. 

Постојаните работни тела на Соборот се формираат 
како одбори или комисии. 

Повремените работни тела на Соборот можат да се 
формираат како комисии или работни групи на Собо-
рот.". 

Член 13 
Во член 63 став 1 се менува и гласи: 
„Постојаните работни тела на Соборот се формираат 

со овој деловник, а повремените работни тела на Соборот 
се формираат со посебна одлука на Соборот." 

Член 14 
Во член 64 став 2 се менува и гласи: 
„Членовите на одборите на Соборот се избираат од 

редот на делегатите." 
Став 3 се менува и гласи: 
„За членови на постојаните комисии и на повремени-

те работни тела на Соборот, покрај делегатите, можат да 
бидат делегирани претставници на општествено-политич-
ките организации, на самоуправните организации и заед-
ници и на други организации во федерацијата и избрани 
научни и стручни работници од соодветни области и јавни 
работници, со тоа што нивниот број мора да биде помал 
од половината на вкупниот број на делегатите - членови 
на тие работни тела." 

Став 4 се менува и гласи: 
„Членовите на работните тела на Соборот од редот 

на делегатите се избираат така што да се обезбеди застапе-
ност на делегатите од секоја република и автономна по-
краина." 

Член 15 
Во член 65 став 2 се заменува со два нови ставови, 

кои гласат: 
„Претседателот на работното тело на Соборот се из-

бира на две години од редот на делегатите - членови на 
тоа работно тело, секој пат од друга република односно 
автономна покраина и не може да биде повторно избиран 
на функцијата претседател на работно тело на Соборот. 

Претседателот на заедничко работно тело на Собо-
рот не може, по престанувањето на таа функција, да биде 
избиран за претседател на работното тело на Соборот." 

Став 3 се брише. 

Член 16 
Во член бб зборот: „делегати" се брише. 
Се додава нов став 2 кој гласи: 
„Заменик-претседателот на постојаното работно те-

ло на Соборот се избира од редот на делегатите, а заме-
ник-претседателот на повременото работно тело на Собо-
рот може да биде избиран и од редот на другите членови 
на тоа работно тело." 

Член 17 
Во член 68 став 3 по зборовите: „тоа го бара" се дода-

ваат зборовите: „Соборот или". 

Член 18 
Во член 69 став 3 се брише. 

Член 19 
Во член 77 став 1 по зборот: „заради" се додаваат 

зборовите: „следење на состојбата во определена област,", 
а по зборот: „извештаи" се додаваат зборовите: „за потре-
бите на". 

Член 20 
Во член 79 став 1 по зборовите: „и од сојузните орга-

низации" се додаваат, помеѓу запирката, зборовите: „како 
и од организациите и заедниците што вршат јавни овлас-
тувања,". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Работното тело на Соборот може да бара известува-

ња и објасненија и од организациите и заедниците кои 
вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон, како 
и да му предложи на Соборот да побара од тие организа-
ции и заедници да ги донесат актите за чие донесување се 

овластени, односно да достават други материјали што се 
однесуваат на вршењето на јавното овластување." 

Член 21 
По член 80 се додава нов член 80а, кој гласи: 

„Член 80а 
Работата на работното тело на Соборот е јавна. 
Работното тело на Соборот може да одлучи опреде-

лено прашање да се претресува без присуство на јавноста 
само ако тоа го бараат интересите на безбедноста или од-
браната на земјата, или други општествени интереси. 

Ако работното тело на Соборот одлучи да разгледу-
ва определено прашање без присуство на јавноста, работ-
ното тело одлучува кој може, освен делегатите, да присус-
твува на седницата на работното тело на Соборот." 

Член 22 
Во член 84 ст. 2 до 4 се бришат. 

Член 23 
Во член 93 алинеја 4 се брише. 

Член 24 
По член 94 се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 94а 
Секој одбор на Соборот, во рамките на областа што 

претставува негов делокруг, е должен да го следи оствару-
вањето на утврдената политика и извршувањето на зако-
ните, другите прописи, општите акти и заклучоците што 
ги донел Соборот и да дава иницијативи и предлози за ос-
тварување на политичка контрола над работата на Сојуз-
ниот извршен совет и на сојузните органи на управата, за 
вршење на општествен надзор над работата на организа-
циите и над работата на заедниците кои вршат јавни ов-
ластувања врз основа на сојузните закони и на самоуправ-
ните организации и заедници и други организации во фе-
дерацијата и за остварувањето и заштитата на уставноста 
и законитоста, како и да ги разгледува предлог-основите 
за водење преговори и за склучување меѓународни догово-
ри во областа од делокругот на одборите и за тоа да му 
дава мислење на матичното работно тело на Соборот. 

Член 946 
Работните тела на Соборот, во остварувањето на оп-

штествениот надзор во рамките на својот делокруг, ја сле-
дат состојбата и ги разгледуваат прашањата и појавите во 
врска со работата на самоуправните организации и заед-
ници во федерацијата и организациите и заедниците кои 
врз основа на сојузните закони вршат јавни овластувања и 
во врска со начинот на остварувањето на правата и 
должностите на сојузните органи и организации, што се 
однесуваат на: начинот на вршењето на јавните овласту-
вања и други права и должности утврдени со закон; за-
штитата на општествената сопственост, посебно во однос 
на користењето, управувањето и располагањето со сред-
ствата во општествена сопственост што ги користат сојуз-
ните органи и организации и работните заедници во тие 
органи и организации, како и остварувањето на самоуп-
равните права на работните луѓе во тие организации, заед-
ници и органи. 

Работните тела на Соборот, во рамките на својот де-
локруг, го известуваат Соборот за уочените појави во 
вршењето на општествениот надзор и за тоа поднесуваат 
свои мислења и предлози на мерките што би требало Со-
борот да ги преземе во вршењето на својата функција на 
општествен надзор." 

Член 25 
Во член 95 по точка 2) се додава нова точка 3), која 

гласи: 
„3) Комисија за контрола на службата за државна без-

бедност." 
Член 26 

Во член 100 зборовите: „не може да биде поголем од 
една третина" се заменуваат со зборовите: „мора да биде 
помал од половината". 
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Член 27 
По член 100 се додаваат четири нови членови, кои 

гласат: 

„Член 100а 
Комисијата за контрола на работата на службата за 

државна безбедност остварува увид во законитоста на ра-
ботата на сојузните органи на управата што ги вршат ра-
ботите на државната безбеднсот, особено од гледиштето 
на почитување на слободите и правата на човекот и граѓа-
нинот, правата на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници и на оп-
штествено-политичките заедници и нивните органи ут-
врдени со Уставот на СФРЈ и со законот, како и методите 
и средствата што ги користат службите за државна безбед-
ност во вршењето на работите од својата надлежност, и ги 
разгледува проблемите уочени во работата на тие служби. 

За остварениот увид и забелешките од став 1 на овој 
член, Комисијата му поднесува извештаи и му дава пред-
лози на Соборот. 

Член 1006 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата во кој се вршат работи на државната безбедност е 
должен на Комисијата за контрола на работата на служба-
та за државна безбедност да и ги даде сите известувања и 
податоци значајни за нејзината работа. 

Член 100в 
Комисијата за контрола на работата на службата за 

државна безбедност има претседател и седум членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата на Собо-

рот ги избира од редот на делегатите во Соборот. 

Член 100г 
Комисијата може да донесе деловник за својата рабо-

та." 

Член 28 
Член 101 се менува и гласи: 
„Заради проучавање на определено прашање, подгот-

вување на предлог-акти и други материјали и извршување 
на други задачи, Соборот може да формира повремени ра-
ботни тела (комисии, работни групи и др.)." 

Член 29 
По член 105 се додаваат нов пододдел д) и нов член 

105а кои гласат: 
„д) Претставување на работното тело како овластен 

предлагач во Соборот 

Член 105а 
Кога работното тело на Соборот или заедничкото ра-

ботно тело на соборите, како предлагач, му поднесува на 
Соборот предлог за донесување, нацрт или предлог на за-
кон, на друг пропис или општ акт, односно извештај, ана-
лиза или информација, тоа известува и за својот претстав-
ник што го определило. 

Работното тело од став 1 на овој член определува 
претставник од редот на своите членови. 

Претставникот од став 2 на овој член има право и 
должност да присуствува на седниците на Соборот и на 
работните тела на Соборот на кои се разгледува материја-
лот од став 1 на овој член, да учествува во нивната работа, 
да ги изнесува ставовите на предлагачот за одделни пра-
шања, да се изјаснува за дадените предлози во рамките на 
начелно заземените ставови на предлагачот, а може да 
предложи да се одложи разгледувањето на одделни пра-
шања за да заземе предлагачот став во врска со тие пра-
шања." 

Член 30 
Во член 106 став 1 зборовите: „програмска ориента-

ција" се заменуваат со зборовите : „ориентациона програ-
ма". 

Во став 2 зборовите: „програмската ориентација и" 
се бришат, а зборовите: „од предлозите на собранијата на 
општествено-политичките заедници" се заменуваат со збо-

ровите: „од иницијативите и предлозите на делегациите 
на самоуправните организации и заедници и на општес-
твено-политичките организации." 

Член 31 
Член 107 се менува и гласи: 
„Ориентационата програма за работа ги содржи ос-

новните правци на активноста и задачите на Соборот зна-
чајни за остварувањето и натамошниот развој на систе-
мот на социјалистичките самоурпавни општествено-еко-
номски односи и на единствените основи на политичкиот 
систем и за остварувањето на другите заеднички интереси 
во федерацијата што се остваруваат преку Соборот, носи-
телите и основните форми, начинот и приоритетите во из- в 
вршувањето на задачите, како и формите за остварување' 
соработка во спроведувањето на таа програма. 

Ориентационата програма за работа Соборот ја до-
несува во годината во која е конституиран." 

Член 32 
Во член 108 став 1 се менува и гласи: 
„Соборот, врз основа на ориентационата програма за 

работа, донесува годишна програма за работа." 
Во став 2, во уводната реченица, зборовите: „Годиш-

ната програма" се заменуваат со зборот: „Програмата", а 
по точка 3) се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„За) законите, односно одделни прашања за кои, пред 
поднесувањето на предлог за нивно донесување, односно 
пред нивното разгледување на седница на Соборот, се 
спроведува претходна постапка; 

36) предлозите за донесување, односно нацрт-закони-
те или одделно прашање од тој предлог, односно нацрт 
што се става на јавна дискусија." 

Член 33 
Во член 109 ст. 1 и 2, член 118 ст. 1 и 2, член 119, член 

120 став 1 и во член 121 зборот: „програмата" се заменува 
со зборовите: „годишната програма". 

Член 34 
Во член 115 став 1 зборот: „упатува" се заменува со 

зборот: „доставува". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Предлог-програмата за работа на Соборот им се до-

ставува и на другите органи, организации и заедници од 
член 11 став 2 на овој деловник." 

Член 35 
Во член 129 став 2 се менува и гласи: 
„Со заклучок се утврдува политиката на извршување-

то на законите, другите прописи и општите акти што ги 
донесува Соборот и се даваат насоки за спроведувањето 
на таа политика, а се утврдуваат и обврските на Сојузниот 
извршен совет и на сојузните органи на управата во спро-
ведувањето на таа политика." 

Член 36 
Во член 141 став 1 алинеја 2 се менува и гласи: 
„ - претставниците и поверениците на Сојузниот из-

вршен совет, односно на друг предлагач, кога се претресу-
ва предлог за кој се тие определени да бидат претставници 
и повереници и други лица што се повикани на седницата 
заради изнесување мислења за определено прашање." 

Во последната алинеја, по зборовите: „организации и 
заедници" се додаваат зборовите: „и здруженија". 

Член 37 
Во член 183 став 1 по зборовите: „Сојузниот суд" се 

додава запирка и зборовите: „сојузниот јавен обвинител, 
сојузниот јавен правобранител и сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето." 

Член 38 
Член 185 се заменува со пет нови членови кои гласат: 

„Член 185 
Пред поднесувањето на предлогот за донесување за-

кон може да се спроведе претходна постапка заради раз-
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мена на мислења за основните прашања и односи што тре-
ба да се уредат со законот. 

Претходна постапка може да се спроведе и заради 
претходна размена на мислења за определени прашања 
што се разгледуваат на седница на Соборот, заради зазе-
мање начелни ставови за основите за решавање на тие 
прашања. 

Претходна постапка се спроведува со разгледување 
на преднацртите на актите, тезите или работните верзии 
на основата за изработка на законите, односно со разгле-
дување на материјалот што се однесува на прашањето за 
кое се спроведува претходната постапка. 

Член 185а 
Претходна постапка се спроведува кога е тоа предви-

дено со програмата за работа на Соборот. 
Претходна постапка се спроведува и кога одлука за 

тоа ќе донесе Соборот на барање од делегатите, работните 
тела на Соборот или предлагачот на законот, односно на 
прашањето за кое се спроведува претходна постапка, како 
и на барање од органи или тела на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија. 

Член 1856 
Претходната постапка се спроведува во матичното 

работно тело на Соборот, а може да се спроведе и на сед-
ница на Соборот. 

Член 185в 
На седницата на матичното работно тело на Собо-

рот, односно на седницата на Соборот на која се спроведу-
ва претходната постапка, покрај членовите на работното 
тело на Соборот, односно делегатите во Соборот, можат 
да учествуваат и претставници на органите или телата на 
општествено-политичките организации во федерацијата и 
претставници на предлагачот, како и претставници на оп-
ределени самоуправни организации и заедници и на оп-
штествени организации и здруженија и определени науч-
ни, стручни и јавни работници. 

Во претходната постапка може да се одржи заеднич-
ка седница на матичното работно тело на Соборот и на 
соодветната форма на дејствување на Сојузната конферен-
ција на ССРНЈ или за тезите, односно за материјалот за 
КОЈ се води таа постапка, може да се побара мислење од со-
одветниот сојузен опшптествен совет. 

Член 185г 
По спроведената претходна постапка се составува из-

вештај за резултатите од спроведувањето на таа постапка. 
Извештајот од став 1 на овој член содржи, особено, 

преглед на ставовите, мислењата и предлозите дадени на 
седницата на работното тело на Соборот, односно на сед-
ницата на Соборот на која е спроведена претходна по-
стапка. 

Извештајот му се доставува на предлагачот, кој е 
должен, при изработката на предлогот за донесување за-
кон, односно при предлагањето решение на прашањето за 
кое е спроведена претходната постапка, да ги земе пред-
вид ставовите, мислењата и предлозите дадени во таа по-
стапка и посебно да ги образложи оние што не можел да 
ги усвои." 

Член 39 
Во член 186 точка 4) зборовите: „за материјалната и 

друга" се заменуваат со зборовите: „за општествената и 
материјалната". 

Член 40 
По член 187 се додава нов член 187а, кој гласи: 

„Член 187а 
Кога со предлогот за донесување односно со нацрт-

-законот се определува одделни негови одредби да имаат 
повратно дејство, предлагачот на таквиот закон е должен 
посебно да образложи во што е општиот интерес кој бара 
тие одредби да имаат повратно дејство. 

Врз основа на мислењето на матичното работно тело 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија, Соборот 
посебно го утврдува постоењето на општиот интерес кој 

бара одделни одредби од нацрт-законот да имаат поврат-
но дејство." 

* Член 41 
Во член 196 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случај ако предлагачот на законот не го прифати 

мислењето на Законодавно-правната комисија на Соборот 
дека не постои уставен основ за донесување на законот, 
или дека одделно решение во нацрт-законот поднесен кон 
предлогот за донесување закон не е во согласност со Уста-
вот на СФРЈ, предлагачот на законот и Законодавно-прав-
ната комисија на Соборот се должни, пред седницата на 
Соборот, повторно заеднички да го разгледаат даденото 
мислење и за тоа да му поднесат извештај на Соборот." 

Член 42 
Во член 207 став 3 зборовите: „уставната основа за 

донесување на законот" и зборовите: „последиците што ќе 
произлезат од предложените решенија, податоците за фи-
нансиските средства од буџетот на федерацијата потребни 
за спроведување на законот и за начинот на обезбедување 
на тие средства, како" се бришат. 

Член 43 
Во член 225 став 1 по зборовите: „матичното работно 

тело" се додаваат зборовите: „и Законодавно-правната ко-
мисија", а по зборовите: „организации и заедници" се бри-
ше запирката и зборот: „како", а на крајот од тој став се 
додаваат зборовите: „како и кога се донесува закон врз ос-
нова на член 267 од Уставот на СФРЈ." 

Член 44 
Во член 227 став 1 зборовите: „на член 207" се замену-

ваат со зборовите: „на чл. 186 освен точка 6 став 1 и 207". 

Член 45 
Во член 231 зборовите: „по исклучок" се бришат. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Соборот може да донесе одлука во смисла на став 1 

од овој член и на иницијатива од овластениот предлагач 
на законот или од општествено-политичката организација 
во федерацијата." 

Член 46 
По член 236 се додаваат нов пододдел и нов оддел и 

четири нови членови, кои гласат: 
,,м) Посебна форма на консултации 

Член 236а 
Кога во постапката за донесување закон, друг пропис 

или општ акт што ги донесува Соборот е потребно за тој 
акт или за определено прашање во него да се изврши кон-
султација на определени организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници, општествени 
организации и здруженија, научни и стручни организации, 
општествено-политички заедници и нивни органи, се орга-
низира соодветна форма на консултација. 

Консултацијата од став 1 на овој член може да ја ор-
ганизира работното тело на Соборот или Соборот. 

Заклучокот со кој се определува посебната форма на 
консултација ги содржи, особено: 

- организациите, здруженијата, заедниците и органи-
те што треба да учествуваат во консултацијата; 

- начинот на спроведувањето на консултацијата; 
- рокот во кој треба да се спроведе консултацијата; 
- начинот на собирање и средување на мислењата и 

предлозите од консултацијата; 
- работното тело на Соборот што ќе ја спроведе кон-

султацијата и што ќе ги сумира резултатите. 

Член 2366 
Посебната формата на консултација се спроведува со 

собирање на мислења од учесниците во консултацијата, со 
организирање на советување или друг собир, со организи-
рање на непосредни разговори со учесниците во консулта-
цијата или на друг соодветен начин, од страна на работно-
то тело на Соборот, односно на Соборот, или во соработ-
ка односно преку стопанските комори, други организации, 
заедници или соодветни органи. 
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За резултатите од посебната форма на консултација 
се составува извештај што му се доставува на предлагачот 
на актот за кој е спроведена таа форма на консумација. 

1а. Посебни обврски на предлагачот во врска со донесува« 
љето и извршувањето на законите врз основа на член 267 

од Уставот на СФРЈ 

Член 236в 
Предлагачот на законот што се донесува врз основа 

на член 267 од Уставот на СФРЈ е должен посебно да об-
разложи дека настапиле околности кои бараат негово до-
несување и дека тие не можеле да се спречат или да се от-
странат со други мерки, да ги наведе неопходните подато-
ци во поглед на правните дејста на марките што се пред-
лагаат и на економските и други последици што пред-
ложените решенија можат да ги имаат врз материјалната 
и друга положба на работните луѓе, граѓаните, организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници и општествено-политички заедници, како 
и да укаже на отстапувањата од решенијата пропишани во 
соодветните сојузни закони. 

Предлагачот е должен, едновремено со предложени-
от закон, да му ги достави на Соборот и нацртите на про-
писите за извршувањето на тој закон што Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата се должни да 
ги донесат или, ако тоа не е можно, да го запознае Собо-
рот со основните начела врз кои ќе биде уредено извршу-
вањето на тој закон. 

Член 236г 
Сојузниот извршен совет е должен редовно, во роко-

вите што ќе ги утврди Соборот, да го известува Соборот 
за извршувањето на законите донесени врз основа на член 
267 од Уставот на СФРЈ и во подготовката на извештаите 
за тоа да обезбеди соработка со соодветните органи, орга-
низации и заедници во федерацијата и во републиките и 
автономните покраини. 

Соборот, врз основа на извештаите од став 1 на овој 
член, ќе ја оцени потребата од престанување на важењето 
на законот донесен врз основа на член 267 од Уставот на 
СФРЈ." 

Член 47 
Во член 249 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет, пред утврдувањето на 

предлогот на основите за водење преговори и за склучува-
ње на меѓународни договори, ќе побара мислење од ма-
тичното работно тело на Соборот и од Законодавно-прав-
ната комисија на Соборот за прашањата што ќе бидат ре-
гулирани со меѓународните договори." 

Во став 2, кој станува став 3, по зборовите: „Матич-
ното работно тело" се додаваат зборовите: „односно Зако-
нодавно-правната комисија на Соборот". 

Член 48 
Во член 250 став 1 зборовите: „со Законодавно-прав-

ната комисија и" се бришат. 
Во став 2 по зборовите: „матичното работно тело" се 

додаваат зборовите: „односно на Законодавно-правната 
комисија на Соборот". 

Член 49 
Во член 251 по зборовите: „матичното работно тело" 

се додаваат зборовите: „односно од Законодавно-правна-
та комисија на Соборот". 

Член 50 
Во член 260 зборовите: „завршната сметка на федера-

цијата" се заменуваат со зборовите: „завршната сметка на 
буџетот на федерацијата". 

Член 51 
Во член 261 по зборовите: „според постапката пред-

видена за" се додаваат зборовите: „разгледување на пред-
логот за". 

Член 52 
Чл. 262 до 264 се заменуваат со нов член, кој гласи: 

„Член 262 
Постапката за донесување декларација, резолуција 

или препорака се поведува со предлог за донесување на 
тој акт, со нацрт. 

По исклучок, постапката за донесување декларација, 
резолуција и препорака се поведува со поднесување на на-
цртот на тој акт, ако на таа постапка и претходела распра-
ва во Соборот во која е оценето дека постои потреба од 
донесување на тој акт." 

Член 53 
Во член 265, кој станува член 263, бројот: „262" се за-

менува со бројот: „261". 

Член 54 
Чл. 263 и 264 се заменуваат со нов член 262а, кој гла-

си: 
„Член 262а 

Врз постапката за донесување декларација, резолуци-
ја или препорака се применуваат одредбите на овој делов-
ник што се однесуваат на донесувањето на закон, ако со 
одредбите на овој оддел на Деловникот не е поинаку опре-
делено." 

Член 55 
По член 266, пододделот: „8. - Постапка за донесува-

ње одлука за обврската за извршување на сојузен закон, 
друг пропис или општ акт" се брише. 

Член 56 
Во член 284 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Со-

борот може да го разгледа предлогот на општествениот 
договор ако на делегатите им е упатен најмалку 30 дена 
пред денот на одржувањето на седницата на Соборот." 

Член 57 
По член 307 се додаваат нов пододдел и член 307а 

кои гласат: 

„4. Оставка на функционерите што ги избира или именува 
Соборот 

Член 307а 
Соборот ја разгледува оставката на функционерот 

кого го избира или именува и може да одлучи да ја уважи 
поради причините што се наведени во образложението на 
оставката. 

Разгледувајќи ја оставката на функционерот кого го 
избира или именува,. Соборот може да одлучи да не ја 
уважи ако оцени дека постојат причини за утврдување на 
неговата одговорност. 

Ако оцени дека постојат причини за утврдување на 
одговорноста на функционерот кого го избира или имену-
ва, Соборот ќе спроведе постапка за негово разрешување." 

Член 58 
По член 308 се додава нов член 308а, кој гласи: 

„Член 308а 
Извештаите, анализите и информациите што Сојуз-

ниот извршен совет, сојузните органи на управата и други 
подносители му ги доставуваат на Соборот или на работ-
но тело на Соборот за разгледување, се подготвуваат на 
концизен и јасен начин. 

За извештаите, анализите и информациите што има-
ат повеќе од 15 страници се изработува резиме. 

Во извештаите, анализите и информациите не се вне-
суваат податоци и факти што имаат строго доверлив ка-
рактер или се државна тајна, туку тие податоци и факти се 
доставуваат во посебен прилог, во согласност со општиот 
акт за постапување со таквиот материјал. 

Ако извештаите, анализите или информациите не се 
изработени во согласност со одредбите на ст. 1 до 3 на 
овој член, претседателот на Соборот односно претседате-
лот на работното тело на Соборот ќе побара од подноси-
телот, пред нивното упатување по делегатите и до други-
те учесници, да ги отстрани забележаните недостатоци." 
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Член 59 
По член 311 се додаваат чл. 267 до 269 на Деловни-

кот, како и нови членови, кои гласат: 

„Член ЗИа 
Ако Сојузниот извршен совет или надлежниот соју-

зен орган на управата го извести Соборот за тоа дека не се 
извршува закон, друг пропис или општ акт од делокругот 
на Соборот, Соборот може да заклучи: 

- да му предложи на собранието на републиката од-
носно на собранието на автономната покраина да преземе 
соодветни мерки заради извршување на закон, друг про-
пис или општ акт од делокругот на Соборот и да преземе 
или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговор-
ност спрема функционерите или спрема други лица одго-
ворни за нивното извршување, ако се исполнети условите 
за нивната одговорност; 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет да побара од 
извршниот совет на собранието на републиката односно 
од извршниот совет на собранието на автономната покра-
ина да преземе соодветни мерки заради извршување на за-
кон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот; 

- да го обврзе сојузниот орган на управата да им даде 
на надлежните републички односно покраински органи на 
управата задолжителна инструкција или непосредно да 
изврши инспекциска работа или друга определена управ-
на работа, во случаите кога за тоа се овластени со закон 
од делокругот на Соборот; 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодвет-
ното работно тело на Соборот да предложи измени и до-
полненија на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот со кој се обезбедува нивното извршување. 

Член 3116 
Кога ќе утврди дека Сојузниот извршен совет или со-

јузниот орган на управата не донел пропис или не презел 
друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или 
општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да за-
клучи: 

- дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган 
на управата е должен, во определен рок, да донесе пропис 
или да преземе друго дејствие за извршување на закон, 
друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот; 

- да преземе или да даде иницијатива да се преземат 
мерки за одговорност спрема сојузниот функционер кој не 
го донел прописот или не презел друго дејствие за из-
вршување на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот, ако се исполнети условите за неговата од-
говорност, или 

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодвет-
ното работно тело на Соборот да предложи измени и до-
полненија на закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот со кој се обезбедува нивното извршување. 

Член 311в 
Кога ќе утврди дека организацијата или заедницата 

која врши јавни овластувања врз основа на сојузен закон 
или самоуправната организација и заедница во однос на 
која Сојузниот извршен совет односно сојузниот орган на 
управата врши надзор над законитоста на работата или 
управен надзор не извршува закон, друг пропис или општ 
акт од делокругот на Соборот, Соборот може да донесе 
заклучок сходно со одредбите на член 3116 од овој делов-

Во член 329 став 1 зборовите: „по правило, на самата 
седница на Соборот на која е поставено делегатското пра-
шање, а може да бара да даде одговор на наредната седни-
ца на Соборот" се заменуваат со зборовите: „на истата 
седница на Соборот на коЈа е поставено делегатското пра-
шање, а може да се даде на наредната седница на Соборот 
само ако за подготовка на одговорот на делегатското пра-
шање е неопходно да се прибават податоци и факти или 
информации без кои не може да се даде целосен одговор." 

Член 61 
Во член 333 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На дневен ред на седницата на Соборот може да се 

стави предметот на кој се однесува делегатското прашање 
само ако е во рамките на делокругот на Соборот. 

Член 62 
Во член 336, на крајот, се додаваат зборовите: „од-

носно до организацијата или заедницата која врз основа 
на сојузни закони врши јавни овластувања." 

Член 63 
Во член 337 ст. 2 и 3, по зборот: „функционерот" се 

додаваат зборовите: „односно претставникот". 

Член 64 
Во член 355 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Работното тело на Соборот може извештајот за раз-

гледувањето на прашањата од став 1 на овој член да го до-
стави непосредно до надлежното работно тело на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на 

Член 65 
Член 371 се менува и гласи: 
„Работното тело на Соборот може, во рамките на 

својот делокруг, да бара од сојузен орган на управата и од 
сојузна организација, во рамките на делокругот на тој ор-
ган односно организација: 

- да проучи определено прашање и за тоа да поднесе 
извештај; 

- да извести за состојбата и појавите во определена 
област; 

- да извести за спроведувањето на политиката што ја 
утврдил Соборот и за извршувањето на сојузните закони, 
другите прописи и општи акти; 

- да дава известувања и објаснувања за прашањата 
од својот делокруг; 

- да изработи текст на предлогот за донесување за-
кон, на предлогот на закон, на друг пропис или општ акт 
што го донесува Соборот, кога овластен предлагач на ак-
тот е тоа работно тело на Соборот и кога донесувањето на 
тој акт е предвидено со програмата за работа на Соборот 
или со одлука на Соборот; 

- да ги достави податоците со кои располага или што 
во рамките на својот делокруг е должен да ги собира или 
евидентира, како и други материјали потребни за работа 
на тоа работно тело на Соборот, ако нивната изработка е 
предвидена со програмата за работа на Соборот, односно 
со програмата на работното тело на Соборот. 

Ако сојузниот орган на управата односно сојузната 
организација смета дека не може да изврши некоја од об-
врските од став 1 на овој член, ќе го извести за тоа работ-
ното тело на Соборот и ќе ги наведе причините поради 
кои не може тоа да го стори." 

Член бб 
Во член 375 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Соборот со заклучок го определува рокот во кој 

функционерот е должен да поднесе извештај." 

Член 67 
По член 380 се додава нов член 380а, кој гласи: 

„Член 380а 
Во поглед на определувањето на претставниците на 

Соборот во работата на други органи, организации, заед-
ници и тела и нивните права и обврски сообразно се при-
менуваат одредбите на овој деловник за начинот на учес-
твото на Соборот во работата на сојузните општествени 
совети." 

Член 68 
Во член 381 став 1, по зборовите: „за поведување по-

стапка" се додаваат запирка и зборовите: „односно пред-
логот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ". 

Во став 2 по зборот: „Југославија" се додаваат запир-
ка и зборовите: „односно предлогот на овластениот пред-
лагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ". 

Член 69 
Во член 383 став 1, член 384 став 1, член 385, член 386 

став 1 и во член 388, по зборовите: „Уставниот суд на Ју-
гославија" се додаваат запирка и зборовите: „односно 
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предлогот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од 
Уставот на СФРЈ". 

Во член 383 став 3 и член 387, по зборовите: „општ 
акт" се додаваат запирка и зборовите: „односно предло-
гот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уста-
вот на СФРЈ". 

Во член 382 и член 384 став 2, по зборот: „решението" 
се додаваат запирка и зборовите: „односно предлогот". 

Член 70 
Во член 386 став 2 се брише. 

Член 71 
По член 397 називот на поглавјето XIX се менува и 

гласи: 
„XIX. Начин на остварување на односите на Соборот 

со општествено-политичките организации и соработката 
со други општествени организации и со самоуправните 
организации и заедници и со други организации во феде-
рацијата". 

Член 72 
Во член 398 став 1 зборот: „соработка" се заменува со 

зборот: „односи", по зборовите: „на синдикатите на Југо-
славија и" се додаваат зборовите: „соработка со", по збо-
ровите: „општествени организации" се додаваат запирка 
и зборовите: „со Стопанската комора на Југославија, 
Службата на општественото книговодство, формите на 
здружување на организациите на здружен труд за терито-
ријата на целата земја и со други", а по зборот: „федера-
цијата" се додаваат запирка и зборовите: „со научни и 
стручни организации". 

Во став 2 по зборовите: „или заедниците" се додаваат 
запирка и зборовите: „односно научните и стручните ра-
ботници". 

Член 73 
Во член 399 став 2, зборовите: „Другите општестве-

но-политички организации и општествените организации, 
самоуправните организации и заедници и другите органи-
зации во федерацијата" се заменуваат со зборовите: „Дру-
гите организации и заедници од член 398 став 1 на овој де-
ловник". 

Член 74 
Во член 400 став 1 по зборовите: „да формира заед-

нички работни тела заради разгледување" се додаваат за-
пирка и зборовите: „да одржи заедничка седница или на 
друг начин да ја организира соработката заради разгледу-
вање." 

Член 75 
Член 401 се брише. 

Член 76 
По член 404 називот на оддел XXI и член 405 се заме-

нуваат со нов оддел XXI и со два нови члена, кои гласат: 

"XXI. Работата на Соборот за време на воена состојба, во 
случај на непосредна воена опасност и во други слични 

вонредни прилики 

Член 405 
За време на воена состојба, во случај на непосредна 

воена опасност и во други слични вонредни прилики: 
- седница во Соборот може да се свика и во рок по-

краток од рокот предвиден со овој деловник; 
- дневниот ред за седницата на Соборот може да се 

предложи и на самата седница, а материјалите за таа сед-
ница можат да им се врачат на делегатите во Соборот и на 
седницата; 

- роковите утврдени за донесување закони, други 
прописи и општи акти, како и за разгледување на други 
прашања од делокругот на Соборот, предвидени со овој 
деловник, можат да се скратат и тие акти да се разгледува-
ат или да се донесуваат по итна постапка; 

- јавност на работата на седницата на Соборот и из-
вестувањето на јавноста за работата на Соборот ќе се ос-

тваруваат во согласност со настанатите услови и потреби-
те на безбедноста и одбраната на земјата; 

- предлозите за избор и именувања односно разрешу-
вања можат да се поднесуваат на седницата на Соборот и 
без претходен предлог односно мислење од Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Ако претседателот на Соборот, со потпретседателот 
на Соборот, во организирањето на работата и подготвува-
њето на седницата на Соборот процени дека седницата на 
Соборот не ќе може да се одржи за определено време, за 
тоа ќе ги извести претседателот на Собранието на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот из-
вршен совет побараат да се свика седница на Соборот, 
претседателот на Соборот, со потпретседателот на Собо-
рот, проценува во кој рок е можно да се свика седница на 
Соборот и за тоа веднаш ќе ги извести претседателот на 
Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ однос-
но Сојузниот извршен совет. 

Со посебен акт кој го донесува Соборот се уредуваат 
начинот на подготвување на документите што го сочину-
ваат планот на одбраната на Собранието ка СФРЈ, начи-
нот на остварување на правата и обврските на претседате-
лот и на потпретседателот на Соборот и другите праша-
ња значајни за работата на Соборот и на неговите работ-
ни тела за време на воена состојба, во случај на непосред-
на воена опасност и во други слични вонредни прилики. 

Член 405а 
За време на воена состојба Соборот ги разгледува и 

со одлука ги потврдува уредбите со законска сила од сво-
јот делокруг, што Претседателството на СФРЈ му ги под-
несува на потврдување на Собранието на СФРЈ, и тоа 
штом ќе биде во можност да се состане." 

Член 77 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на Деловникот на Сојузниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 78 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 611 
26 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш и, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифуновић, 
с.р. 

273. 
Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИК-

НУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските 

и другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85) во точка 8 во 
ставот 2 по зборовите: „остварен со продажба" се додава-
ат зборовите: „на храна, пијачка и". 

2. Во прилогот број 4 под II се бришат зборовите: „4. 
Португалија". 
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те); функции и дотерување на уредите (главни и посебни 
контроли, симболи на одделни контроли, вклучување и 
исклучување на уредите, тестирање и дотерување на кон-

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 96 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

274. 
Врз основа на член 1036 став 2 точка 14 од Законот за 

поморската внатрешна пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЗА 
ИСПИТНАТА ПРОГРАМА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПОСЕВ-

НИ ОВЛАСТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните овлас-

тувања на членовите на екипажот на поморските бродови 
и испитната програма за стекнувања посебни овластува-
ња. 

Член 2 
Посебни овластувања на членовите на екипажот на 

поморските бродови се издаваат за вршење на следните 
работи: 

1) миење на танкови со сурова нафта; 
2) ракување со уреди за инертен гас; 
3) превоз на вкапени природни гасови; 
4) сигурност на танкери; _ 
5) сигурност на танкери за превоз на хемикалии; 
6) ракување со уреди за автоматско радарско вцрту-

вање; 
7) ракување со радар за набљудување; 
8) барање, спасување и опстанок на море; 
9) противпожарна заштита; 
10) ракување со средства за спасување. 

Член 3 
Член на екипажот на поморски брод може да стекну-

ва посебни овластувања под услов да го положи испитот 
по испитната програма за стекнување соодветни посебни 
овластувања. 

Член 4 
Испитната програма за стекнување посебни овласту-

вања содржи: 
1) за вршење работи на миење танкови со сурова на-

фта: системи за миење на танкови (со сурова нафта, со во-
да); наспоредна анализа на системите; конструкција и ин-
сталација на системите за миење на танкови; опрема за 
миење на танкови со сурова нафта (машини на палубата и 
во танкот); перформанси на машини; цевоводи за миење 
на танкови; распоред на машините за миење на танкови; 
стрипување на танкови (ејектори); операции на миење 
танкови со сурова нафта (основни барања, претподготов-
ки за миење на данкови, методи и системи за миење на 
танкови, мерки на претпазливост за време на миењето на 
танковите; метода на исушување - дренажа на танкови на 
товари, баластирање, систем на слободен протек); безбед-
ност и миење на танкови (користење на систем на инертен 
гас, редослед на операциите, испитување на хемискиот 
состав, содржина на кислород, статички електрицитет); 
меѓународни прописи што се однесуваат на миењето на 
танкови на сурова нафта; 

2) за вршење работи на ракување со уреди за инертен 
гас; инертен гас (опасност од експлозија, влијание на 
инертниот гас врз експлозивноста, добивање и својства на 
инертниот гас, барања што мора да ги исполнува систе-
мот на инертен гас, инертирање на танкови); систем на 

инертен гас (пречистувач на димни гасови, палубен воден 
чеп и неповратен вентил, вентилатори, систем на цевово-
ди за разведување на инертен гас, мерни инструменти и 
алармни уреди); експлоатација на системот на инертен 
гас (работа на системот на инертен гас за време на работ-
ните операции на танкери, постапки во случај на дефект 
на системот на инертен гас, ракување со инертен гас и ек-
сплоатација на инертен гас); одржување на системот на 
инертен гас (превентивно одржување, влијание на дефек-
тите, испитување на одделни уреди и на целокупниот сис-
тем); влијание на инертниот гас врз луѓето и заштита (от-
ровност на парите на јагленоводород и инертен гас, начин 
на работа на стационарните и преносните мерни апарати 
и нивно калибрирање, апарати за заштита на органите за 
дишење, прва помош кај труење со парен на јагленоводо-
род и инертни гасови); меѓународни прописи што се одне-
суваат на системот на инертен гас; 

3) за вршење работи на превоз на вкапени природни 
гасови: Анекс кон Резолуцијата бр. 12 од Меѓународната 
конвенција за стандарди за обука, издавање на потврди и 
вршење бродска стража на поморци - 1978; Кодекс за кон-
струкција и опремување на бродови што превезуваат вка-
пени гасови; Прирачник за безбедност на танкери (вкапен 
гас) на Меѓународната поморска комора; Прирачник за 
спасување со хеликоптер од брод - издание на Меѓународ-
ната поморска комора; 

4) за вршење работи на сигурност на танкери: свој-
ства на течни горива (хемиски и физички својства, испару-
вање, влијание на притисокот врз точката на вриењето, 
граница на запалноста и експлозивноста на нафтените па-
рен, извори на палење); опасности од запалување и ек-
сплозии (извори на пожари и експлозии на танкери - теч-
ности и гасови, извори на палење); влијание на испуште-
ната нафта врз луѓето, морето и морските организми; 
противпожарна заштита (пожар, пожари на брод, лични 
опасности); контрола на опасности (производство на 
инертен гас, употреба на инертен гас за време на разни ра-
ботни операции на танкери, разни начини на контрола и 
регулација); противпожарни апарати и уреди, лична про-
тивпожарна заштитна опрема, гасни мерни инструменти, 
престој на екипажот во станбени и други простори, искус-
тво со општите безбедносни прописи; меѓународни про-
писи што се однесуваат на безбедноста на пловидбата на 
танкери и спречување на загадување; 

5) за вршење работи на сигурност на танкери за пре-
воз на хемикалии: физички својства на хемикалиите што 
се превезуваат по море; елементарни знаења од хемија; 
отровност; опасност од експлозија; опасност по здравјето 
на екипажот; влијание на испуштањето на хемикалии во 
море врз луѓето и морските организми; опасност од реак-
ции; опасност од корозии; контрола на опасноста; сигур-
носни уреди и заштита на персоналот; конструкција на 
бродот и уреди на танкерите за превоз на хемикалии; ра-
боти на танкерот, поправки и одржување, постапки во слу-
чај на нужда; меѓународни прописи што се однесуваат на 
сигурноста на пловидбата на танкерите што превезуваат 
хемикалии; 

6) за вршење работи на ракување со уреди за авто-
матско радарско вцртување: АРПА систем (опис и 
можности); користење на сметачи за автоматско вцртува-
ње; ориентација на радарската слика (релативно и апсо-
лутно ориентирање); аналоген и дигитален приказ на ид-
ната ситуација со помош на АРПА уреди; симбол кај АР-
ПА уреди; определување на параметрите при одбегнува-
ње на судири (оддалеченост на разминувањето, време по-
требно за разминувањето, курсеви на избегнување); про-
грамирање на оддалеченоста на разминувањето и авто-
матски алармен систем (стражарски круг, звучни и свет-
лосни сигнали при опасност од судири); користење на гра-
фички автоматски плотер, симулација на настани во блис-
ка иднина (во следниве 12 минути) кај промена на пара-
метрите на брзината и курсот на бродот; примена на пра-
вилата за одбегнување судири на море; 

7) за вршење работи на ракување со радар за набљу-
дување: основни принципи на радарот (емитување и при-
ем на импулси, избор на бранова должина, принципи на 
мерење на оддалеченоста и азимутот); компоненти на ра-
дарот и нивно сместување (функции на оделни компонен-
ти и нивно сместување); карактеристики на составот (мак-
симален и минимален досег, точност на мерењето на одда-
леченоста и азимутот, раздвојување на објектите по одда-
леченост и агол, тестирање и проверка на перформанси-
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тролата); пречки, лажни одгласи и дефекти; симулатор на 
радарски уред (видови, принцип на работа на навигацис-
киот радар - симулатор, принцип на синтетизирана слика, 
главни делови на симулаторот); перформанси на радар-
скиот навигациски уред (крајбрежни контури според ката-
лог, дигитални и аналогни крајбрежни контури, различни 
математички модели на бродови, симулирање на радар-
ски пречки); радарско вцртување (плотирање) во реално 
време (определување на најблиската точка на доближува-
ње, времето на најблиската точка на доближување, курсот 
и намалувањето на брзината заради одбегнување судири 
со еден или повеќе бродови); апсолутно вцртување (пло-
тирање); примена на правилата за одбегнување судири на 
море; 

8) за вршење работи на барање, спасување и опстанок 
на море: прописно облекување на елек за спасување, си-
гурно скокање од височина во вода, качување во чамец за 
спасување од водата со елек за спасување; исправување на 
преврнат сплав за спасување во пропишаната лична опре-
ма; толкување на баждарските ознаки на чамецот за спасу-
вање заради определување на дозволениот број лица за ка-
чување; употреба на исправни команди што се користат за 
спуштање и дигање на средствата за спасување од брод и 
на брод, при ракување и симнување од средства за спасу-
вање; подготвување и спуштање на средства за спасување 
во вода и напуштање на местото на опасност; постапка со 
повредени лица; весла и кормило, дигање на јарбол, дига-
ње на едра, едрење и кормиларење со чамец, употреба на 
компас; употреба на сигнални средства (вклучувајќи и пи-
ротехнички средства), употреба на преносен радиопреда-
вател; начини на опстанок на море; 

9) за вршење работи на противпожарна заштита: тео-
рија на горење, теорија на гаснење, теорија на средствата 
за гаснење; рачни противпожарни апарати, откривање на 
пожари и системи за јавување на пожари; заштитна опре-
ма и работа во задимени простории; стабилни против-
пожарни уреди и противпожарна арматура; стабилност на 
бродот при гаснење на пожар; планирање и организирање 
на противпожарни вежби на брод; анализа на типични 
примери на пожар; противпожарна превентива; развој на 
системот и уредите за гаснење; противпожарни постапки, 
практични вежби; 

10) за вршење работи на ракување со средства за спа-
сување: видови опрема за спасување; конструкција и опре-
ма на чамци за спасување и инвентар - опрема; посебни 
карактеристики и погодности на чамците за спасување; 
различни видови средства за спуштање во море на чамци 
за спасување; начини на спуштање чамци за спасување во 
немирно море; дејствија што се извршуваат по напушта-
њето на бродот; ракување со чамци за спасување, употре-
ба на врзилки, морска котва и друга опрема; распределба 
на храна и вода во чамецот за спасување; начини на спасу-
вање со помош на хеликоптер; употреба на прибор за 
прва помош и техника на оживување; радиосредства во 
чамците за спасување, вклучувајќи и радио-плутачи за да-
вање сигнали во вонредни ситуации; ефекти од хипотер-
мија и нејзино спречување; употреба на заштитни потив-
ки и заштитна облека; начини на задвижување и ракување 
со моторот во чамците за спасување и со дополнителната 
опрема; употреба на средства за гаснење на пожари; упот-
реба на чамци за спасување и на моторни чамци за спасу-
вање за извлекување сплавови за спасување и спасување 
на бродоломници и лица од морето; пристанување со чам-
ци за спасување. 

Член 5 
Посебни овластувања се признаваат, и тоа: 
1) овластување за вршење работи на сигурниов на 

танкери - на бродоводар, поучник на трговска морнари-
ца, капетан на долга пловидба, бродски машиноводар, по-
морски машинист и поморски машинист I класа - кои во 
последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, има-
ат најмалку една година пловидбен стаж на танкери во до-
лга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во 
вршењето работи од соодветно звање; 

2) овластување за вршење работи на ракување со ра-
дар за набљудување - на поручник на трговска морнарица 
и капетан на долга пловидба кои во последните седум го-
дини, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку три 
години пловидбен стаж на бродови што се опремени со ра-
дар, во својство на офицер на палуба или приправник со 
едногодишен приправнички стаж за соодветно звање; 

3) овластување за вршење работи на барање, спасува-
ње и опстанок на море - на сите поморци со соодветно ов-
ластување кои во последните пет години, пред 5 февруари 
1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж 
на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна 
пловидба, големи преку 200 ВИТ или со моќност на погон-
ската постројка преку 750 к ^ ; 

4) овластување за вршење работи на противпожарна 
заштита - на сите поморци со соодветно овластување кои 
во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, 
имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови 
во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во 
вршење работи од соодветно звање; 

5) овластување за вршење работи на ракување со 
средства за спасување - на сите поморци со соодветно ов-
ластување кои во последните три години, прет 5 февруари 
1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж 
на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна 
пловидба во вршење работи од соодветно звање. 

Член 6 
Образецот на посебното овластување содржи: натпис 

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија" со 
втиснат државен грб на СФРЈ, назив на лучката капетани-
ја, број на издаденото посебно овластување, сериски број 
на посебното овластување, назив на посебното овластува-
ње со податок за прописот за издавање посебно овластува-
ње, презиме и име на носителот на посебното овластува-
ње, податок за државјанството на носителот на посебното 
овластување, податоци за местото и времето на издавање 
на посебното овластување, потпис на носителот на посеб-
ното овластување, печат и потпис на овластеното лице. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 760/3 
17 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Мустафа Пљакиќ, е. р. 

275. 
Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, УС-
ЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊА И ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НЕ ЕКИПАЖОТ НА ПО-
МОРСКИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИ-
ЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за звањата, условите за здобивање 

со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на 
поморските бродови на трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/81,30/83 и 17/85), во член 37 ст. 2 и 
3 се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр, 760/4 
17 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
* на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакић, е. р. 
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276. 
Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГО-

РИВА 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за справи-

за мерење на течни горива („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/85) во член 8 став 1 точка 2 зборовите: „од - 6°С до + 
40°С" се заменуваат со зборовите: „од + 6°С до + 40°С ". 

Член 2 
Во член 14 ставот 2 се менува и гласи: 
„Страниците на обвивката (предната и задната) тре-

ба да бидат такви што да можат лесно да се демонтираат". 

Член 3 
Во член 19 ставот 2 се менува и гласи: 
„Показниот уред од став 1 на овој член може да има и 

покажувач за вкупниот динарски износ." 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, по-

казниот уред може да ги има и само покажувачите пропи-
шани во точ. 1 и 2 на став 1 од овој член." 

Член 4 
Во член 21 став 2 зборовите: „(}„ 

зборовите: 
' се заменуваат со 

Член 5 
Во член 23 став 3 во втората реченица зборовите: 

„поделокот на покажувачот на зафатнина" се заменуваат 
со зборовите: „поделокот на првиот елемент на покажува-
чот на зафатнина". 

Член 6 
Во член 57 став 1 точка д во одредбата под 5 зборови-

те: „К = ...°/1/* се заменуваат со зборовите: „К = ...°/1". 
Одредбата под 6 се менува и гласи: 
„најголемиот проток на проточното мерило за кое 

може да се користи показниот уред само за електронски, 
испишан во форма: 

„за справи со ^таx « ...1/тт";". 

Член 7 
Во член 58 став 2 зборовите: „со член 19 став 2" се за-

менуваат со зборовите: „со член 19 став 3". 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3377/84/3 
25 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

277. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ХРОНОТАХОГРАФИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на хронотахографи 
што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен 
труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ни, кои произведуваат и поправаат хронотахографи. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.В-3/2. 

Член 2 
Работниците, што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат при прегледот на хронотахографи, мораат да 
имаат III или IV степен стручно образование односно 
средна стручна подготовка од машинска, електротехничка 
или сообраќајна струка и мораат да ја познаваат постап-
ката и методите за прегледот. 

Член 3 
За преглед на хронотахографи се користи следната 

опрема: 
1) работен еталон - уред за мерење на линеарната 

брзина и изминатиот пат; 
2) работен еталон за време - уред за испитување на 

саатните механизми на хронотахографот; 
3) мерна лупа за отчитување на дијаграмот; 

, 4) средство за контрола на картичките, односно на 
отпечатените скали на картичките; 

5) статив за сместување на хронотахографот за време 
на прегледот; 

6) помошна опрема (на пр. извори на стабилизиран 
напон, полица за сместување на прегледаните и непрегле-
даните хронотахографи и ел.). 

Опремата од став 1 на овој член мора да овозможува 
преглед на хронотахографи со различни вредности на кон-
стантата „к". 

Член 4 
Работниот еталон од член 3 став 1 точка 1 на овој 

правилник мора да биде таков што односот на мерната 
несигурност на работниот еталон спрема дозволената 
грешка на хронотахографот за линеарната брзина и изми-
натиот пат да изнесува најмалку 1:3. 

Работниот еталон од член 3 став 1 точка 2 на овој 
правилник мора да биде таков што односот на мерната 
несигурност на работниот еталон спрема дозволената 
грешка на хронотахографот за интервал на време да изне-
сува најмалку 1:5. 

Член 5 
Во работната просторија мора да биде сместен тер-

мометар за мерење на температурата на воздухот, чија 
најмала вредност на поделокот не смее да биде поголема 
од 1°С. 

Член 6 
Работната просторија мора да биде: 
1) изградена во согласност со техничките нормативи 

и доволно пространа за сместување на опремата; 
2) чиста и сува и мора да ги исполнува пропишаните 

услови во поглед на хигиенско-техничката заштита; 
3) изолирана од потреси, вибрации, влегувања на 

прав, водена пареа, агресивни гасови и ел.; 
4) заштитена од дејство на надворешни електромаг-

нетни полиња и од други штетни зрачења. 

Член 7 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 

I 4 
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1Ј.С9.100, предвиден во Решението за југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62) односно осветлението да биде „големо" и да се из-
ведува како „општо" осветление. 

Член 8 
Изворите за греење на работната просторија мораат 

да бидат доволно оддалечени од местото на кое се врши 
преглед на хронотахографите и изведени така што да 
обезбедуваат рамномерно загревање на просторијата. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети што го спречуваат нормалното вршење на преглед 
ниту за време на прегледот смеат да се вршат други деј-
ствија. 

Член 10 
Работната просторија мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) температура: 22 ± 5°С; 
2) напон на напојување на опремата за преглед: 220У 

± 10%; 
3) фреквенција на напонот на напојување на опрема-

та за преглед: 50 Нг ± 1%; 
4) напон на напојување на хронотахографот: 12 (24) V 

± 10% односно номинална вредност на напонот ± 10%. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите за преглед и 
жигосување на хронотахографи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/83). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4183/1 
26 ноември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

278. 
Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ ЗА 

МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат манометрите за мере-
ње на крвен притисок (во натамошниот текст: маномет-
ри). 

Метролошките услови од став 1 на ОВОЈ член се озна-
чуваат со скратена ознака М1ЈЅ.Р-3/1. 

Член 2 
Под манометри, во смисла на овој правилник, се под-

разбираат иснтрументи за мерење на крвен притисок што 
можат да бидат со: 

1) течност - манометар со жива; 
2) еластичен мерен елемент: 

а) манометар со цевовидна пружина; 
б) манометар со спирална пружина; 
в) манометар со еластична мембрана; 
г) манометар со еластична чаура (капсула) 
д) манометар со еластично шупливо тело. 

Член 3 
Покажувањето на манометарот, за секоја вредност на 

притисокот во опсегот на мерењето, не смее да има грани-
ца на дозволената грешка поголема од ± 0,5 кРа. 

Варијациите на покажувањето на манометарот не 
смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на најголе-
мата дозволена грешка од став 1 на овој член. 

При атмосферски притисок нивото на живата однос-
но стрелката на манометарот треба да се запре на цртата 
на поделбата која означува нула или во границите што и 
одговараат на најголемата дозволена грешка. 

Член 4 
За температури помеѓу + 15°С и + 25°С најголемите 

дозволени грешки не смеат да ја преминуваат апсолутна-
та вредност на границата на дозволената грешка од став 1 
на член 3 од овој правилник. 

Член 5 
При прегледот и во употребата манометарот мора да 

ги исполни границите на дозволената грешка пропишани 
во чл. 3 и 4 на овој правилник, при следните услови: 

1) мора да го издржи дејството на натпритисокот кој 
ја преминува горната граница на мерењето за 10% во тра-
ење од 15 пип; 

2) мора да го издржи дејството на притисокот, од 
5 ООО осцилации, кој полека се менува од 0 до горната гра-
ница на мерењето, со зачестеност од 20 до 40 осцилации 
во минута. 

Член 6 
Манометрите со жива можат да бидат двокраки или 

еднокраки, со резервоар. 
Внатрешниот пречник не смее да биде помал од 4 

шш. 
Член 7 

Пресеците на елементите во кои се наоѓа жива мора-
ат да бидат такви што живата во нив да се движи рамно-
мерно. 

Член 8 
Садовите и цевките во кои се наоѓа жива и составните 

елементи мораат да бидат изработени од материјали што 
не развиваат хемиска реакција со жива, ниту живата деј-
ствува врз нив. 

Цевките во кои се наоѓа жива и по должината на кои 
се исчитува нивото на живата мораат да бидат изработени 
од провиден материјал кој овозможува лесно и непречено 
исчитување. 

Член 9 
Еластичните мерни елементи мортаат да бидат изра-

ботени од соодветен материјал (на пример: легура на ба-
кар, никел, челик) и мораат да бидат издржливи и отпорни 
на стареење. 

Член 10 
Скалата мора да биде таква што со нејзиното помес-

тување да може да се дотера нулата. 
Во текот на мерењето скалата не смее да се поместу-

ва под дејството на вибрации или лесни удари. 

Член И 
Исчитување^ на скалата мора да биде директно, без 

употреба на фактор на множење. 
Ознаките на скалата мораат да бидат изразени во 

единица притисок - кРа. 

Член 12 
Поделбата на скалата мора да биде рамномерна и 

чиста, вгравирана или отпечатена јасно и неизбришлив©. 
Дебелината на цртата на поделбата не смее да биде 

поголема од 1/5 од широчината на поделокот. 
Секоја петта, односно секоја десетта црта на поделба-

та мора да биде подолга од другите црти. 
Најмалку секоја десетта црта на поделбата мора да 

биде обележена со број. 
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Член 13 
Кај манометрите со жива, ако поделбата не е дирек-

тно означена на цевката низ која се движи живата, туку на 
скалата прицврстена по должината на цевката, скалата 
мора да биде поставена така што да може да се види од се-
која страна на живината нишка. 

Член 14 
Кај манометрите со еластичен мерен елемент, врвот 

на стрелката мора да покрива 1/3 до 2/3 од должината на 
најкратките црти на поделбата. 

Дебелината на стрелката на местото на читањето не 
смее да биде поголема од дебелината на цртата на подел-
бата. 

Член 15 
Манометарот мора да биде конструиран така што на 

него да се наоѓаат места за втискување на жигови. 

Член 16 
Мерниот механизам и скалата на манометарот мора-

ат да имаат обвивка која ги штити од навлегување на 
прав. 

Член 17 
Манометрите со жива мораат да имаат уред за запи-

рање, кој го спречува растурањето на живата. 
Уредот за запирање може да се наоѓа во резервоарот 

или во цевката. 
Ако цевката го има уредот од став 1 на овој член, за-

бавањето предизвикано од протекот на живата не смее да 
биде поголемо од 1,5 секунди за пад на притисокот од 25 
кРа. 

Член 
Манометарот со еластичен мерен елемент, во смисла 

на овој правилник, мора при транспортот да издржи: 
1) температура на околината од - 20°С до 4- 50°С за 

време од шест часови за секоја од овие температури; 
2) потреси со забрзување од 30 ш/ѕ2 и зачестенот од 

80 до 120 удари во минута, во траење од два часа. 

Член 19 
Натписите и ознаките на манометарот мораат да би-

дат испишани на еден од јазиците и писмата на народите 
односно народностите на Југославија. 

Член 20 
Натписите и ознаките на манометарот мораат да би-

дат јасни, добро видливи во работни услови и испишани 
така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 21 
На показниот уред на манометарот мораат да се ис-

пишат следните натписи и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) сериски или фабрички број; 
3) ознака на мерната единица; 
4) службена ознака на типот на манометдрот, ако е 

извршено испитување на типот. 

Член 22 
Кај манометрите со жива со променлива цевка, ку-

ќиштето мора да носи и ознака на внатрешните пречници 
на цевките и на толеранцијата на производството. 

Член 23 
Манометрите што се наоѓаат во употреба на денот на 

влегувањето во сила на овој правилник ќе се примаат на 
преглед и жигосување ако ги исполнуваат метролошките 
услови пропишани во чл. 3,4,5,17 и 18 на овој правилник. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за манометри за мерење на крвен притисок („Службен 
лист на СФРЈ , бр. 59/82). 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3538/1 
17 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

279. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ НА 

КРВЕН ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на манометри за мере-
ње на крвен притисок (во натамошниот текст: манометри) 
што во поглед на стручноста на работниците, опремата и 
работните простории мораат да ги исполнуваат организа-
циите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани кои произведуваат или поправаат ма-
нометри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.Р-3/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на манометри мораат да имаат III 
или V степен стручна подготовка, односно мораат да би-
дат висококвалификувани или квалификувани работници 
и мораат да ја познаваат постапката и методите на пре-
гледот. 

Член 3 
Опремата за преглед на манометри се состои од ета-

лони на притисок со течност - живин столб со опсег на ме-
рењето од 0 кРа до најмалку 50 кРа. 

Член 4 
Грешките на мерењето на еталоните мораат да бидат 

во границите од ± 0,5%. 

Член 5 
Работната просторија за преглед на манометри мо-

ра: 
1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на по-

требната опрема; 
4) во просторијата и нејзината околина да нема изво-

ри на потреси што би влијаеле врз точноста на мерењето; 
5) да има маса и стол за работа на работникот; 
6) во просторијата да биде вграден термометар за ме-

рење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не 
смее да биде поголем од 0,5°С. 

Член 6 
Топлотните извори за греење на работната простори-

ја за преглед на манометри мораат да бидат доволно од-
далечени од местото на кое се врши прегледот и изграде-
ни така што да овозможуваат рамномерно загревање на 
просторијата. 

4 4 



Страна 562 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 април 1986 

Член 7 
Температурата во работната просторија за преглед 

на манометри мора да биде во границите од 18°С до 25°С. 

Член 8 
Работната просторија за преглед на манометри мора 

да биде сместена така што да не биде изложена на дејство 
на директни сончеви зраци. 

г 
Член 9 

Работната просторија за преглед на манометри мора 
да има дневно и електрично осветление според југословен-
скиот стандард Ј1ЈЅ 1Ј.С9.100, пропишан во Решението за 
југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/62), односно осветлението да биде „голе-
мо" и да се изведува како „општо" осветление. 

Член 10 
Во работната просторија за преглед на манометри не 

смеат да се држат предмети што го смеќаваат нормалното 
вршење на прегледот, ниту смеат за време на прегледот да 
се вршат други дејствија, освен преглед на манометри. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3542/1 
17 октомври 1985 година 

Б е л г Р а д Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

280. 
Врз основа на член 46 став 2 на Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ И 

МАНОВАКУУММЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на манометри, вакуум-
метри и мановакуумметри, кои во поглед на стручноста 
на работниците, опремата и работните простории мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружен труд и ра-
ботните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани кои про-
изведуваат или поправаат манометри, вакуумметри и ма-
новакуумметри (во натамошниот текст: мерила). 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.Р-1/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на мерила мораат да имаат III 
или IV степен на стручна подготовка, односно мораат да 
бидат висококвалификувани или квалификувани работни-
ци и мораат да ја познаваат постапката и методите на пре-
глед. 

Член 3 
Опремата за преглед на мерила мора да биде во опсе-

гот на мерењето на мерилото. 

Член 4 
Прегледот мора да се врши со еталон чија грешка на 

мерење не преминува 1/А ОД вредноста на'најголемата до-
зволена грешка пропишана за тоа мерило. 

Член 5 
Работната просторија за преглед на мерила мора: 
1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на по-

требна опрема; 
4) во просторијата и во нејзината околина да нема из-

вори на потрес што би влијаеле врз точноста на мерење-
то; 

5) да има маса и стол за работа на работникот; 
6) во просторијата да биде вграден термометар за ме-

рење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не 
смее да биде поголем од 0,1°С. 

Член 6 
Топлотните извори за греење на работната простори-

ја за преглед на мерила мораат да бидат доволно оддале-
чени од местото на кое се врши преглед на мерила и из-
градени така што да овозможуваат рамномерно загревање 
на просторијата. 

Член 7 
Температурата во работната просторија за преглед 

на мерила мора да биде во границите од 18°С до 25°С. 

Член 8 
Работната просторија за преглед на мерила мора да 

биде сместена така што да не биде изложена на дејстзво на 
директни сончеви зраци. 

Член 9 
Работната просторија за преглед на мерила мора да 

има дневно и електрично осветление според југословен-
скиот стандард Ј1ЈЅ 1Ј.С9.100, пропишан во Решението за 
југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/62), односно осветлението да биде „голе-
мо" и да се изведува како „општо" осветление. 

Член 10 
Во работната просторија за преглед на мерила не 

смеат да се држат предмети кои го спречуваат нормално-
то врешње на прегледот, ниту смеат за време на прегледот 
да се вршат други дејствија освен преглед на мерила. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3540/1 
17 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

281. 
Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИТЕ 
ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРИТИСОКОТ ВО ПНЕВМАТИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат манометрите за мере-
ње на притисок во пневматици (во натамошниот текст: 
манометри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.Р-1/2. 

* 
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Член 2 
Под манометри, во смисла на овој правилник, се под-

разбираат мерилата чијашто работа се заснова врз прин-
ципот на директно пренесување на деформација на елек-
тричен мерен елемент, настаната под дејство на притисок, 
на показниот уред. 

Член 3 
Манометрите се делат на: 
1) манометри фиксно или подвижно поставени во сер-

висни и бензиски станици, кои служат за контрола на при-
тисок за време на полнење на пневматиците; 

2) рачни манометри кои сочинуваат дел од приборот 
на возилото и наменети се за повремена контрола на при-
тисокот во пневматиците; 

3) манометри вградени на возилото и наменети за не-
прекината контрола на притисокот во пневматиците во 
текот на возењето. „ 

Член 4 
Мерните опсези на манометрите можат да бидат раз-

лични во границите од 0 МРа до 1 МРа или од 0 ђаг до 10 
ђаг. 

Член 5 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) ознака на класата на точност на манометарот е 

бројот што ја означува апсолутната вредност на најголе-
мата дозволена грешка на мерењето при употребата на 
манометарот, изразено во проценти на горната граница 
на мерењето; 

2) варијација на покажувањето на манометарот е раз-
ликата во покажувањата на манометарот кога тој ја по-
кажува истата вредност на притисокот, било покажување-
то односно притисокот да расте или опаѓа. 

Член 6 
Границите на дозволените грешки на мерењето за 

манометрите што се користат во сервисните и бензиските 
станици и за рачните манометри се дадени во следната та-
бела: 

Горни граници на 
мерењето во, МРа 

Граници на дозволените грешки во 
МРа 

Горни граници на 
мерењето во, МРа 

при првиот 
преглед 

при повремениот 
преглед 

до 0,4 
над 0,4 до 1 

± 0,008 
± 0,016 

± 0,01 
±0,02 

Член 7 
Границите на дозволените грешки за манометрите на 

возилата изразени во проценти на горните граници на ме-
рење се при: 

1) испитувањето на типот ± 1,3%; 
2) првиот преглед ±1,3% 
3) периодичните прегледи и во работа ±1,6 

Член 8 
Варијациите на покажувањето на манометрите не 

смеат да Ја надминуваат апсолутната вредност на грани-
ците на дозволените грешки од чл. 7 и 8 на овој правил-
ник. 

Член 9 
Варијациите на покажувањето на манометрите при 

температурите што отстапуваат од 20°С ± 5°С не смеат 
да преминат ± 0,4% од горната граница на мерењето за 
секои 10°С. 

Член 10 
Манометарот се состои од следните делови: 
1) купиште со поклопка; 
2) показен уред (бројник и стрелка); 
3) еластичен мерен елемент; 
4) механизам за пренос на притисокот од еластични-

от мерен елемент на стрелката; 
5) носач со приклучок. 

Член И 
Куќиштето на манометарот мора да го заштити мер-

ниот механизам и скалата од навлегување на прав и влага, 
како и од удар и оштетување. 

Член 12 
Површината на бројникот на манометарот мора да 

биде рамна и така прицврстена за куќиштето што под деј-
ство на вибрации или удар да не се поместува. 

Скалата на бројникот на манометарот мора да има 
еднакви растојанија меѓу две кои и да било последовни 
црти на поделбата. 

Броевите со кои се обележени цртите на поделбата 
мораат непосредно да ја изразуваат големината на изме-
рениот притисок без примена на факторот на множење. 

Член 13 
Стрелката може да има врв во форма на еднокрак 

триаголник чија основа не ја преминува широчината на 
најтесната црта на поделбата и чиј агол при врвот не пре-
минува 60°. 

Врвот на стрелката може да има и форма на нож кој е 
поставен вертикално на рамнината на поделбата и чија 
широчина не ја преминува широчината на најтесната црта 
на поделбата. 

Врвот на стрелката мора да покрива 1/3 до 2/3 од 
должината на најкратките црти на поделбата. 

Оддалеченоста меѓу стрелката и површината на број-
ниот не смее да биде поголема од 0,021 ± 1 т т , каде што 
1 е растојание во т т меѓу оската на ротацијата на стрел-
ката и нејзиниот врв. 

Член 14 
Еластичен мерен елемент е елемент на манометарот 

(на пр. манометарска цевка, мембрана, мев, спирална 
пружина, еластична чаура) кој под влијание на мерниот 
притисок еластично се деформира. 

Еластичниот мерен елемент мора да биде изработен 
од материјал кој обезбедува постојаност на физичко-хе-
миските особини на елементот (на пр. легура на бакар, ни-
кел, челик). 

Член 15 
Механизмот за пренос на притисокот од еластичниот 

мерен елемент на стрелката се состои од: 
1) водилка врзана со едниот крај за слободниот крај 

на еластичниот мерен елемент, а со другиот крај за сег-
ментниот запченик; 

2) сегментен запченик; 
3) запченик. 

Член 16 
Носачот со приклучок мора да биде врзан за еластич-

ниот мерен елемент и низ него мора да се пренесува при-
тисокот од пневматикот на еластичниот мерен инстру-
мент. 

Член 17 
Рачните манометри можат да имаат уред за блокира-

ње и враќање на стрелката во основна положба. Уредот 
мора да овозможи исчитување на вредноста на измерени-
от притисок, по одвојувањето на манометарот од венти-
лот на пневматикот. 

Член 18 
Вредноста на поделокот на манометарот мора да из-

несува 0,01 МРа, односно 0,1 ћаг. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, рач-

ните манометри чија горна граница на мерењето е над 0,4 
МРа, односно 4 ђаг, можат да имаат и поголем поделок, 
но не поголем од 0,025 МРа, односно 0,25 ђаг. 

Член 19 
Широчината на поделокот не смее да биде помала од 

1,5 шш. 
Широчината на поделоците на истиот бројник не сме-

ат меѓусебно да се разликуваат за повеќе од 1/5 од широ-
чината на најмалиот поделок. 

# % 
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Широчината на цртата на поделбата не смее да биде 
поголема од 1/5 од широчината на поделокот. 

Секоја петта црта на поделбата мора да се разликува 
од другите црти на поделбата со поголема должина, а се-
која петта или десетта црта мора да биде обележена со 
број. 

Скалата на бројникот мора да биде видлива и лесно 
читлива од растојание од најмалку 0,6 т , без оптички сис-
тем за увеличување. 

Член 20 
Манометарот мора да биде така конструиран што да 

издржи: 
1) притисок кој ја преминува горната граница на ме-

рењето за 25% за време од 15 минути; 
2) 1.000 импулси што ги дава притисок кој варира од 

0 до 90/95% од горната граница на мерењето за маномет-
рите кои се користат во серивсни и бензиски станици и за 
рачни манометри; 

3) 10.000 циклуси на притисок кој варира полека од 0 
до 75% од горната граница на мерењето, со фреквенција 
која не преминува 60 циклуси во минута, за манометрите 
кои се користат во сервисните и бензиските станици и за 
рачните манометри чиј уред за блокада се запира по мере-
њето; 

4) 20.000 илјади циклуси на притисок кој полека вари-
ра од 25% до 75% од горната граница на мерењето, со 
фреквенција која не преминува 60 циклуси во минута за 
манометрите вградени на возилото; 

5) температури на околината од - 20°С и + 50°С, се-
која по шест часови; 

6) вибрации на фреквенција од 50 Нг и забрзување од 
50 ш/ѕ2 во текот на два часа за рачни манометри и за ма-
нометри вградени на возилото; 

7) потреси на фреквенција од 80 до 120 удари во ми-
нута и забрзување од 50 т / ѕ 2 во текот на два часа за мано-
метри вградени на возило, односно забрзување од 70 т / ѕ 2 

за рачните манометри. 
По држењето на манометарот без притисок во тра-

ење од еден час, границата на дозволената грешка на ме-
рењето и варијациите на покажувањето не смеат да ги пре-
минуваат вредностите на границите на дозволените греш-
ки пропишани со овој правилник. 

Член 21 
Натписите и ознаките на манометарот мораат да би-

дат испишани на еден од јазиците и писмата на народите 
односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 22 
На бројникот на манометарот мораат да се испишат: 
1) ознаката на мерната единица; 
2) класата на точност; 
3) натписот: „Манометар за пневматик"; 
4) знакот што ја покажчува работната положба на ма-

нометарот ако е потребно. 

Член 23 
На бројникот или куќиштето на манометарот мораат 

да се испишат: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) фабричкиот број (тековниот број на производство); 
3) годината на производство; 
4) службената ознака на типот на манометарот ако е 

извршено испитување на типот. 

Член 24 
На манометрите вградени на возилото мораат да се 

испишат: 
1) типот на автомобилските гуми; 
2) големината на притисокот што му одговара на тој 

тип. 
Член 25 

Манометрите што се наоѓаат во употреба, а немаат 
натпис: „Манометар за пневматици" можат да се употре-

буваат и по влегувањето во сила на овој правилник, ако ги 
исполнуваат другите метролошки услови пропишани со 
овој правилник. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за манометрите за мерење на притисокот во пневмати-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/82). 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3539 
17 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

282. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА 
ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА ЖИВИ СВИЊИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ 
И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД КРАЛ-

СТВОТО ХОЛАНДИЈА 
1. Заради спречување на внесувањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија на заразната 
болест афричка куга на свињи се забранува увозот од 
Кралството Холандија во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и провозот преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 
следните пратки: 

1) на живи свињи; 
2) на производи, суровини и отпадоци по потекло од 

свињи, освен термички обработени конзерви. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2747/1 
4 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

283. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА РЕГУЛАТО-
РИ НА ПРИТИСОКОТ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ ПРОПАН-

-БУТАН 
1. На задолжително атестирање подлежат регулато-

рите на притисокот за течни гасови пропан-бутан (во на-
тамошниот текст: регулаторите на притисок) за номинал-
ни протони до 2 к^/ћ и излезни притисоци 30 тћаг или 50 
тђаг. 

2. Постапката за атестирање на регулатори на прити-
сокот се спроведува на следниот начин: 

Ј 

Ј 
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1) за регулатори на притисокот од домашно произ-
водство се атестира типот на производот - со контрола на 
сообразноста на производот од производството на атести-
раниот тип; 

2) за регулатори на притисокот од увоз се атестира 
секоја увезена партија односно серија на производи од ис-
то потекло. 

Под тип на регулатор на притисокот, во смисла на 
оваа наредба, се подразбира регулатор на притисокот кој 
има исто конструкционо решение, димензии, номинален 
проток, излезен притисок, димензии на сите составни де-
лови и кој е произведен од ист материјал и од ист произ-
водител. 

Под увезена партија на тип регулатори на притисо-
кот односно под увезена серија на тие производи, во смис-
ла на оваа наредба, покрај карактеристиките од став 2 на 
оваа точка, се подразбира и иста земја на потекло, ист 
увозник, иста година на производство и увоз во текот на 
иста календарска година. 

3. На испитување заради задолжително атестирање 
подлежат следните карактеристики на квалитетот на регу-
латорите на притисокот од точка 1 на оваа наредба: 

1) приклучните мери; 
2) конструкционите карактеристики и материјалот; 
3) непропустливоста на регулаторот и мембраната; 
4) цврстината на влезниот прилучок до регулациони-

от зглоб; 
5) цврстината на куќиштето без мембраната; 
6) излезниот притисок; 
7) внатрешниот отпор (хистереза); 
8) отпорноста на температурни промени; 
9) отпорноста на сите гумени и пластични делови на 

дејство на јагленводород. 
4. Карактеристиките на квалитетот од точка 3 на 

оваа наредба се утврдени и тоа: 
1) приклучните мери - со југословенскиот стандард 

Ј1ЈЅ М. С5. 360 - Регулатори на притисокот за течни гасо-
ви пропан-бутан, за проток на 1 и 2 к^/ћ; 

2) конструкционите карактеристики и материјалот -
со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ М. С5. 360; 

3) непропустливост на регулаторот и мембраната -
не е допуштено пропуштање под условите за испитување 
утврдени во точка 5 под 3) на оваа наредба; 

4) цврстината на влезниот приклучок до регулацио-
ниот зглоб - не е допуштено пропуштање под условите за 
испитување утврдени во точка 5 под 4) на оваа наредба; 

5) цврстината на куќиштето без мембрана - не се до-
пуштени пластични деформации односно пукнување на 
материјалот под условите за испитување утврдени во точ-
ка 5 под 5) на оваа наредба, а е допуштено пропуштање; 

6) излезниот притисок - под условите за испитување 
утврдени во точка 5 под 6) на оваа наредба, мора да биде 
во следните граници определени со зоните на протокот и 
со процентите на номиналниот излезен притисок (слика 
1): 
- внатре во зоната на излезниот затворен притисок + 25% 

- 5% 
- надвор од зоната на излезниот затворен притисок + 15% 

- 5% 
- преку номиналниот проток до 1,5 од номиналниот про-
ток + 25% 
- не е ограничен 

7) внатрешниот отпор (хистереза) - не е допуштено 
отстапување поголемо од ± 10% од номиналниот излезен 
притисок под условите за испитување утврдени во точка 5 
под 7) на оваа наредба; 

р, I 
баг 

0 ОЈ / кдЉ 7,5 дп 

Слика 1. 

каде што е: 

ЧП - номинален проток; 
И - излезен притисок; 
Рп - номинален излезен притисок; 
Рх - затворен излезен притисок; 
Р̂ тах - максимален излезен притисок; 
Р̂шш - минимален излезен притисок; 

8) отпорноста на температурни промени - не е до-
пуштено пропуштање по изложување на регулаторот на 
притисокот на сушење односно на температурни промени 
под условите за испитување утврдени во точка 5 под 8) на 
оваа наредба; 

9) отпорноста на сите гумени и пластични делови на 
дејство на јагленводород и то^ на: 

а) мембраната - со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
М.С5.360; 

б) челото на регулациониот зглоб (затиначи на лизна-
та) и другите гумени затиначи - со југословенскиот стан-
дард Ј1ЈЅ Ј.03.101, точка 4.1.1.2. 

5. Карактеристиките на квалитетот на регулаторот 
на притисокот се испитуваат, и тоа: 

1) приклучните мери - со микрометар односно со по-
местлив© мерило, односно со баждарен шаблон, на десет 
потамина земени мостри, при што се допуштени отстапу-
вања кај една мостра. Во случај на отстапување, испитува-
њето се повторува на дваесет нови мостри при што не 
смее да дојде до отстапување; 

2) конструкционите карактеристики и материјалот -
со утврдување на усогласеноста на мострите со техничка-
та документација. Испитување се врши на пет потамина 
земени мостри, при што не се допуштени отстапувања кај 
ниедна мостра. Како мостри служат регулаторите на при-
тисокот кај кои не е извршено зацврстување на капакот; 

3) непропустливоста на регулаторот и мембраната -
со притисок на воздухот од 150 тћаг од излезната страна 
на регулаторот, при што не смее да дојде до пропуштање 
на мострите под вода. Испитување се врши на десет мос-
три од одредбата под 1) на оваа точка во траење од пет 
минути, при што не се допуштени отстапувања кај ниедна 
мостра. Испитувањето на непропустливоста на регулаци-
ониот зглоб е опфатено со испитувањето на излезниот 
притисок според одредбата под 6) на оваа точка; 

4) цврстината на влезниот приклучок до ргулациони-
от зглоб - со изложување на влезниот приклучок на хид-
ростатичен притисок од 1,ЗРитах«22± 1 ђаг каде што е Ри. 
тах - максимален влезен работен притисок, при што не 
смее да има пропуштања. Испитувањето се врши на десет 
мостри од одредбата под 1) на оваа точка во траење од 
пет минути, при што не е допуштена неисправност кај ни-
една мостра; 

5) цврстината на куќиштето без мембрана - со хид-
ростатичен притисок кој е еднаков на максималниот вле-
зен работен притисок (17 ћаг), при што е дозволено про-
пуштање на споевите, но не смее да дојде до пуќнување 
односно кршење на материјлот. Испитувањето се врши на 
три мостри, без мембрански механизам, кој е подготвен за 
ова испитување. Не е допуштено отстапување кај ниедна 
мостра; 

6) излезниот притисок - на уредот прикажан на сли-
ката 2, со влезен притисок на воздухот од 10 ђаг и од 0,5 
ђаг и со протоци меѓу 0 и 150% од номиналниот проток. 
Како еквивалентна количина на воздухот за 1 пропан-
-бутан при стандардните услови за испитување се зема 
0,63 т 3 воздух. 

Слика 2. 

каде што е: 
1 - вентил за регулирање на влезниот притисок; 
2 - манометар за влезниот притисок; 
3 - реглуатор на притисокот што се испитува (мостра); 
4 - манометар за излезниот притисок; 
5 - вентил за брзо затворање (затворни вентил); 
6 - термометар; 
7 - регулатор и мерач на протокот; 
^ N - номинален пречник; 

А 
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Испитувањето се врши на пет мостри од одредбата 
под 1) на оваа точка, на следниот начин: 

а) излезниот затворни притисок се добива со постепе-
но затворење на вентил от 5 (Слика 2) во траење од најмал-
ку 0,5 секунди, а притисокот се отчитува непосредно по за-
твореното на вентилот, по една минута и по три минути, 
при што резултатите од второто и третото отчитување 
мораат да имаат иста вредност; 

б) дијаграмот на карактеристичните вредности (Сли-
ка 1) се снима при 20%, 50%, 80%, 100% и *50% од номинал-
ниот проток, со тоа што снимање се врши и при зголему-
вање на протокот и при намалување на протокот за ист 
влезен притисок. Како измерена вредност се зема средна-
та вредност на така измерениот излезен притисок. 

Испитувањето се врши во работна положба на регу-
латорот на притисокот, а ако работната положба не е оп-
ределена испитувањето се врши и во хоризонтална и во 
вертикална положба на мембраната. Не е дозволено от-
стапување кај ниедна мостра; 

7) внатрешниот отпор (хистереза) - се добива со одзе-
мање на вредностите на излезните притисоци добиени со 
испитување според точка 6 од одредба под б) на оваа на-
редба, при ист влезен притисок и ист проток; 

8) отпорноста на температурни промени - со повто-
рување на испитувањата утврдени со одредбите 3) и 6а) на 
оваа точка, по изложување на мострите на вештачко ста-
реење и на влијание на ниски и високи температури на 
следниот начин: 

а) мострата се суши 120 ± 2 часа во сушилница на 
температура од 50 ± 3 °С потоа се лади на температура 
од 20 °С, по што се пристапува кон испитување; 

б) мострата се лади на - 20 °С во ладна комора во ко-
ја се држи најмалку 120 минути, по што така оладена вед-
наш се испитува; 

в) мострата се загрева во вода на температура од 65 
± 5 °С, по што се пристапува кон испитување; 

Испитувањето се врши на пет мостри од одредбата 
под 1) на оваа точка, при што смее да доЈде до отстапува-
ња кај една мостра, но тогаш испитувањето според оваа 
одредба се повторува на десет нови потамина избрани 
мостри, кога не смее да има отстапувања; 

9) отпорноста на мембраната, на челото на регулаци-
ониот зглоб на затиначот на влезниот приклучок и на дру-
гите гумени затиначи на дејство на јагленводород, и тоа 
на: 

а) мембраната - според југословенскиот стандард 
Ј1ЈЅ М.С5.360, при што оптоварување се врши со тело во 
цилиндрична форма со мазна површина на челото и со за-
облен остар раб на челото со пречник од 30 т т , кое деј-
ствува со сила од 350 N. По 24 часа мострата се растовару-
ва и се врши визуелна контрола на површината, при што 
не смее да има оштетувања или видливи траги од отпеча-
токот на мострата. 

Ако мострата го задоволила наведеното испитување, 
се поставува на уредот прикажан на сликата 3, на кој се 
врши испитување на микропорозноста на мембраната. 
Притисокот под мембраната се одржува 5 пип на 150 тђаг 
при што не смее да дојде до појава на меурчиња во садот 
со вода; 

* 200тт 

Пратете под ммбршигга ДО т(мг 

каде што е: 
1 - сад со вода; 
2 - вентил за затворање на доводот на воздух; 
3 - извор на светлина; 
4 - мембрана; 
5 - манометар. 

б) на челото на регулациониот зглоб (затинач на лиз-
ната), на затиначот на влезниот приклучок и на другите 
гумени затиначи - според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
Ј.С3.101, точка 5.3.1.1.2. 

Бројот на мострите за испитување според одредбата-
под 9) е десет мостри за секоја позиција, а е дозволено ед-
но отстапување по една мостра од една позиција, во кој 
случај испитувањето на оваа карактеристика се повторува 
на дваесет нови мостри од соодветна позиција. Мострите 
ги избира кај производителот на регулатори на притисо-
кот организацијата на здружен труд овластена за вршење 
на работи за задолжително атестирање (во натамошниот 
текст: овластената организација), од количината наменета 
за вградување. 

6. Производителот или увозникот, кон барањето за 
атестирање што и го поднесува на овластената организа-
ција, ги доставува следните податоци: 

1) опис на регулаторот на притисокот со основни тех-
нички податоци; 

2) техничка документација, која содржи: 
- склопен цртеж со спецификација на материјалот на 

составните делови и со повикување на југословенскиот 
стандард за употребениот материјал; 

- цртежи на елементите со детали; 
- упатство за монтажа, употреба и одржување, со дек-

лариран рок на употреба. 
3) гумен материјал од кој се изработуваат затиначи-

те, заради исечување на епруветите за испитување (докол-
ку тоа го побара овластената организација). 

За регулаторите на притисокот што се увезуваат, по-
крај наведените податоци, увозникот доставува и подато-
ци за испораката, како што се: видот и типот на произво-
дот, називот на производителот и земјата на потеклото, 
производствените броеви, годината на производството, 
бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на вта-
сувањето и бројот на парчиња. 

7. Мострите ги зема овластената организација. За зе-
мањето на мостри се составува записник кој содржи пода-
тоци за називот на производителот односно увозникот, за 
називот и типот на производот, за бројот на мострите, за 
ознаките на мострите, за местото и датумот на земањето 
на мостри. Записникот го потпишуваат претставници на 
производителот односно на увозникот и на овластената 
организација. 

Овластената организација е должна да ги чува мос-
трите до следното атестирање, по што е должна да му ги 
врати на производителот. Мострите од регулаторите на 
притисокот од увоз овластената организација е должна да 
му ги врати на увозникот веднаш по извршеното атести-
рање. 

8. Извештајот за испитувањето на регулаторите на 
притисокот, покрај податоците за карактеристиките на 
квалитетот утврдени со испитувањата според точка 5 на 
оваа наредба, содржи: 

1) извештај за испитувањето на регулаторот на при-
тисокот од домашно производство: 

а) назив на производителот; 
б) место, датум и број на записникот за земањето на 

мостри; 
в) основни технички податоци, со ознака на типот и 

со сериски броеви на мострите; 
г) заклучок со образложение на издавањето или одби-

вањето на издавање атест; 
д) назив на овластената организација, место, датум, 

потпис на овластеното лице и отпечаток на печатот; 
2) извештај за испитувањето на регулатори на прити-

сокот од увоз содржи, покрај податоците од одредбата 
под 1 на оваа точка, уште и: 

а) земја на потеклото и година на производството; 
б) назив на увозникот односно на застпаникот на 

странската фирма; 
в) број и датум на договорот; 
г) место и датум на втасувањето; 
д) количина на увезената партија. 
9) За регулаторите на притисокот, за кои со испитува-

њето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните усло-
ви, овластената организација издава атест кон кој го при-
лага извештајот за испитувањето. 

Атестот и извештајот за испитувања се издаваат во 
три примероци, од кои еден му се доставува на подносите-
лот на барањето за атестирање, еден на Сојузниот завод за 
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стандардизација, а еден задржува овластената организа-
ција што го извршила атестирањето. 

Рокот на важењето на атестот за атестираниот тип на 
регулаторот на притисокот што се произведува сериски е 
една година од денот на издавањето на атестот. 

Важењето на атестот на типот престанува и кога на 
атестираниот тип на регулаторот на притисокот ќе се из-
вршат измени на конструкцијата или на материјалот. Во 
тој случај производителот е должен за извршените измени 
да ја извести овластената организација што го издала 
атестот, заради повторно атестирање на типот. 

Се смета дека регулатори на притисокот е снабден 
со важечки атест, без оглед на датумот на продажбата, ако 
е произведен во рокот на важењето на атестот и ако не му 
исткнал рокот на траењето што го определува производи-
телот. 

10. Регулаторот на притисокот за кој е издаден атест, 
производителот односно увозникот го означува со атестен 
знак. Атестниот знак производителот го втиснува покрај 
ознаката за идентификација определена со југословенски-
от стандард ЈХЈЅ М.С5.360. 

Изгледот на атестниот знак е утврден со Наредбата 
за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), а големината В од точка 
4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 5 т т . 

Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две 
бројчени ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на група-
та и подгрупата југословенски стандарди на кои им при-
паѓаат регулаторите на притисокот (МС), а бројчените оз-
наки ја претставуваат шифрата на овластената организа-
ција. Покрај атестниот знак регулаторите на притисокот 
мораат да бидат означени и со месецот и годината на про-
изводството. 

Регулаторот на притисокот од увоз, увозникот може 
да го означи и со самолеплива фолија. 

И. За атестирање на регулаторите на притисокот од 
точка 1 на оваа наредба, Сојузниот завод за стандардиза-
ција може да овласти организација која во поглед на опре-
меноста и стручната квалификација на кадрите ги испол-
нува следните услови, и тоа: 

а) да располага со следната опрема: 
1) со мерила за утврдување на точноста на мерите; 
2) со уред за испитување на непропустливоста на ре-

гулаторот; 
3) со уред за испитување на цврстината на регулато-

ри)^ 
4) со уред за испитување на карактеристичните вред-

ности; 
5) со уред за испитување на непропустливост на 

мембраната; 
б) со уреди за испитување на отпорноста на темпера-

турни промени и стареење; 
7) со уреди за испитување на гумените и пластичните 

делови на пропустливост и дејство на јагленоводород; 
6) да има работници за вршење работи на за-

должително атестирање што ги имаат следните стручни 
квалификации: 

1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањето на регулаторите на притисокот - висока стручна 
подготовка од техничка струка со најмалку пет години ра-
ботно искуство на работи на испитување гасни уреди или 
гасни арматура 

2) ако се во прашање стручни работници што непос-
редно изведуваат испитување на регулатори на притисо-
кот - средна стручна подготовка од техничка струка со 
најмалку пет години работно исксутво на работи на испи-
тување на регулациони вентили или сигурносни вентили 
или гасни уреди или садови под притисок. 

12. Организацијата на здружен труд овластена за 
атестирање е должна да изврши атестирање во рок од 30 
дена од денот на земањето на мострите. 

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

Бр. 05/02-4964/1 
18 октомври 1985 година 
Белград 

284. 
Л И С Т И 1 ) 

Н А К А Н Д И Д А Т И ЗА И З Б О Р Н А Д Е Л Е Г А Т И В О С О -
Ј У З Ќ И О Т С О Б О Р Н А С О Б Р А Н И Е Т О Н А С О Ц И Ј А -
Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А -

В И Ј А 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ги објавува листите на кандидатите 
за избор на делегати во СОЈУЗНИОТ собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија од 
социјалистичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини, потврдени од соодветните републички, од-
носно покраински изборни комисии и тоа: 

I 

Л И С Т А 
Н А К А Н Д И Д А Т И ЗА И З Б О Р Н А Д Е Л Е Г А Т И В О С О -
Ј У З Н И О Т С О Б О Р Н А С О Б Р А Н И Е Т О Н А С О Ц И Ј А -
Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А -
В И Ј А О Д С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А Ц Р Н А 

Г О Р А 

1. РАДОВИЌ ВЈЕРА родена 1960 година, дипло-
миран економист, Црногор-
ка, член на Делегацијата на 
ООЗТ „Електродистрибуци-
ја" - Цетиње; 
роден 1934 година, ВКВ ва-

Ѕилец, Муслиман, член на 
[елегациЈата на ООЗТ 

Одржување, Рудник за јаг-
лен - Плевља; 
роден 1954 година, ВКВ ра-
ботник, Црногорец, член на 
Делегацијата на ООЗТ Вле-
ча на возови, РО ЖТО 
„Титоград" - Титоград; 
роден 1943 година, техни-
чар, Црногорец, член на Де-
легацијата на Фабриката за 
пластични експлозиви 
„Унис" - Иванград; 
роден 1937 година, генерал-
-мајор, началник на Штабот 
на ТО на Црна Гора, Црно-
горец, член на Делегацијата 
на ВП Титоград и РШТО; 
роден 1950 година, дипломи-
ран инженер во РО „Горња 
Зета", Црногорец, член на 
Делегацијата на Работната 
организација „Горња Зета" 
- Никшиќ; 
роден 1926 година, електро-
инженер во ООЗТ ХЕ „Пи-
ва", Црногорец, член на Де-
легацијата на ООЗТ ХЕ 
„Пива" - Плужине; 

8. БУЛАТОВИЌ роден 1937 година, електро-
ВУКАШИН техничар, технички раково-

дител во ООЗТ „Електро-
дистрибуција" - Мојковац, 
Црногорец, член на Делега-
цијата на ООЗТ „Електро-
дистрибуција" - Мојковац; 

1) Листите на кандидати за избор иа делегати во Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ од социјалистичките републики Босна и Херцеговина, Македони-
ја и Словенија се објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 19 од 4 април 1986 
година 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

2. Б А М Б У Р Б Е К И Р 

3. ВУКАДИНОВИЌ 
МИОМИР 

4. ШЌЕКИЌ ИЛИЈА 

5. ПРАШЧЕВИЌ 
ДОБРАШИН 

6. ЃУКАНОВИЌ ВАСО 

7. БАЈ АГИЌ МИРКО 
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9. ВРБИЦА 
ВЛАДИМИР 

10. МАРТИНОВИЌ 
МАРКО 

11. МАГДЕЛИНИЌ 
ДРАГОМИР 

12. БУЛАТОВИЌ 
СЛАВКО 

13. КАЛЕЗИЌ ИСМЕТ 

14. РАКЧЕВИЌ ДРАГИ 

15. САВИЌ ЉУБИША 

16. ШАЛЕТИЌ 
МОМЧИЛО 

17. КАНДИЌ ЈОВАН 

18. ПГУКОВИЌ МИЈАТ 

19. РАТКОВИЌ 
ЧЕДОМИР 

20. ШЉИВАНЧАНИН 
ВЕЛИМИР 

21. КРСТОВИЌ МАТО 

22. КУРПЕЈОВИЌ 
ОМЕР 

роден 1955 година, дипломи-
ран економист, Црногорец, 
член на Делегацијата на РО 
„Ободгенекс" - Цетиње; 
роден 1939 година, ВКВ ра-
ботник, Црногорец, член на 
Делегацијата на ООЗТ Раз-
ладни уреди - „ОБОД" -
Цетиње; 
роден 1950 година, дипломи-
ран инженер во ООЗТ Пила-
на, Црногорец, член на Де-
легацијата на ООЗТ Пилана 
- „Горњи Ибар" - Рожае; 
роден 1943 година, профе-
сор, Црногорец, член на Де-
легацијата на Образовниот 
центар „Браќа Селиќ" - Ко-
лашин; 
роден 1956 година, дипломи-
ран економист на работа во 
ООЗТ „Ада" - Улцињ, Алба-
нец, член на Делегацијата на 
ООЗТ „Ада" - Улцињ; 
роден 1952 година, машин-
ски инженер, Црногорец, 
член на Делегацијата на 
ИГМ „Радое Дакиќ" - ООЗТ 
Ремонт и алатница -
Титоград; 
роден 1940 година, капетан 
на долга пловидба, Србин, 
член на Делегацијата на 
„Прекоокеанска" - Бар; 
роден 1941 година, работ-
ник, Црногорец, член на Де-
легацијата на Музејско-доку-
ментациониот центар - Да-
нил овград; 
роден 1931 година, новинар, 
секретар на Општинската 
конференција на СК - Плев-
ља, Црногорец, член на Де-
легацијата на Општинската 
конференција на СК-Плев-
ља; 
роден 1930 година, потпрет-
седател на Сојузниот из-
вршен совет, Црногорец, 
член на Делегацијата на Оп-
штинската конференција на 
ССРН - Колашин; 
роден 1935 година, дипломи-
ран економист, претседател 
на Собранието на општина 
Бар, Црногорец, член на Де-
легацијата на Општинската 
конференција на Сојузот на 
комунистите - Бар; 
роден 1935 година, дипломи-
ран економист, републички 
секретар за финансии, Црно-
горец, член на Делегацијата 
на Општинската конферен-
ција на ССРН - Жабљак; 
роден 1931 година, електро-
техничар, делегат во Сојуз-
ниот собор на Собранието 
на СФРЈ, Хрват, член на Де-
легацијата на Месната заед-
ница „Тиват" - Тиват; 
роден 1929 година, дипломи-
ран управен правник, член 
на Претседателството на 
ЦК СК на Црна Гора, Мус-
лиман, член на Делегацијата 
на Општинската конфренци-
ја на ССРН Рожае; 

23. МАСЛОВАР 
МИРКО 

24. БОЈОВИЌ РАДОЊА 

25. ЈАКИЌ ДРАГОЉУБ 

роден 1946 година, профе-
сор, претседател на Собра-
нието на општина Котор, 
Црногорец, член на Делега-
цијата на Општинската кон-
ференција на ССРН Котор; 
роден 1927 година, заменик 
на гувернерот на Народната 
банка на Црна Гора, Црно-
горец, член на Делегацијата 
на Општинската конферен-
ција на ССРН Никшиќ; 
роден 1933 година дипломи-
ран економист, член на Де-
легацијата во Соборот на 
републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, 
Црногорец, член на Делега-
цијата на Општинската кон-
ференција на ССРН Шав-
ник; 
роден 1938 година, капетан 
на долга пловидба, претсе-
дател на СО Улцињ, Црно-
горец, член на Делегацијата 
на Општинската конферен-
ција на ССРН - Улцињ; 
роден 1928 година, амбаса-
дор на СФРЈ, Муслиман, 
член на Делегацијата на Оп-
штинската конференција на 
СК - Плав; 
роден 1936 година, претседа-
тел на Извршниот одбор на 
СО Никшиќ, Црногорец, 
член на Делегацијата на ра-
ботниците на општинските 
органи на управата и право-
судството - Никшиќ; 
роден 1942 година, генера-
лен директор на ХТО „Мон-
тенегротурист", Црногорец, 
член на Делегацијата на Оп-
штинската конференција на 
ССРН - Будва; 
роден 1931 година, профе-
сор, претседател на Општес-
твено-политичкиот собор на 
Собранието на СР Црна Го-
ра, Црногорец, член на Де-
легацијата на Општинската 
конференција на ССРН Бие-
ло Поле. 

II 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТ-

СКА 

I - Кандидати од делегациите на основните организации на 
здружен труд 

26. ЃАКОНОВИЌ ЛУКА 

27. РЕЏЕПАГИЌ 
СУЛЕЈМАН 

28. БУКИЛИЌ 
МОМЧИЛО 

29. ВУКЧЕВИЌ РАТКО 

30. ШЌЕКИЌ РАДИВОЕ 

1. БИСТРОВИЌ 
ДРАГИЦА 

2. ХОРВАТ АНА 

родена 1943 година, лекар 
д-р сци, Хрватка, член на 
Делегацијата на ООЗТ Бол-
нички дејности на Медицин-
скиот центар Славонски 
Брод; 
родена 1959 година, еконо-
мист, Хрватка, член на Де-
легацијата на ООЗТ Гумени 
обувки на СОЗТ „Борово" 
Борово; 

1 



Петок, II април 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 569 

3. ХЕРМАН МАРИЈА 

4. КОСТЕЛАЦ 
ФРАЊО 

5. БАУТОВИЌ ЖАРКО 

6. ИВКОВИЌ ИВКА 

7. КЊАЗ БЛАЖЕНКА 

8. ТАРАДИ ТЕРЕЗИЈА 

9. ЛУЊЕВИЌ НИКША 

10. ХРМАН ГАБРИЕЛА, 

И. СКОК БРАНКО, 

12. ДИВИЌ ИВО, 

13. ЈУРИЊАК МИЛАН, 

14. МУЗИЦА 
ЃАНПЈЕТРО, 

15. ВИСКОВИЌ ВЕЛКО, 

16. ЗЕЦ ЉУБИЦА, 

родена 1943 година, дипло-
миран инженер по гра-
дежништво, Хрватка, член 
на Делегацијата на ООЗТ 
„Високоградба" на Гра-
дежниот комбинат „Меѓу-
мурје" Чаковец; 
роден 1956 година, автоме-
ханичар, Хрват, член на Де-
легацијата на ООЗТ Фабри-
ка за шеќер „Бошко Буха" 
на Комбинатот „ЗИК" Ви-
ровитица; 
роден 1952 година, дипломи-
ран економист, Хрват, член 
на Делегацијата на Работна-
та организација ИНА - На-
фтаплин Загреб; 
родена 1938 година, еконо-
мист, Хрватка, член на Де-
легацијата на Работната ор-
ганизација Железнички пре-
воз Риека; 
родена 1947 година, дипло-
миран инженер по земјодел-
ство, Хрватка, член на Деле-
гацијата на ООЗТ „Стоковен 
промет" - ИЗК Осиек; 
родена 1943 година, еконо-
мист, Хрватка, член на Де-
легацијата на Работната ор-
ганизација „Вартимпекс" на 
СОЗТ „Вартекс" Вараждин; 
роден 1950 година, КВ стру-
гар, Хрват, член на Делега-
цијата на ООЗТ Хотел 
„Подгора" ХТП „Макарска" 
Макарска; 
родена 1955 година, еконо-
мист, Хрватка, член на Де-
легацијата на Работната ор-
ганизација Фабрика за чевли 
на СОЗТ „ВИКО" Ва-
раждин; 
роден 1927 година, дипломи-
ран економист, Хрват, член 
на Делегацијата на ООЗТ 
Трговија на Работната орга-
низација „Раде Кончар" За-
греб; 
роден 1939 година, дипломи-
ран инженер по сообраќај, 
Хрват, член на Делегацијата 
на Работната организација 
Железнички превоз Загреб; 
роден 1942 година, машин-
ски инженер, Хрват, член на 
Делегацијата на Работната 
организација „Јединство" 
Крапина; 
роден 1933 година, инженер 
по градежништво, Италијан, 
член на Делегацијата на Ра-
ботната организација „Еуро-
турист" Пореч; 
роден 1949 година, еконо-
мист, Хрват, член на Деле-
гацијата на ХРО „Сунчани 
Хвар" Хвар; 
родена 1959 година, воспи-
тувачка, Србинка, член на 
Делегацијата на Работната 
организација Детски центар 
Населба на фебруарски 
жртви Загреб; 

П * Кандидати од делегациите на другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и на општествено-полнтнчките орга-

низации 

1. БЛАЖЕВИЌ 
БРАНКО 

2. КАТАВИЌ 
ВЈЕКОСЛАВА, 

3. ВЕНЕТИ АНТЕ, 

4. КРСТУЛОВИЌ 
АНТЕ, 

5. БОЛКОВИЌ 
ВИТОМИР, 

6. МОДРОЊА ИВО, 

7. ТЕПШИЌ РАДИВОЈ, 

8. ГРАБАР ЗЛАТКО, 

9. ПОГОРИЛИЌ 
ШИМЕ, 

10. КОШЧЕЦ ЈОСИП, 

И. СТАРЧЕВИЌ 
ПЕТАР, 

12. НОВАКОВИЌ 
СТЈЕПАН 

13. АЗЕНИЌ ЖИГА, 

14. ПОЧУЧА ЈАНКО, 

15. ТЕСЛА ЛАЗО, 

Се избираат 15 (петнаесет) кандидати. 

роден 1952 година, дипломи-
ран економист, Хрват, член 
на Делегацијата на Месната 
заедница Нови Винодолски, 
Цриквеница; 
родена 1933 година, настав-
ничка по одделенска наста-
ва, Хрватка, член на Делега-
цијата на Општинската кон-
ференција на ССРНХ Врго-
рац; 
роден 1934 година, дипломи-
ран инженер по машинство, 
Хрват, член на Делегацијата 
на Месната заедница „Вош-
тарница" Задар; 
роден 1936 година, магистер 
по економски науки, Хрват, 
член на Делегацијата на Оп-
штинската конференција на 
ССРНХ Сплит; 
роден 1948 година, техни-
чар, Хрват, член на Делега-
цијата на Месната заедница 
Шијана, Пула; 
роден 1937 година, дипломи-
ран инженер по машинство, 
Хрват, член на Делегацијата 
на Општинскиот комитет на 
СКХ Сисак; 
роден 1937 година, дипломи-
ран економист, Србин, член 
на Делегацијата на Месната 
заедница „Сигет" Нови За-
греб; 
роден 1959 година, инженер 
по електротехника, Хрват, 
член на Делегацијата на 
Градската конференција на 
ССМХ Загреб; 
роден 1942 година, магистер 
по економски науки, Хрват, 
член на Делегацијата на Во« 
ено-поморската област 
Сплит; 
роден 1943 година, офицер 
на ЈНА, Хрват, член на Де-
легацијата на ВП 5530 Оси-
ек; 
роден 1943 година, дипломи-
ран правник, Србин, член на 
Делегацијата на Месната за-
едница „Нов центар" Карло-
вац; 
роден 1932 година, дипломи-
ран правник, Хрват, член на 
Делегацијата на Градскиот 
комитет на СКХ Загреб; 
роден 1922 година, индиви-
дуален земјоделец, Хрват, 
член на Делегацијата на Оп-
штинската конференција на 
ССРНХ Доњи Михољац; 
роден 1935 година, дипломи-
ран правник, Србин, член на 
Делегацијата на Централни-
от комитет на СК на Хрват-
ска; 
роден 1938 година, дипломи-
ран правник, Србин, член на 
Делегацијата на Месната за-
едница „Стево Шабиќ" Бје-
ловар; 
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16. ШКУРИЌ ТОМО, 

17. ВИЃАК 
ВЈЕКОСЛАВ, 

роден 1938 година, дипломи-

Бан инженер по машинство, 
[рногорец, член на Делега-

цијата на Општинскиот ко-
митет на СКХ Кутина; 
роден 1929 година, дипломи-
ран инженер по електротех-
ника, Хрват, член на Делега-
цијата на Општинската кон-
ференција на ССРНХ 
Сплит. * 

Се избираат 15 (петнаесет) кандидати. 

I I I 
Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1. КУЉИЌ-ПЃАРАНО-
ВИЌ д-р МИРЈАНА 

2. ВИДЕНОВИЌ 
СТАНИМИРКА 

3. МИЦИЌ 
д р РОДОЉУБ 

4. ДИМИТРИЕВИЌ 
МИРКО 

5. МАРИНКОВИЌ 
ВЕСНА 

6. МАРТИНОВИЌ 
м-р ЗАРИЈА 

7. ПАНТЕЛИЌ 
ДРАГОСЛАВ 

8. СИМОВИЌ 
АЛЕКСАНДАР 

9. АНЃЕЛКОВИЌ 
МАТЕЈА 

10. ВЕЛОВИЌ 
МИРОСЛАВ 

11. ВАСИЌ МИЛОШ 

12. ЈОВАНОВИЌ 
АЛЕКСАНДАР 

родена на 6 октомври, 1940, 
година магистер по интерна 
медицина, Србинка, член на 
Делегацијата на Медицин-
скиот центар, „Средње По-
моравље" - Ќуприја; 
родена на 4 ноември 1950 
година, дипл. инженер по 
технологија Србинка, член 
на Делегацијата на КРО 
„ИМПАЗ* - Заечар; 
роден на 14 март 1939 годи-
на, доктор на технички нау-
ки, Србин, член на Делега-
цијата ОК СКС - Крагуе-
вац; 
роден на 17 септември 1939 
година, дипл. економист, 
Србин, член на Делегацијата 
на ОК ССРН Врање; 
родена на 5 април 1959 го-
дина, дипл. инженер, Србин-
ка, член на Делегацијата на 
ООЗТ „Козметика", СОЗТ 
„Невена" - Лесковац; 
роден на 7 ноември 1937 го-
дина, магистер на економ-
ски науки, Црногорец, член 
на Делегацијата на ОК 
ССРН Крал ево; 
роден 1942 година, ВКВ ра-
ботник, Србин, член на Де-
легацијата на ООЗТ „Фабри-
ка за алати", РО „Икарус" -
Белград;; 
роден на 8 мај 1942 година, 
дипл. економист, Србин, 
член на Делегацијата на ОК 
ССРН - Титово Ужице; 
роден на 5 декември 1931 го-
дина, генерал-мајор на ЈНА, 
Србин, член на Делегацијата 
на ГК ССРН-Белград; 
роден на 7 август 1927 годи-
на, професор, Србин, член 
на Делегацијата на ГК 
ССРН-Белград; 
роден на 14 април 1935 го-
дина, дипломиран инженер 
по земјоделство, Србин, 
член на Делегацијата на ОК 
СКС-Шабац 
роден на 16 октомври 1931 
година, дипл. економист, 
Србин, член на Делегацијата 
на ОК СКС-Ниш; 

13. ЈОВАНОВИЌ 
ВУЧИНА 

14. МАНОЈЛОВИЌ 
м-р СЕЛИМИР 

15. СТАИЌ БИЛЈАНА 

16. ТРИФУНОВИЌ 
д-р МИОДРАГ 

17. ЃУРИЌ ГРАДИМИР 

18. ЖИВКОВИЌ 
ТИХОМИР 

19. ШАИНОВИЌ 
НИКОЛА 

20. ГЛИГОРИЕВИЌ 
д р СЛОБОДАН-
АЈГА 

21. НИКОЛИЌ 
ЛИЛЈАНА 

22. ТРИФУНОВИЌ 
ПРЕДРАГ 

23. КОСТИЌ БРАНКО 

24. КУСТУРИН АНТУН 

25. СОЗДОВИЌ 
ЉУБИЦА 

26. ШУНДЕРИЌ 
БОГДАН 

27. МУНЏИЌ ЗУХРА 

28. ТАСЕВ ПЕТАР 

29. ХОЏИЌ ХУСЕИН 

роден 1938 година, ВКВ ме-
талец, Србин, член на Деле-
гацијата на СОЗТ „Трепча" 
ООЗТ „Рафинерија" -
Титова Митровица; 
роден на 18 март 1947 годи-
на, магистер по технички 
науки, Србин, член на Деле-
гацијата на СОЗТ „Крушик" 
- ООЗТ 8, Валево; 
родена на 22 август 1951 го-
дина, професор, Србинка, 
член на Делегацијата на 
ОВЦ „Братство и единство** 
- Мали Зворник; 
роден на 6 август 1927 годи-
на, доктор на правни науки, 
Србин, член на Делегацијата 
на ОК ССРН - Пожаревац; 
роден на 9 јуни 1944 година, 
ВКВ работник, Србин, член 
на Делегацијата на ОЗТ на 
Фабриката за машини 
„ФАГРАМ" - Смедерево; 
роден на 23 декември 1933 
година, професор, Србин, 
член на Делегацијата на 
ОВЦ „Светозар Марковиќ" 
- Прокупље; 
роден на 7 декември 1948 го-
дина, дипл. инженер по ме-
талургија, Црногорец, член 
на Делегацијата на ОК СКС 
- Бор; 
роден на 20 ноември 1920 
година, доктор на економ-
ски науки, Србин, член на 
Делегацијата на РК ССРН 
на Србија; 
родена на 4 септември 1958 
година, електрринженер, Ср-
бинка, член на Делегацијата 
РО „Минел" - ООЗТ „Кон-
дензатори" - Белград; 
роден на 15 август 1953 го-
дина, работник, Србин, член 
на Делегацијата на „ЕМПА" 
- Алексинац; 
роден на 14 август 1924 го-
дина, правник, Србин, член 
на Делегацијата на ГЌ 
ССРН - Белград; 
роден на 24 мај 1937 година, 
дипл. економист, Хрват, 
член на Делегацијата на ПК 
ССРН на Војводина; 
родена на 11 јануари 1960 
година, дипл. машински 
инженер, Србинка, член на 
Делегацијата ЕИ РО „Нико-
ла Тесла" - Белград; 
роден на 10 јули 1932 годи-
на, ВКВ електротехничар, 
Србин, член на Делегацијата 
на РЗ ЗС ИМТ - Белград; 
родена на 2 март 1954 годи-
на, новинар, Муслиманка, 
член на Делегацијата на РО 
„Унипром" Нови Пазар; 
роден на 27 октомври 1942 
година, дипл. економист, Бу-
гарин, член на Делегацијата 
на МЗ Димитровград; 
роден на 20 август 1934 го-
дина, магистер на економ-
ски науки, Муслиман, член 
на Делегацијата на КРО 
„Услуга" - Прибој; 

1 
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30. ЌЕРИМИ САМИ роден на 20 март 1929 годи-
на, дипл. инженер по агро-
номија, Албанец, член на 
Делегацијата на ДИВ - Вра-
ње, ОЗТ Прешево; 

IV 
Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРА-

ИНА КОСОВО 

1. ЈОВАНОВИЌ 
ДЕСИМИР 

2. КУРТЕШИ ИЛИЈАЗ 

3. ЉУШИ СЕФЕДИН 

4. ЖУШИ МУСЛИ 

5. АНЃЕЛКОВИЌ 
МИЛЕВКА 

6. ЗЕНУНИ АЛИ 

7. ОСМАНИ 
БАХРЕДИН 

8. АЉАЈ РИЗА 

9. АЛ ИХ АЈДАРИ РАМ 

10. МИЛИЌЕВИЌ 
РАТКО 

И. ДУКАЃИНИ-
ЃОРЃЕВИЌ ДИДАРЕ 

12. ХУДУТИ ШЕРИФ 

13. КАСМЛАР ЗИЈА 

14. КЕЉМЕНДИ 
ЈУСУФ 

роден 1933 година, општес-
твено-политички работник, 
Србин, член на Делегацијата 
на I МЗ - Приштина; 
роден 1927 година, делегат, 
Албанец, член на Делегаци-
јата на ПК на ССРНК; 
роден 1959 година, инженер, 
Албанец, член на Делегаци-
јата на РО Комбинат за 
кожи и обувки - Пек; 
роден 1952 година, ВКВ ра-
ботник, Албанец, член на 
Делегацијата на ООЗТ По-
вршински коп - Белаќевац; 
родена 1953 година, меди-
цинска сестра, Србинка, 
член на Делегацијата на 
ООЗТ Дом на здравјето -
Косовска Каменица; 
роден 1944 година, ВКВ ра-
ботник, Албанец, член на 
Делегацијата на ОЗТ Ек-
сплоатација на јаглен - Оби-
лић 
роден 1944 година, профе-
сор, Албанец, член на Деле-
гацијата на Рударско-мета-
лургискиот факултет -
Титова Митровица; 
роден 1936 година, директор 
на РТП, Албанец, член на 
Делегацијата на ПК на СК 
на Косово; 
роден 1929 година, член на 
Претседателството на САП 
Косово, Албанец, член на 
Делегацијата на ПК на 
ССРН на Косово; 
роден 1935 година, полков-
ник на ЈНА, Србин, член на 
Делегацијата на ПЌ на 
ССРН на Косово; 
родена 1933 година, оп-
штствено-политички работ-
ник, Албанка, член на Деле-
гацијата на ПК на ССРН на 
Косово; 
роден 1952 година, еконо-
мист, Муслиман, член на 
Делегацијата на РО „БАН-
К О В - Призрен; 
роден 1955 година, инженер, 
Турчин, член на Делегација-
та на РО „Комуна" - При-
зрен; 
роден 1927 година, делегат, 
Албанец, член на Делегаци-
јата на ПК на ССРНК; 

15. ЖУБИ НЕШЕТ 

16. РАХМАНИ НАЗМИ 

17. ХАМИТИ РЕЦЕП 

18. ГАШИ РИЗА 

19. САЛИХУ КУРТЕШ 

20. МАЉОВИЌ ДРА-
ГАН 

роден 1930 година, општес-
твено-политички работник, 
Албанец, член на Делегаци-
јата на ПК на ССРНК; 
роден 1941 година, книжев-
ник, Албанец, член на Деле-
гацијата на РО „РИЛИН-
ДЈА" - Приштина; 
роден 1930 година, делегат, 
општествено-политички ра-
ботник, Албанец, член на 
Делегацијата на Сојузот на 
синдикатите на Косово; 
роден 1946 година, ВКВ ра-
ботник, Албанец, член на 
Делегацијата на РО „Бал-
кан" - Сува Река; 
роден 1940 година, општес-
твено-политички работник, 
Албанец, член на Делегаци-
јата на ПК на ССРНК.; 
роден 1950 година, Црного-
рец, дипломиран правник, 
член на Делегацијата на Ра-
ботната организација „Ехш-
коѕ" - Приштина 

V 
Л И С Т А 

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРА-

ИНА ВОЈВОДИНА 

1. БАЈ АЦ РАДА 

2. БАСАРИЌ НИКОЛА 

3. ПЕТРОВ СТЕВАН 

4. ВЕСЕЛИНОВИЌ 
ИВАН 

5. ВЈЕШТИЦА 
БОРИСЛАВ 

6. ГЛУМАЦ-
ЛЕВАКОВ 
БОГДАНА 

7. МАРКОВИЌ 
СЛАВИЦА 

8. ВУКОБРАТОВ-
-СВРКОТА 
КОСОВКА 

роден на 17.Х1 1926 година, 
земјоделец, Србин, член на 
Делегацијата на СОЗТ ЗИК 
„Врбас", ООЗТ Кооперација 
„Задругар" - Титов Врбас; 
роден на 2.Х1 1940 година, 
ВКВ алатничар, Србин, на 
РО „Север", ООЗТ Алатни-
ца - Суботица; 
роден на 25.1Х 1943 година, 
ВКВ металостругар, Србин, 
РО-ТК „Дунав , ООЗТ Услу-
га - Челарево; 
роден на 30.VII 1929 година, 
вице-адмирал на ЈВМ, ко-
мандат на ТО на САП Вој-
водина, Србин, РК на 
ССРНВ, Координационен 
одбор за ОНО и ОСЗ; „ 
роден на 24.VI 1942 година, 
ВКВ машинбравар, Србин, 
РО ФКЛ, ООЗТ „Лежај" -
Темерин; 
родена на 2.1У 1945 година, 
дипл. инж. по технологија, 
Србинка,МЗ „Сечењи Јоа-
нош" - Зрењанин; 
родена на 27.1 1957 година, 
рководител на подготовката 
на производството, Србин-
ка, ФЦХ „Матроз", ООЗТ 
„Папир" - Ср. Митровица; 
родена на З.Н 1948 година, 
лекар, Србинка, МЦ „Д-р 
Радивој Симонови*", ООЗТ 
Основна здравствена зашти-
та - Сомбор; 

I 
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9. ВИШЕКРУНА 
МИЛАДИН 

10. ЛАНЧУШКИ 
ЃУРИЦА 

И. РОДИЌ МАРИЈА 

12. МИЛОВАНОВИЌ 
м-р БРАНИСЛАВ 

13. ТОЛЕВИЌ 
ДОБРИСАВ 

14. ВЕЛ ЕЗ ШАНДОР 

15. ТАНКОСИЌ 
БОГДАН 

16. КОСТИЌ МОЈСЕ 

роден на 16.1 1953 година, 
КВ металостругар, Србин, 
РО „Победа-ИМО", ООЗТ 
Вентил - Петроварадин; 
роден на 7.У 1953 година, 
технолог во површинска об-
работка на арматура, Ср-
бин, ФА „Истра", ООЗТ Ар-
матура - Кула; 
родена на41.1 1947 година, 
КВ плетач, Словакиња, ТРО 
„Инекс-Диана" - Стара Па-
зова; 
роден на 4.VI 1940 година, 
магистер на економски на-
уки, Србин, ПК на ССРНВ, 
Координационен одбор за 
остварување на политиката 
за општствено-економска 
стабилизација; 
роден на 8.1 1938 година, 
дипл. економист, Југосло-
вен, РО „Новкабел", ООЗТ 
„Електросметка", Нови Сад; 
роден на 23.V 1947 година, 
магационер на суровини, 
Унгарец, ЛИК, ООЗТ Млин 
„Петар Драпшин" - Ка-
њижа; 
роден на 1.УП 1927 година, 
општствено-политички ра-
ботник, Србин, Претседател-
ство на ПК на ССРНВ; 
роден на 27.УШ 1943 годи-
на, општествено-политички 

17. ДУДИЌ ВЕРИЦА 

18. СОВА РУДОЛФ-
РУДИ 

19. МОЛНАР ВИЛМОШ 

работник, Романец, Претсе-
дателство на ПК на 
ССРНВ; 
родена на 15.1Х 1936 година, 
општествено-политички ра-
ботник, Србинка, ПК на 
ССРНВ; 
роден на 4.VII 1934 година, 
општествено-политички ра-
ботник, Хрват, ПК на 
ССРНВ; 
роден на 16.1У 1930 година, 
претседател на Работовод-
ниот одбор на СОЗТ „Елек-
тровојводина" - Нови Сад, 
Унгарец, ПК на ССРНВ, 
Секција за стандардно-кому-
нални прашања; 
роден на 27.11 1928 година, 
општествено-политички ра-
ботник, Унгарец, РК на 
ССРН на Србија, Координа-
ционен одбор за одбележува-
ње и зачувување на името и 
делото на Јосип Броз Тито. 

Бр. 219 
11 април 1986 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со« 
бор на Собранието на СФРЈ 

20. ДОБО ШАНДОР 

Секретар 
Мирко Михајловић е. р. 

Заменик-претседател, 
Илија Дурбаба, е. р. 

285. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 30 ЈУНИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985ГОДИНА 

Во периодот од 30 јуни до 31 декември 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните го* 
тови лекови: 

ђ у Назив на лекот 
Форма и па-
кување на 

лекот 

Начин на издавање 
односно употреба на 

лекот 
Производител на ле-

кот 
Број и датум на реше-
нието за пуштање на 

лекот во промет 

Ј 

1 2 3 4 5 6 

1 ADALAT (Nifedipi-
num) 

капсули, 
50 x 10 mg 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Bayer - Phrama Ju-
goslavia" - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Алкалоид" - хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

99 

06-594/1 
од 14. VIII 1985 год. 

2 

3 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

хапсу ли, 
8 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 
mg 
капсули, 
500 x 250 
mg 
капсули, 
12 x 375 mg 
капсули, 
100 x 375m 
8 
капсули, 
500 x 375 
mg 

и 

99 

„Bayer - Phrama Ju-
goslavia" - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Алкалоид" - хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

99 

07-1471/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

07-1472/1 
од 13. XI 1985 год. 

4 ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

хапсу ли, 
8 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 
mg 
капсули, 
500 x 250 
mg 
капсули, 
12 x 375 mg 
капсули, 
100 x 375m 
8 
капсули, 
500 x 375 
mg 

99 99 07-1473/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

5 

6 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 
ALMACIN (Aroohi-
cillinum) 

хапсу ли, 
8 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 
mg 
капсули, 
500 x 250 
mg 
капсули, 
12 x 375 mg 
капсули, 
100 x 375m 
8 
капсули, 
500 x 375 
mg 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

99 

99 

07-1474/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

07-1475/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

7 ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

хапсу ли, 
8 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 
mg 
капсули, 
500 x 250 
mg 
капсули, 
12 x 375 mg 
капсули, 
100 x 375m 
8 
капсули, 
500 x 375 
mg 

и 99 07-1476/1-82 
од 13. XI 1985 год. 
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1 2 3 4 5 6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 
AQUA PRO INjEC-
TIONE 

AQUA PRO INjEC-
TIONE (Redestilo-
vana voda) 

AQUA PRO INjEC-
TIONE (Redestilira-
na voda) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Shlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHROROQUINE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
HNLOROQUINE 
PHOSPHATE 
(Shlorochinum 
phosphatum) 
DEVI DON 
(Trazadonijum hlri-
dum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazlodonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
FRUCTOSI 
INFUNDIBILE 5% 

FRUCTOSI 
INFUNDIBILE 
10% 

FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krpeljnog meningo-
encefalitisa) 
FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krgelinog meningo-
encefalitisa) 

суспензија 
за перорал-
на употреба, 
60 ml 
суспензија 
за перорал-
на употреба, 
100 ml 
капки за де-
ца, 10 ml 
50 амп. по 4 
ml 

250 ml 

500 ml 

таблети, 
10 х 250 mg 

таблети, 
1000 х 250 
mg 

1000 ml 

сируп, 60 ml 

ињекции, 
10 амп 

ињекции, 
50 амп. 

инфекции, 10 
ампули од 
50 mg 
таблети, 
30 х 50 mg 

таблети, 
100 х 50 mg 

•• 

и • 

и 

П 

\ 

и 

и 

м 

и 

П 

и 

и 

ft 

П 

N 

п 

и 

и 

П 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, Радна 
организација са п.о. у 
саставу НПК „Серво 
Михаљ", Зрењанин 
„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 

t» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

*» 

П 

П 

П 

и 

и 

и 

ft 

07-1479/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

07-1478/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

07-1477/1-82 
од 13. XI 1985 год. 

07-1752/1-84 
од 13. II 1985 год. 

06-3077/1 
од 4. XI 1985 год. 

06-3076/1 
од 4. XI 1985 год. 

06-828/1 
од 3. VII 1985 год. 

06-829/1 
од 3. VII 1985 год. 

06-826/1 
од 3. VII 1985 год. 

06-827/1 
od 3. VII 1985 god. 

06-831/1 
од 3. VII 1985 год. 

06-830/1 
од 3. VII 1985 год. 

06-2524/1 
од 16. VIII 1985 год. 

06-2526/1 
од 16. VIII 1985 год. 

06-2525/1 
од 16. VIII 1985 год. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 

ALMACIN (Amohi-
cillinum) 
AQUA PRO INjEC-
TIONE 

AQUA PRO INjEC-
TIONE (Redestilo-
vana voda) 

AQUA PRO INjEC-
TIONE (Redestilira-
na voda) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Shlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHLOROQUNE 
PHOSPHATE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
CHROROQUINE 
(Chlorochinum 
phosphatum) 
HNLOROQUINE 
PHOSPHATE 
(Shlorochinum 
phosphatum) 
DEVI DON 
(Trazadonijum hlri-
dum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazlodonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
DEVIDON 
(Trazadonijum hlo-
ridum) 
FRUCTOSI 
INFUNDIBILE 5% 

FRUCTOSI 
INFUNDIBILE 
10% 

FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krpeljnog meningo-
encefalitisa) 
FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krgelinog meningo-
encefalitisa) 

таблети, 
30 х 100 mg 

таблети, 
100 х 100 
mg 
изотони рас-
твори за ин-
фузија, 500 
mg 
хипетрони 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
раствор за 
ињекции i.m, 
10 амп. по 
0.5 ml 
раствор за 
ињекции 
1.m., 100 
амп. по 
0,5ml 

П 

м 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд *» 

п 

п 

w 

и 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 

и 

„Агропрогрес" - За-
сипање тујих фирми 
- Љубљана 

9» 

06-2528/1 
од 16. VIII 1985 год. 

06-2527/1 
од 16. VIII 1985 год. 

06-3074/1 
од 4. ХИ 1985 год, 

06-3075/1 
од 4. ХИ 1985 година 

06-1499/1 
од 5. XI 1985 година 

06-1500/1 
од 5. XI 1985 година 
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1 2 3 4 5 6 

29 FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krpelino§ meningo-
encefalitisa ranog 

раствор за 
ињекции 
i.m., 1 ампу-
ла по 0,5 ml 

« 99 07-2243/1 
од 5. XI 1985 година 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

leta) 
FSME-IMMUN 
(Vakcina protiv 
krpeljnojj meningo-
encefalitisa) 

GASTROZEM 
(Pirenzepinum) 

GASTROZEM 
(Pirenzepinum) 
GASTROZEM 
(Pirenzepinum) 
GLUCOSI INFUN-
DIBILE 5% 

GLUCOSI INFU-
DIBILE 5% 

GLUCOSI INFUN-
DIBILE 5% 

GLUCOSI INFUN-
DIBILE 10% 

GLUCOSI INFUN-
DIBILE 10% 

GLUCOSI INFUN-
DIBILE 10% 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

»» 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

и 

99 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 

здружен тђуд 

»» 

*» 

и 

и 

99 

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

99 

99 

„Босналијек" - фарма-
цеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 

99 

99 

99 

99 

06-1501/1 
од 5. XI 1985 година 

06-618/1 
од 1. VII 1985 година 

06-617/1 
од 1. VII 1985 година 

06-619/1 
од 1. VII 1985 година 

06-3083/1 
од 4.XII 1985 година 

06-3082/1 
од 4.XII 1985 година 

06-3084/1 
од 4.XII 1985 година 

06-3079/1 
од 4.XII 1985 година 

06-3080/1 
од 4.XII 1985 година 

06-3081/1 
од 4.XII 1985 година 

40 

41 

ISIPEN 
(Piperacilinum) 

ISIPEN 
(Piperacilinum) 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 
и 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 
9» 

07-3144/1-84 
од 20.XI 1985 година 

07-3145/1-84 
од 20.XI 1985 година 

42 ISIPEN 
(Piperacilinum) 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

и 99 07-3146/1 
од 20.XI 1985 година 

43 ISIPEN 
(Piperacilinum) 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

99 99 07-3147/1-84 
од 20.XI 1985 година 

44 ISIPEN 
(Piperacilinum) 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

99 99 07-3148/1-84 
од 20.XI 1985 година 

45 INSIPEN 
(piperacilinum) 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

99 99 07-3149/1-84 
од 2.VII 1985 година 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

KETOONAZOLE 
(Ketoonazolum) 

KETOCONAZOLE 
(Ketoconazolum) 
KUTERID G 

KUTERID G 

KUTERID G 

KUTERID G 

растовр за 
ињек1/ии 
i.m., 100 х 
100 мапула 
по 0,5 ml 
раствор 
таблети, 20 
х 25 mg 

таблети, 60 
х 25 mg 
таблети, 500 
х 25 mg 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
250 ml 
изотонен 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија, 
100 ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 250 
ml 
хипертонен 
раствор за 
инфузија 500 
ml 
инјекции, 1 
шишенце по 
l g 

инјекции, 10 
шишенца по и -
инјекции, 1 
шишенце по 
2 g 
инјекции, 10 
шишенца по 2 g -
инјекции, 1 
шишенце по 
4g. 
инјекции, 10 
шишенца по 
4g 
таблети, 10 
х 200 mg 

таблети, 30 
х 200 mg 
крем, 20 g 

крем, 50 g 

крем, 100 g 

маст, 20 g 

9» 

W 

99 

»9 

99 

99 

„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

99 

99 

07-1349/1 
од 2. VII 1985 година 

07-1348/1 
од 2. VII 1985 година 

06-2551/1 
од 21. XI 1985 година 

06-2552/1 
од 21.XI 1985 година 

06-2553/1 
од 21.XI 1985 година 

06-2554/1 
од 21.XI 1985 година 



1 2 3 4 5 6 

52 KUTERID G маст, 50 g и и 06-2555/1 

53 

маст, 50 g 
од 21.XI 1985 година 

53 KUTERID G маст, 100 g. и 06-2556/1 маст, 100 g. 
од 21.XI 1985 година 

54 KALII CHLORIDI 500 ml рас- Може да се употребу- „Босналијек" - Фар- 06-3645/1 
INFUNDIBILLE твор ва само во здравстве- мацеутска, хемијска и од 18.XII 1985 година 
CUM CLUCOSO ни организации на санитетска индустрија 

55 KALII CHLORIDI 
здружен труд - Сарајево 

55 KALII CHLORIDI раствор за 
здружен труд 

П 06-3491/1 
SOLUTIO 7,4% инфузија, 20 

ml 
од 4.XII 1985 година 

56 LEKOVIT Са шумечки Може да се издава са- „Лек" - Товарна фар- 06-977/1 
таблети, 20 мо на лекарски ре- мацевтских ин комич- од 3.VII 1985 година 
ефервети цепт них изделков - Љуб-

љана 
57 LEKOVIT Са шумечки и 06-976/1 

таблети, 40 
AmAnnATlI 

од 3.VII 1985 година 

58 LIPOVENES 10% 
сфсрвети 
емулзија за и „Inex-HemofarnT - 06-1216/1 
i.v. инфузија, Фармацеутско-хемиј- од 24.XII 1985 година 
100 ml ска индустрија -

59 
Вршац 

59 LIPOVENES 10% емулзија за •» *• 06-1214/1 
i.v. инфузија, 
ОСА ml 

од 24.XII 1985 година 

60 LIPOVENES 10% 
ХЈи 1111 
емулзија за и м 06-1215/1 
i.v. инфузија, од 24.XII 1985 година 
500 ml 

61 LIPOVENES 10% емулзија за и и 06-1217/1 
i.v. инфузија, од 24.XII 1985 година 
1000 ml 

62 LIPOVENES 20% емулзија за N и 06-1212/1 
i.v. инфузија, 
100 ml 

од 24.XII 1985 година 

63 LIPOVENES 20% 
I uu mi 
емулзија за И П 06-1219/1 
i.v. инфузија, _ од 24.XII 1985 година 
250 ml 

64 LIPOVENES 20% емулзија за n и 06-1218/1 
i.v. инфузија, 
<00 m l 

од 24.XII 1985 година 

65 LIPOVENES 20% 
JW till 
емулзија за Може да се употребу- „Inex-Hemofarm" - 06-1213/1 
i.v. инфузија, ва само во здравстве- Фармацеутско-хемис- од 24.XII 1985 година 
1000 ml ни организации на ка индустрија -

бб UUDSKI ANTI- 1 амп. од 2 
здружен труд Вршац 

Имунолошки завод - 06-746/1 
RABlCNI IMU- ml по ЗОО до Загреб од 2.VII 1985 година 
NOGLOBULIN 600 i.e. 

Загреб 

(Imunoglobulinum 
humanum antirabi-
es) 

67 UUDSKI ANTI- 1 амп. од 5 и и 06-2653/1 
RABlCNI IMU- ml по 750 до, од 2.VII 1985 година 
NOGLOBULIN 1.500 и.е. 
(Imunoglobinum 
humanum antirabi-

68 
es) 
MANNITOLIIN- хипертонен и „Босналијек* - Фар- 06-3086/1 
FUDIBILE 10% раствор за мацеуте^, хемиска и од 4.XII 1985 година 

инфузија, санитетска индустрија 
500 ml - Сараево 

69 MANNITOLI IN- хипертонен W и 06-3085/1 
FUDIBILE 20% раствор за од 4.XII 1985 година 

инфузија, 
500 ml 

70 MENODEL таблети, 5 Може да се издава са- „Лек" - Товарна фар- 06-825/1 
(Tiabendazolum) х 500 mg мо на лекарски ре- мацевтских ин кемич- од 2.VII 1985 година 

цепт ких изделков - Љуб-
љана 

71 MENODEL таблета, 100 п и 06-824/1 
(Tiabendazolum) х 500 mg од 2.VII 1985 година 

72 MICROBACYN 1 лиоши- п и 07-1660/1 
(Piperacilinum) шенце од 2 g од 22.XI 1985 година 

и 1 ампула 
од 4 ml 0,5% 
лидокаин 
хидрохло-
рид 
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73 

74 

75 

MICROBACYN 
(Piperacilinum) 
MOLIDEN 
(Sucralfatum) 
MOLIDEN 
(Sucralfatum) 

10 шишенца 
од 2 g 
таблети, 50 
x 1 g 

таблети, 100 
x l g 

r 

»» 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков Љубља-
на 

99 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

99 

99 

99 

„Крка" - Фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

99 

„Хермес" - Застоп-
ство иноземних фир-
ми - Љубљана 
„Плива - Фармаце-
уте^, хемијска, пре-
храмбена индустрија 
- Загреб 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 
„Југомонтана" - Рад-
на организација за за-
ступање иностраних 
фирми, увоз-извоз и 
унутрашњу трговину 

- Београд 
99 

99 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Jugos-
lavia" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

99 

99 

07-1559/1 
од 22.ХЈ 1985 година 

07-1485/1-83 
од 13ЛХ 1985 година 

07-1486/1-83 
од 13. IX 1985 година 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

MOLIDEN 
(Sucralfatum) 
NATRII CHLORI-
DI INFUNDIBILE 
COMPOZITUM 

NATRII HYDRO-
GENCARBONA-
TIS INFUDIBILE 
1,4% 
NATRII CHLORI-
DI INFUNDIBILE 

NATRII CHLORI-
DI INFUNDIBILE 

NOLICIN 
(Norfloxacinum) 

NOLICIN 
(Norfloxacinum) 
OVESTIN 

PEPTORAN 
(Ranitidinum) 

PEPTORAN 
(Ranitidinum) 
PALIN P 
(Acidinum pipemi-
dicum) 

PROCAINI CHLO-
RIDI SOLUTIO 1% 

ROCALTROL (Cal-
citriolum) 

ROCALTROL 
(Calcitriolum) 
ROCALTROL 
(Calcitriolum) 
ROCALTROL 
(Calcitriolum) 
DELATAR 

SECUROPEN (Az-
locilinum) 

SECUROPEN 
(Aziocilinum) 

SECUROPEN 
(Aziocilinum) 

таблети, 500 
x l g 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 

раствор за 
инфузија, 
250 ml 

раствор за 
инфузија, 
250 ml 
раствор за 
инфузија, 
500 ml 
таблети, 20 
х 400 mg 

таблети, 100 
х 400 mg 
крем, 15 g 

таблети, 30 
х 150 mg 

таблети, 60 
х 150 т џ 

суспензија, 
100 ml 

раствор за 
инфузија, 
150 ml 

капсули, 30 
х 0,250 meg 

капсули, 100 
х 0,250 meg 
капсули, 30 
х 0,5 meg 
капсули, 100 
х 0,5 meg 
маст, 50 g 

инјекции, 5 
ампули по 
0,5 g + 5 
ампули од 5 
ml вода за 
инјекции 
инјекции, 5 
амп. по 1 g 
+ 5 амп. од 
10 ml вода 
за инјекции 
инјекции, 5 
амп. по 2 g 
+ 5 ами. од 
20 ml вода 
за инјекции 

и 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд »• 

99 

99 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

99 

» 

99 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

»» 

99 

99 

Може да се употебува 
само во здравствени 
организации на 
здружен труд 

99 

99 

99 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков Љубља-
на 

99 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

99 

99 

99 

„Крка" - Фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

99 

„Хермес" - Застоп-
ство иноземних фир-
ми - Љубљана 
„Плива - Фармаце-
уте^, хемијска, пре-
храмбена индустрија 
- Загреб 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 
„Југомонтана" - Рад-
на организација за за-
ступање иностраних 
фирми, увоз-извоз и 
унутрашњу трговину 

- Београд 
99 

99 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Jugos-
lavia" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

99 

99 

07-1484/1-83 
од 13. IX 1985 година 

06-3492/1 
од 4. XII 1985 година 

06-3089/1 
од 4. XII 1985 година 

06-3087/1 
од 4. XII 1985 година 

06-3088/1 
од 4. XII 1985 година 

06-1835/1 
од 20. XI 1985 година 

06-1837/1 
од 20. XI 1985 година 

06-2289/1 
од 24. XII 1985 година 

07-2961/1 
од 24. VII 1985 година 

07-2962/1 
од 24. VII 1985 година 

06-980/1 
од 14. XI 1985 година 

06-3165/1 
од 15. XI 1985 година 

06-1088/1 
од 3. VII 1985 година 

06-1089/1 
од 3. VII 1985 година 

06-431/1 
од 3. VII 1985 година 

06-1090/1 
од 3. VII 1985 година 

06-755/1 
од 3. VII 1985 година 

06-2633/1 
од 19. ХИ 1985 година 

06-2632 
од 6. XII 1985 година 

06-2631/1 
од 6. ХИ 1985 година 
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96 SECUROPEN 
(Aziocilinum) 

97 SOLUTIO ANTI-
COGULANS 

98 SOLUTIO ANTI-
COGULANS 

99 TETRACIKLIN 
(tetracyclinum chlo-
ridum) 

100 TETRACIKLIN 
(Tetracyclinum 
chloridum) 

101 TETRACIKLIN 
(Tetracyclinum 
chloridum) 

102 TETRACIKLIN 
(Tetracyclinum) 

раствор за 
инфузија, 1 
шише со 5,0 
g азлоцилин 
+ 1 шише 
со 50 ml во-
да за инјек-
ции 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 25 ml 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 70 ml 
капсули, 10 
х 250 mg 

капсули, 20 
х 250 mg 

капсули, 100 
х 250 mg 

капсули, 
1000 х 250 
mg 
сируп, 200 
ml 
таблети, 20 
х 100 mg 

1 ампула по 
1 доза цеп-
тиво + 1 
ампула ре-
дестилирана 
вода 
еликсир, 200 
ml 

капсули, 30 
капе. 

и 

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

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

п 

« 

п 

и 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

n 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

и 

и 

и 

06-480/1-84 
од 12. VII 1985 година 

06-3532/1 
од 18. XII 1985 година 

06-3531/1 
од 18. XII 1985 година 

06-595/1 
од 3. VII 1985 година 

06-596/1 
од 3. VII 1985 година 

06-597/1 
од 3. VII 1985 година 

06-598/1 
од 3. VII 1985 година 

103 TEOLIN 
(Teofilinum) 

104 UROTRIM 
(Trimetoprimum) 

105 VACCINUM RU-
BEOLAE ЕТ PA-
ROTITIS VIVUM 
LYOPHILISATUM 

раствор за 
инфузија, 1 
шише со 5,0 
g азлоцилин 
+ 1 шише 
со 50 ml во-
да за инјек-
ции 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 25 ml 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 70 ml 
капсули, 10 
х 250 mg 

капсули, 20 
х 250 mg 

капсули, 100 
х 250 mg 

капсули, 
1000 х 250 
mg 
сируп, 200 
ml 
таблети, 20 
х 100 mg 

1 ампула по 
1 доза цеп-
тиво + 1 
ампула ре-
дестилирана 
вода 
еликсир, 200 
ml 

капсули, 30 
капе. 

»* 
и 

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

и 

„Плива" - Фармаце-
уте^, хемијска, пре-
храмбена и козметич-
ка индустрија, Загреб 
Имунолошки завод, 
Загреб 

06-754/1 
од 21. XI 1985 година 

06-2288/1 
од 20. XI 1985 година 

07-173/2-84 
од 10. IX 1985 година 

106 VEROQAL 
(Temazepamum) 

107 VEROQAL 
(Temazepamum) 

раствор за 
инфузија, 1 
шише со 5,0 
g азлоцилин 
+ 1 шише 
со 50 ml во-
да за инјек-
ции 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 25 ml 
раствор про-
тив згрутчу-
вање на 
крвта, 70 ml 
капсули, 10 
х 250 mg 

капсули, 20 
х 250 mg 

капсули, 100 
х 250 mg 

капсули, 
1000 х 250 
mg 
сируп, 200 
ml 
таблети, 20 
х 100 mg 

1 ампула по 
1 доза цеп-
тиво + 1 
ампула ре-
дестилирана 
вода 
еликсир, 200 
ml 

капсули, 30 
капе. 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

06-973/1 
од 3. XI 1985 година 

06-974/1 
од 18. XI 1985 година 

Об Број 747 
11 март 1985 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Горѓе Ј&ковлевиќ, с.р. 

286. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, НАЗИВИ, НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ПРОМЕНА 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-

ви лекови: 

» Ј е н н а з и в н а л екот Форма и па-
кување на 

лекот 

Начин на издавање 
односно употреба на 

лекот 
Производител на ле-

кот 
Број и датум на реше-
нието за пуштање на 

лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ADUMBRAN 
(Oxazepamum) 

таблети, 
30 х 10 mg 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -

07-3051/1-84 
од 26JCI 1985 год. 
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1 2 3 4 5 6 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
И 

AKOCIL 
(Piperacilinum) 

ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

ALTRAMET 
(Cimetidinum) 
AVAFORTAN 

AVAFORTAN 

BELODERM 
(Betamethasoni dip-
ropionas) 

BELODERM 
(Betamethasoni dip-
ropionas) 
BELOMET 
(Ciometidinum) 

BELOMET 
(Ciometidinum) 
BIVACYN 

инјекции, 
1 шише по 4 g 

инјекции, 
10 амп. од 2 
ml 
по 200 mg 
таблети, 
40 х ЗОО mg 
ампули, 
5 ами. од 5 
ml 

ампули, 
100 ампули 
од 5 ml 

крем, 
100 g 

маст, 
100 g 

инјекции 
10 ампули 
од 2 ml по 
200 mg 
таблети, 
35 х 200 mg 
прашок во 
распрскувач, 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд. По ис-
клучок, лекот може да 
се издава и на рецепт 
од лекар заради про-
должување на терапи-
јата дома, ако е на-
значено дека лицето 
претходно било леку-
вано со овој лек во 
здравствена организа-
ција на здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

и 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 
Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

99 

99 

п 

„Зорка" - хемијска 
индустрија - Шабац 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 
„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 
„Белупо" - Лијекови, 
козметички и кемиј-
ски производи, н.сол. 
ООУР - Копривница »» 

„Подравка-Белупо" -
лијекови, козметички 
и кемијски производи 
- Копривница 

rt 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

06-1618/1 
од 18.XI 1985 год. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

„Вгауег Pharma Југос-
лавија" - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков -
Љубљана 
„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

"Крка" - фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

99 

„Агропрогрес" - За-
сипање тујих фирми 
- Љубљана 

06-1674/1 
од 13.XI 1985 год. 

07-3094/1 
од 24.Х 1985 год. 

06-3093/1 
од 24.Х 1985 год. 

06-3778/1 
од 18.ХН1985 год. 

06-3779/1 
од 18.XII 1985 год. 

06-1304/1 
од 25.XI 1985 год. 

06-1305/1 
од 25.XI 1985 год. 

06-2598/1 
од 30.VIII 1985 год. 

06-2595/1 
од 30.VIII 1985 год. 

06-999/1 
од 27.IX 1985 год. 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

BIVACYN 

BRICANYL 
(Terbutalinii sulfas) 

BROMERGON 
(Bromocriptinum) 

BROMERGON 
(Bromocriptinum) 

BROMERGON 
(Bramocriptinum) 
COLFARIT 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

CORDIPIN 
(Nifedipinum) 

CORDIPIN 
(Nifedipinum) 

CORDIPIN 
(Nifedipinum) 

DEHYDROBEN-
ZPERIDOL 
(Droperidolum) 

маст, 
30 g 
инхалацио-
нен 
аеросол, 

и 

таблети, 
100 х 2,5 
mg 

таблети, 
30 х 10 mg 

таблети, 
100 х 10 mg 
таблети, 
50 х 500 mg 

таблети, 
500 х 10 mg 

ретард таб-
лети, 
30 х 20 mg 

ретард таб-
лети, 
50 х 20 mg 
инјекции, 
50 ампула 
од 2 ml 

99 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^ , хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

99 

99 

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

„Зорка" - хемијска 
индустрија - Шабац 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 
„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 
„Белупо" - Лијекови, 
козметички и кемиј-
ски производи, н.сол. 
ООУР - Копривница »» 

„Подравка-Белупо" -
лијекови, козметички 
и кемијски производи 
- Копривница 

rt 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

06-1618/1 
од 18.XI 1985 год. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

„Вгауег Pharma Југос-
лавија" - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков -
Љубљана 
„Крка" - Товарна 
здравил, Ново Место 

"Крка" - фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

99 

„Агропрогрес" - За-
сипање тујих фирми 
- Љубљана 

06-1236/1 
од 2.VII 1985 год. 

06-971/1 
од 3.VII 1985 год. 

06-970/1 
од 3.VIII 1985 год. 

06-972/1 
од 3.VII 1985 год. 

06-2630/1 
од 21.XI 1985 год. 

07-3711/1 
од 20.ХИ 1985 год. 

06-2529/1 
од 19.XI 1985 год. 

06-1838/1 
од 19.XI 1985 год. 

06-2636/1 
од 13.XI 1985 год. 
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1 

22 DEHYDROBEN-
ZPER1DOL 
(Droperidolum) 

23 DIHALAR 
(Ketotifenum) 

инјекции, 
50 ампули 
од 10 ml 
tablet!, 
30 х 1 mg 

24 DIHALAR таблети, 
(Ketotifenum) 100 x 1 mg 

25 DIHALAR сируп, 
(Ketotifenum) 100 ml 

26 DOLPIRUN Ph 8 дражен, 
20 x 500 mg 

27 DOLPIRIN Ph 8 дражен, 
50 x 500 mg 

28 DOPAMIN инјекции, 
(Dopaminum) 10 ампули 

од 200 mg 

29 DOPAMIN инјекции 
(Dopaminum) 50 ампули 

30 EDEMID 
(Furosemidum) 

31 EDEMID 
(Furosemidum) 

32 EDOVAL 

33 ENBECIN 

34 ESPERSON 
(Desoxymetasonum) 

35 ESPERSON 
(Desoxymetasonum) 

36 FENTANYL 
(Fentanylum) 

37 FENTANYL 
(Fentanylum) 

38 FORTRAL 
(Pentaziocinum) 

forte ампу-
л а 
5*амп. од 10 
ml 
forte табле-
ти, 
20 x 500 mg 
ампули, 
50 ампули 
од 5 ml 
прашок во 
распрскувач, 
200 g 

крем, 
30 g 

mite крем, 
30 g 
инјекции, 
50 ампули 
од 2 ml 

инјекции, 
50 ампули 
од 10 ml 
ампули, 
10 амп. од 1 
ml по 30 mg 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

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

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 
Пропишувањето и из-
давањето на овој лек 
се врши во согласност 
со одредбите на Зако-
нот за производство и 
промет на опојни дро-
ги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/78), и 
Правилникот за начи-
нот на пропишување 
и издавање на лекови 
и Правилникот за из-
мени на Правилникот 
за начинот на пропи-
шување и издавање на 
лекови („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 
34/77 и 36/79) 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт во два примеро-
ка, со ознака „копија" 
на друг рецепт и со 
назначување редниот 
број на книгата на 
евиденцијата за изда-
дениот рецепт. 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско, Товарна, Но-
во Место 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 

„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин кемич* 
них изделков - Љуб-
љана 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Белград-Зе-
мун 
„Југоремедија", Фаб-
рика лекова у саставу 
НПК „Серво Михаљ" 
- Зрењанин 

„Агропрогрес" - За-
сипање тујих фирми 
- Љубљана 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство, Ново Место 

06-2337/1 
од 13.XI 1985 год. 

06-3498/1 
од 24.XI 1985 год. 

06-3499/1 
од 26.XI 1985 год. 

06-3202/1 
од 26.XI 1985 год. 

06-3091/1 
од 21.XII 1985 год. 

06-3841/1 
од 21. ХИ 1985 год. 

06-784/1 
од 1. VII 1985 год. 

06-785/1 
од 1. VII 1985 год. 

06-733/1 
од 1. VII 1985 год. 

06-734/1 
од 1. VII 1985 год. 

06-2898/1 
од 7. X 1985 год. 

06-3095/1 
од 8. X 1985 год. 

06-1819/1 
од 5. XII 1985 год. 

06-3703/1 
од 5. XII 1985 год. 

06-2567/1 
од 13. XI 1985 год. 

06-2568/1 
од 13. XI 1985 год. 

06-3784/1 
од 19. XII 1985 год. 
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39 FORTRAL 
(Pentaziocinum) 

40 FORTRAL 
(Pentazocinum) 

41 FORTRAL 
(Pentazocinum) 

42 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

43 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

44 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

45 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

46 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

47 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

48 HYLASE 
(Hyaluronidasum) 

49 HYLASE 
(Hyaluronidasum) 

50 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

51 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

52 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

53 KETONAL 
(Ketoprofenum) 

ампули, 
10 ампули 
од 2 ml по 
60 mg 

таблети, 
50 x 50 mg 
таблети 
100 x 50 mg 
инјекции, 
10 амп. од 2 
ml по 120 
mg 

инјекции, 
50 амп. од 2 
ml по 120 
mg 
инјекции, 
10 амп. од 2 
ml по 160 
mg 

инјекции, 
50 амп. од 2 
ml по 160 
mg 
инјекции, 
10 амп. од 2 
мл по 
120.000 
инјекции, 
50 амп. од 2 
ml по 
120.000 i. е. 
ампули, 
5 амп. по 
150 i.e. и 5 
амп. од 1 ml 
растворувач 
ампули, 
5 амп. по 
1.500 i. е. и 5 
амп. од 1 ml 
растворувач 
retard табле-
ти, 
20 х 150 mg 

retard табле-
ти, 
50 х 150 mg 
суспензија, 
200 ml 
крем, 
30 g 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт во два примеро-
ка, со ознака „копија" 
на друг рецепт и со 
назначување редниот 
број на книгата на 
евиденцијата за изда-
дениот рецепт. 

Може да се употребу-
ва во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд. По исклучок, ле-
кот може да се издава 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд. 

Може да се употребу-
ва во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд. По исклучок, ле-
кот може да се издава 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд. 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско, Ново Место 

06-3785/1 
од 19. XII 1985 год. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

„Подравка" - фермен-
тација и фармацевти-
ка - Копривница 

„Agimex" - РО за за-
ступање иноземних 
фирми - Загреб 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

06-3782/1 
од 19. ХИ 1985 год. 

06-3783/1 
од 19. ХН 1985 год. 

06-1038/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-1039/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-1041/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-1040/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-2673/1 
од 25. XI 1985 год. 

06-2674/1 
од 25. XI 1985 год. 

06-3792/1 
од 27. ХИ 1985 год. 

06-3793/1 
од 27. XII 1985 год. 

06-3777/1 
од 19. XII 1985 год. 

06-2879/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-2878/1 
од 21. XI 1985 год. 

06-2877/1 
од 21. XI 1985 год. 
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1 2 3 4 5 6 

54 KETONAL крем, RT И 06-2876/1 
(Ketoprofenum) 100 g од 21. XI 1985 год. 

55 KORAPEIS капсули, Може да се издава са- „Галеника" - Фарма- 06-2457/1 
(Disopyramidum) 100 х 150 мо на лекарски ре- цеутско-хемијска ин- од 22. X 1985 год. 

mg цепт дустрија - Белград-Зе-

56 KUTERID инјекции, И мун 
„Лек" - Товарна фар- 06-164/1 

10 амп. мацевтских ин комич- од 20. XII 1985 год. 
них изделков - Љуб-
љана 

57 KUTERID инјекции, W И 06-165/1 
50 ампули од 20. ХИ 1985 год. 

58 LEKOVIT C-Ca шумечки Може да се издава и И 06-978/1 
таблети, без лекарски рецепт од 2. VII 1985 год. 
10 табл. 

без лекарски рецепт 

59 LEKOBACYN таблети, Може да се издава са- П 06-2958/1 
(Bakampicilin) 10 х 400 mg мо на лекарски ре- од 15. XI 1985 год. 

цепт 
60 LEPONEX инјекции, Може да се употребу- „Босналијек" - Фар- 06-947/1 

(Clozapinum) 5 ампули од ва во здравствена ор- мацеуте^, хемијска и од 19. ХП 1985 год. 
2 ml по 50 ганизација на здружен санитетска индустрија 
mg труд. По исклучок, ле- - Сараево 

кот може да се издава 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизација на здружен 

61 LEPONEX таблети, кЗјоже да се употребу- „Босналијек" - Фар- 06-3839/1 
(Clozapinum) 50 х 25 mg ва во здравсствена ор- мацеуте^, хемијска и од 21. XII 1985 год. 

ганизација на здружен санитетска индустрија 
труд. По исклучок, ле- - Сараево 
кот може да се издава 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

62 LEPONEX таблети, » И 06-3840/1 
(Clozapinum) 50 х 100 mg од 21. XII 1985 год. 

63 MIANSAN таблети, Може да се издава са- „Зорка" - Хемијска 06-1675/1 
(Mianserini chlori- 30 х 10 mg мо на лекарски ре- индустрија - Шабац од 18. ХИ 1985 год. 
dum) цепт 

индустрија - Шабац 

64 MIANSAN таблети, И М 06-1676/1 (Mianserini chlori-
dum) 

14 х 30 mg VV IV / \Ј/ Д 
од 18. ХИ 1985 год. 

65 MADOPAR „250" таблети, Може да се издава са- „Галеника" - Фарма- 06-412/1 
100 таблети мо на лекарски ре- цеутско-хемијска ин- од 7. X 1985 год. 

цепт дустрија - Белград-Зе-
мун 

бб MILINOR гел, И „Лек" - Товарна фар- 07-3157/1 
50 g мацевтских ин комич- од 18. XI 1985 год. 

них изделков - Љуб-
љана 

67 METILPREDNI- таблети, W "Inex-Hemofarm" - 06-2515/1 
ZOLON 20 х 4 mg Фармацеутско-хемиј- од 25. X 1985 год. 
(Methylprednisolo- ска индустрија и ин-
num) дустрија за производ-

њу капиларних дија-
лизатора - Вршац 

68 NATRII CHLORI- раствор за Може да се употребу- „Босналијек" - Фар- 06-3640/1 
DI, INFUNDIBU- инфузија ва само во здравстве- мацеуте^, хемијска и од 25. XII 1985 год. 
LE CUM GLUCO- 2,5% ни организации на санитетска индустрија 
SO 500 ml здружен труд - Сараево 
(Раствор за инфу-
зија на натријум 
хлорид со гликоза 
2,5%) 
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69 

70 

NITRII CHLORI-
DI INFUDIBILE 
CUM GLUCOSO 
(Расствор за инфу-
зија на натриум 
хлорид со глукоза 
3,3%) 
NATRII CHLORI-
DI INFUNDIBILE 
CUM GLUCOSO 
(Раствор за инфу-
зија на натриум 
хлорид со глукоза 
5%) 

71 NEBACETIN 

72 NEOSERIN 
(Neostigmini met-
hylsulfas) 

73 PALIN 
(Acidum pipemidi-
cum) 

74 PALIN 
(Acidum pipemidi-
cum) 

75 PALIN P 
(Acidum pipemidi-
cum) 

76 РАМБА 
(Acidum p-amino-
methylbenzoicum) 

77 РАМБА 
(Acidum p-amino-
methylbenzoicum) 

78 RADECOL 

79 RANITAL 
(Ranitidin) 

80 THALAMONAL 

81 THALAMONAL 

раствор за 
инфузија 
3,3% 
500 ml 

раствор за 
инфузија 5%, 
500 ml 

пудра рас-
прскувач, 
шише со 50 g 
ампули, 
10 ампули 
од 1 ml по 
0,5 mg 
таблети, 
20 х 400 mg 

вагитории, 
10 ваг. 

капсули, 
20 х 100 mg 

ампули, 
10 амп. од 5 
ml по 50 mg 

таблети, 
10 х 250 mg 

таблети, 
20 х 25 mg 

таблети, 
20 табл. 

инјекции, 
50 ампл. од 
2 ml 

инјекции, 
50 амп. од 
10 ml 

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

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Босналијек" - Фар-
мацеуте^, хемијска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 

„Fabeg" - Заедниш-
тво иностраних фир-
ми - Белград 

„Agimex" - РО за за-
ступање иноземних 
фирми - Загреб 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуља-
на 

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

Пропишувањето и из-
давањето на овој лек 
се врши во согласност 
со одредбите на Зако-
нот за производство и 
промет на опојни дро-
ги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/78), 
Правилникот за начи-
нот на пропишување 
и издавање на лекот и 
Правилникот за изме-
на на Правилникот за 
начинот на пропишу-
вање и издавање на 
лекови („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 3/77 и 
36/79). 
Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд. 
Пропишувањето и из-
давањето на овој лек 
се врши во согласност 

„Agimex" - РО за за-
ступање иноземних 
фирми - Загреб 

Производител: GER-
MED - Берлин, DDR 
Заступник: „Agimex" 
РО за заступање ино-
земних фирми - За-
греб 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 
Производител: Јап-
ssen Pharmaceutica, 
Belgija 
Заступник: „Агроп-
рогрес", Љубљана 

Производител: Јап-
ssen Pharmaceutika, 
Belgija 
Заступник: „Агроп-
рогрес" 
- Заступање тујих 
фирм - Љубљана 

06-3644/1 
од 25. ХИ 1985 год. 

06-3644/1 
од 25. XII 1985 год. 

3096/1 
од 21. X 1985 год. 

06-3796/1 
од 27. ХИ 1985 год. 

07-2932/1-84 
од 14. XI 1985 год. 

06-981/1 
од 14. XI 1985 год. 

06-979/1 
од 14. XI 1985 год. 

06-3794/1 
од 27. ХИ 1985 год. 

06-3795/1 
од 27. XII 1985 год. 

06-3791/1 
од 27. XII 1985 год. 

06-2590/1 
од 22. X 1985 год. 

06-2566/1 
од 13. XI 1985 год. 

06-2565/1 
од 13. XI 1985 год. 

Ј 
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со одредбите на Зако-
нот за производство и 
промет на опојни дро-
ги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/78), 
Правилникот за начи-
нот на пропишување 
и издавање на лекови 
и Правилникот за из-
мена на Правилникот 
за начинот на пропи-
шување и издавање на 
лекови („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 34/77 и 

82 

83 

TOLYCAR 
(Cefotaximum) 

TOLYCAR 
(Cefotaximum) 

инјекции, 
1 шише од 
0,5 g сува 
супстанција 

инјекции, 
1 шише од 
1,0 g сува 
супстанција 

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

и 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, Радна 
организација со п.о. 
во состав на ИПК 
„Серво Михаљ" - Зре-
њанин 

»» 

07-1754/1-84 
од 2.IX 1985 год. 

07-1753/1-84 
од 2. IX 1985 год. 

84 

85 

TOLYCAR 
(Cefotaximum) 

TRASYLOL 

инјекции, 
1 шише од 
2,0 g сува 
супстанција 
ампули, 
25 амп, од 
10 ml по 
100.000 КЛ.е. 

н 

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

„Bayer-Pharma Jugos-
lavia" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-1751-1/84 
од 2. IX 1985 год. 

06-3377/1-84 
од 25. XII 1985 год. 

86 ULTRAPROCT маст, 
10 g 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

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

06-574/1 
од 1. VII 1985 год. 

87 ULTRAPROCT маст, 
30 g 

п 06-569/1 
од 1. VII 1985 год. 

88 ULTRAPROCT супозито-
рии, 
12 супоз. 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

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

06-573/1 
од 1. VII 1985 год. 

89 XYLOCAIN 
(Lidocaini chlori-
dum) 

желе 2% 
30 g 

и „Босналијек" - Фар-
мацевтска хемиска и 
санитетска индустрија 
- Сараево 

06-1666/1 
од 23. X 1985 год. 

90 URISEPT 
(Acidum piromidi-
cum) 

таблети, 
16 х 500mg 

п „Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање -
Белград 

06-2623/1 
од 19. ХИ 1985 год. 

91 VENTER 
(Sucralfatum) 

гранули, 
50 еретички 
по 2,0 грану-
ли 

п „Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

06-1836/1 
од 18. XI 1985 год. 

92 YOMESAN 
(Niclosamidum) 

таблети, 
4 х 0)5 

и Bayer-Pharma Југосла-
вија" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков Љубља-
на 

06-2916/1 
од 25. ХН 1985 год. 

Бр. 06-748 
11 март 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 



Страна 584 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 април 1986 

287. 
Врз основа на член 33 став 1 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 ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ ОДНОСНО ЗА УКИ-
НУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОТ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1985 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година е укинато одобрението за пуштање во промет на следните 
готови лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма на 
пакување на 

лекот 
Производител на ле-

кот 
Број и датум на одоб-
рените за пуштање во 

промет на лекот 

Број и датум на реше-
нието за укинување 
на одобрението за 
пуштање на лекот во 

промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AZAFEN таблети, 
50 х 25 mg 

Medexport, Москва, 
СССР, заступник: 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Земун 

2598/1 
од 10.Х 1984 год. 

06-3860 
од 23.XII 1985 год. 

2 BENIFEN дражен, 
30 драж. 

„Крка" - Товарна 
фармацевтска ин ко-
мичних изделков -
Ново Место 

09-1284/1 
од 5. ХИ 1958 год. 

06-3858 
од 23.XII 1985 год. 

3 BENIFEN дражен, 
30 драж. 

„Крка" - ТОЗД „1Ѕ1Ѕ" 
- Товарна фармацев-
т с к а ин кемичних из-
делков - Ново Место 

08-4606/1-70 
од 25.V 1971 год. 

06-3859 
од 23.XII 1985 год. 

4 ENCEPHABOL ампули, 
5 амп. сува 
супстанција 
и 5 амп. од 
2 ml раство-
рувач 
сируп, 
200 ml 
дражен, 
30 х 100 mg 

дражен, 
100 х 100 
mg 
дражен, 
20 х 0,1 gr 

дражен, 
20 х 0,25 gr. 
инјекции, 
25 х 0,5 gr. 
дражен, 
30 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
1000 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
30 драж. 

таблети, 
1о табл. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

6-2528/1 
од 18.IX 1973 год. 

06-3854 
од 23.XII 1985 год. 

5 

6 

7 

ENCEPHABOL 

ENCEPHABOL 

ENCEPHABOL 

ампули, 
5 амп. сува 
супстанција 
и 5 амп. од 
2 ml раство-
рувач 
сируп, 
200 ml 
дражен, 
30 х 100 mg 

дражен, 
100 х 100 
mg 
дражен, 
20 х 0,1 gr 

дражен, 
20 х 0,25 gr. 
инјекции, 
25 х 0,5 gr. 
дражен, 
30 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
1000 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
30 драж. 

таблети, 
1о табл. 

n 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

п 

05-5671/1-69 
од 28.IX 1970 год. 

08-4664/1 
од 26.XII 1973 год. 

08-4323/1 
од 1.VI 1971 год. 

06-3857 
од 23.ХИ 1985 год. 

06-3855 
од 23.XII 1985 год. 

06-3856 
од 23.XII 1985 год. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

LUCIDRIL 

LUCIDRIL forte 

LUCIDRIL forte 

NEVARGAL 

NEVARGAL 

NEO-BELLASE-
CAL 

NEO-BELLASE-
CAL 
NEO-BELLASE-
CAL 

PAREMIN 

ампули, 
5 амп. сува 
супстанција 
и 5 амп. од 
2 ml раство-
рувач 
сируп, 
200 ml 
дражен, 
30 х 100 mg 

дражен, 
100 х 100 
mg 
дражен, 
20 х 0,1 gr 

дражен, 
20 х 0,25 gr. 
инјекции, 
25 х 0,5 gr. 
дражен, 
30 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
1000 драж. 

дражен, 
500 драж. 
дражен, 
30 драж. 

таблети, 
1о табл. 

„Крка" - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков -
Ново Место 

и 

и 

„Плива" - Творница 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Загреб 

и 

„Лек* - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

99 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Плива" - Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа -
Загреб 

16-723/1-63 
од 4.VI 1964 год. 

16-724/1-63 
од 4.VI 1964 год. 

16-722/2-63 
од 4.VI 1964 год. 

1298 
од 17.VII 1957 год. 

515/2 
од 4.III 1958 год. 

07-512/1 
од 18.IV 1984 год. 

07-510/1 
од 18.IV 1984 год. 

07-511/1 
од 18.IV 1984 год. 

15-530/1 
од 19.VII 1966 год. 

06-3848 
од 23.XII 1985 год. 

06-3849 
од 23.XII 1985 год. 

06-3850 
од 23.ХИ 1985 год. 

06-3846 
од 23.XII 1985 год. 

06-3847 
од 23.XII 1985 год. 

06-3853 
од 23.ХИ 1985 год. 

06-3852 
од 23.XII 1985 год. 

06-3851 
од 23.XII 1985 год. 

06-3843 
од 23.XII 1985 год. 
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17 PIRA2ID0L 

18 PIRAZIDOL 

19 REVIBOL 

20 RELAZIN 

21 STEMETIL 

22 STEMETIL 

23 STEMETIL 

24 STEMETIL 

25 SERPASIL 

26 SERPASIL 

27. SERPASIL 

28 SERPASIL 

таблети, 
50 х 25 mg 

таблети, 
50 х 50 mg 
таблети, 
30 х 20 mg 

дражен, 
30 драж. 
супозитори, 
50 х 25 mg 

таблети, 
20 х 10 mg 
таблети, 
100 х 10 mg 
супозитории 
2 х 25 mg 
ампули, 
5 х 1 mg 

ампули, 
100 х 1 mg 
ампули, 
5 х 2,5 mg 
ампули, 
100 х 2,5 
mg 
tabled, 
40 х 5 mg 

„Medexporf-MocKBa, 
СССР, заступник: 
„Крка" - Товарна 
фармацевтска ин ко-
мичних изделков -
Ново Место 

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

» 

„Specia" - Париз, 
Заступник: „Срболек" 
- РО за медицинско 
снабдевање-Београд 

99 

99 

99 

„Ciba" - Base 
Заступник: „Плива" -
Творница фармацеут-
ских и кемијских про-
извода - Загреб 

*9 

99 

99 

05-3917/1-80 
од 27.IV 1981 год, 

05-3918/1-80 
од 27.IV 1981 год. 

15-196/1-67 
од 28.111 1968 год. 

15-515-145/1 
од 25.IV 1964 год. 

403/1 
од 27.XII 1974 год. 

1086/2 
од 26.IV 1958 год. 

404/1 
од 27.XII 1974 год. 

1086/3 
од 26.IV 1958 год. 

1579 

од 8.XII 1954 год. 

1581 
од 8.XII 1954 год. 

1577 
од 8.X1I 1954 год. 

1578 
од 8.XII 1954 год. 

06-3862 
од 23.XII 1985 год 

06-3863 
од 23.XII 1985 год. 

06-3861 
од 23.XII 1985 год. 

06-3842 
од 23.XII 1985 год. 

06-3868 
од 23.XII 1985 год. 

06-3869 
од 23.XII 1985 год. 

06-3870 
од 23.ХИ 1985 год. 

06-3871 
од 23.ХИ 1985. год. 

06-3864 
од 24.XII 1985 год. 

06-3865 
од 23.XII 1985 год. 

06-3866 
од 23.ХИ 1985 год. 

06-3867 
од 23.XII 1985 год. 

29 TACITIN 5 

таблети, 
50 х 25 mg 

таблети, 
50 х 50 mg 
таблети, 
30 х 20 mg 

дражен, 
30 драж. 
супозитори, 
50 х 25 mg 

таблети, 
20 х 10 mg 
таблети, 
100 х 10 mg 
супозитории 
2 х 25 mg 
ампули, 
5 х 1 mg 

ампули, 
100 х 1 mg 
ампули, 
5 х 2,5 mg 
ампули, 
100 х 2,5 
mg 
tabled, 
40 х 5 mg 

„Плива" - Творница 
фармацеута«« и ке-
мијски производа -
Загреб 

6-1815/1 
од 27.XII 1972 год. 

06-3844 
од 23.XII 1985 год. 

30 TACITIN 10 таблети, 
Зо х 10 mg 

„Плива" - Творница 
фармацеута«« и ке-
мијски производа -
Загреб 

08-799/1 
од 1.1 1970 год. 

06-3845 
од 23.XII 1985 год. 

ЗАБЕЛЕШКА: Затечените количини на наведените лекови можат да се најдат во промет најдоцна до 31 декември 1986 

06 Бр. 750 
11 март 1986 година 
Белград 

06 Бр. 750 
11 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлев«^ е. р. 

288. 
Врз основа на член 33 став 1 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 ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ НА ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 

1985 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на следните 

готови лекови: 

" ђ у Назив на лекот 
Форма и па-
кување на 

лекот 
Производител на ле-

кот 
Број и датум на одоб-
рението за пуштање 

во промет на лекот 

Број и датум на реше-
нието за укинување 
на одобрението за 
пуштање на лекот во 

промет 

1 2 3 4 5 6 

1 BACTISUBTIL капсули, 
16 капе. 

„Галеника" - Фарма-
цеутскс-хемиека ин-
дустрија - Земун 

ЗШ/1 
од 3. IX 1974 год. 

07-2113/1-85 
од 29. VIII 1985 год. 
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1 2 3 4 5 6 

2 BAYCARON таблети, „Bayer-Pharma Jugos- 1651/1-71 06-3374/1 
30 x 25 mg lavia" - Товарна фар- од 13. IX 1972 год. од 21. VIII 1985 год. 

мацбвтских ин комич-
них изделков - Љуља-

3 CHLORAETHYL распрскувач, 
на 
„Крка" - Фармацев- 05-3617/2 07-2319/1-84 

лименка со т и , кемија-козметика, од 13. ХИ 1968 год. од 12. XI 1985 год. 
200 g здравилишче ин гос-200 g 

тинство - Ново Место 
4 CLIACIL таблети, „Југоремедија" - Фаб- 05-3672/1 06-3482/1 

10 х 600.000 рика лекова РО у сас- од 16 IX 1969 год. од 30. XII 1985 год. 
i.e. таву НПК „Серво 

Михаљ" - Зрењанин 
5 CLIACIL таблети, 08-5607/1 06-3481/1 

10 x од 25. XII 1970 год. од 30. XII 1985 год. 
1,200.000 i.e. 

6 CLIACIL сируп, »» 08-5608/1 06-3480/1 
50 ml од 25. XII 1970 год. од 30. ХИ 1985 год. 

7 DEHYDROBEN- инјекции, „Крка" - Фармацевти- 6-3608/1 06-1504/1 
ZPERIDOL 50 x 10 ml ка, кемија, козметика, од 9. X 1972 год. од 12. XI 1985 год. 

здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

8 FAVISTAN инјекции, „Босналијек" - Фар- 2404/1 06-378/1 
10 x 40 mg мацеуте^, хемијска и од 23. X 1974 год. од 20. VIII 1985 год. 

санитетска индустрија 
- Сараево 

9 FENTANYL инјекции, „Крка" - Фармацевти- 6-3607/1 06-1506/1 
50 x 10 ml ка, кемија, козметика, од 9. X 1972 год. од 12. XI 1985 год. 

здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

10 GEFARNIL ампули, „Лек" - Товарна фар- 08-4322/1 07-2534/1 
5 амп. од 50 мацевтских ин комич- од 1. VI 1971 год. од 4. X 1985 год. 
mg/1 ml них изделков - Љуб-

љана 
11 GEFARNIL ампули, 05-4209/1-68 07-2535 

50 ампл. од од 25. III 1969 год. од 4. X 1985 год. 
50 mg/1 ml 

12 GEFARNIL капсули, и 6-272/1 07-2533 
20 х 50 mg од 16. IV 1974 год. од 4. X 1985 год. 

13 IXOTEN таблети, „Босналијек" - Фар- 05/2-504/1 06-379/1 
50 х 50 mg мацеуте^, хемијска и од 16. IV 1975 год. од 21. VIII 1985 год. 

санитетска индустрија 
- Сараево 

14 LIBEXIN таблети, 281/1 06-377/1 
20 х 100 mg од 23. X 1974 год. од 21. VIII 1985 год. 

15 LEKOVIT шумечки „Лек" - Товарна фар- 3238/1-78 982/1 
С-Са таблети, мацевтска ин комич- од 10. ХИ 1980 год. од 29. VIII 1985 год. 

10 х 1000 них изделков - Љуб-
mg љана 

16 LIPOSTABIL ампули, „Босналијек" - Фар- 08-1066/1-71 06-380/1 
5 х 5 ml нацеутска, хемијска и од 5. XI 1973 год. од 21. VIII 1985 год. 

санитетска индустрија 
- Сараево 

17 MITIGAL маслен рас- „Bayer-Pharma Jugos- 05/2-2891/1-74 06-3376/1 
твор, lavia" - Товарна фар- од 7. III 1975 год. од 21. VIII 1985 год. 
150 g мацевтска ин комич-

них изделков - Љуб-
љана 

18 METILPREDNI- таблети, „Inex-Hemofarm" - 07-3578/1-82 06-3160 
ZOLON 30 х 4 mg Фармацеутско-хемиј- од 17. VIII 1983 год. од 7. XI 1985 год. 

ска индустрија -
Вршац 

19 SANOTUS дражен, „Крка" - Фармацевти- 2027/1-84 06-2216/1 
20 х 75 mg ка, кемија, козметика, од 1. II 1985 год. од 29. VIII 1985 год. 

здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

20 SANOTUS сируп за де- п 05-4340/1-78 06-2213/1 
да, од 13. VII 1979 год. од 29. VIII 1985. год. 
200 ml 

21 SANOTUS сируп за воз- »» 2026/1-84 06-2212/1 
расни, 200 
ml 

од 1. II 1985 год. од 29. VIII 1985 год. 
22 TAVOR 

Illl 
таблети, 30 „Лек" - Товарна фар- 5649/1 06-674/1 
х 1 mg мацевтиских ин ко- од 29. ХИ 1975 год. од 29. VIII 1985 год. 

мичних изделков -

23 TAVOR 
Љубљана 

23 TAVOR таблети, 20 4914/1 06-675/1 
х 2,5 mg од 22. XII 1975 год. од 29. VIII 1985 год. 
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1 

24 TRYPTIZOL 

25 TRYPTIZOL 

26 TRYPTIZOL 

27 TRYPTIZOL 

28 TOLYCAR 

29 TOLCAR 

30 TOLYCAR 

31 THALAMONAL 

32 ULTRAPROCT P, 

33 ULTRAPROCT P, 

34 ULTRAPROCT P, 

35 UROLOSKlCAJ 

36 HYLOCAIN 

ампули, 50 
x 2 ml 
таблети, 100 
x 10 mg 
табели, 30 
x 25 mg 
таблети, 
100 x 25 mg 
ињекции, 
5 шише од 
0,5 g сува 
супстанца и 
5 амп. од 2 
ml вода за 
инфекции 
инфекции, 
5 шиш. од 
1,0 g сува 
супстанца и 
5 амп. од 4 
ml вода за 
ињекции 
ињекције, 
5 шиш. од 
2,0 g сува 
супстанца и 
5 амп. од 10 
ml вода за 
ињекции 
ињекции, 
50 х 10 ml 

маст, 
10 g маст 

маст, 
30 g маст 
супозитори, 
12 супоз. 
кутија со 75 g 
желе, 20 ml 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова у саставу 
НПК „Серво Михаљ -
Зрењанин 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравил ин гостин-
ство - Ново Место 
„Алкалоид" - Хемис-
ка, фармацеутска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

Трешњева" - лије-
карна - Загреб 
„Босналијек" - фарма-
цеутска, хемијска и 
санитетска индустрија 
Сараево 

15-515-456/2-65 
од 29. I 1966 год. 

15-515-453/1-65 
од 28. III 1966 г. 
15-515-455/1-65 

од 28. III 1966 год. 
15-515-455/2-65 

од 28. III 1966 год. 
07-4476/1-81 

од 10. III 1982 год. 

07-4475/1-81 
од 10. III 1982 год. 

07-4477/1-81 
од 10. III 1982 год. 

6-3606/1 
од 9. X 1972 год. 

1030/2 
од 26. XII 1974 г. 

1030/2 
од 26. ХИП 1974 год. 

2099/1 
од 26. ХИ 1974 год. 

6-725/1 
од 17. IX 1973 год. 

05/2-2401/1-75 
од 1. IX 1975 год. 

06-292/1 
од 22. VIII 1985 год. 

06-293/1 
од 22. VIII 1985 год. 

06-294/1 
од 22. УШ 1985 год. 

06-295/1 
од 22. УШ 1985 год. 

06-1948/1 
од 7. X 1985 год. 

06-1947/1 
од 7. X 1985 год. 

06-1949/1 
од 7. X 1985 год 

06-1505/1 
од 12. XI 1985 год. 

06-572/1 
од 20. УШ 1985 год. 

06-571/1 
од 20. УШ 1985 год. 

06-570/1 
од 20. VIII 1985 год. 

06-3073/1 
од 7. XI 1985 год. 

06-3073/1 
од 24. X 1985 год. 

Об Бр. 749 
11 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за дополнение на Од-
луката за начинот на формирање на цените на производи-
те од увоз, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/86 
се потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕ ОД УВОЗ 
Во точка 1 став 2 по зборот: „мало" треба да се дода-

дат испуштените зборови: „на сурово кафе". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 7 

април 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за обврската за пре-
тходно известување на Сојузниот завод за цени на проме-
ната на цените на определени производи, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86, се поткрале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРЕТХОДНО ИЗ-
ВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА 

ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во точка 1 став 2 во табелата во подгрупа 012421 -
Производство на хартиена амбалажа треба да се избри-
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шат по грешка внесените зборови: „освен тетрапак и тет-
рабрик хартиена амбалажа". 

2. Во образецот претходно известување за цените, на-
место зборовите: „цените на производите за кои се бара 
согласност" треба да стојат зборовите: „цените на произ-
водите за кои се доставува известување за цените". 

Во колона 6 наместо зборот: „барање" треба да стои 
зборот: „известување", а во колона 7 наместо зборовите: 
„бара согласност" - „поднесува известување". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 4 
април 1986 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 167 став 2 и член 238 став 2 од За-

конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СО-

ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Се разрешува од должноста заменик-директор на Со-

јузниот завод за статистика д-р Бранимир Марковиќ со 30 
Јуни 1986 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 313 
20 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 

ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

За помошник-директор на Сојузниот завод за меѓуна-
родна научна, просветно-културна и техничка соработка 
се назначува Мирко Пешевски, досегашен помошник - ди-
ректор на тој завод. 

С. п. п. бр. 314 
20 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

За помошник-директор на Сојузната дирекција за 
сто КОБНИ резерви се назначува Дарко Амброжич, раково-

ден работник во Колегијалниот работоводен орган на 
СОЗТ „Тиман" во Копар. 

С. п. п. бр. 315 
20 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

За помошник-директор на Сојузната дирекција за 
стоковни резерви се назначува Драгољуб Милачиќ, дирек-
тор на Претставништвото на Агрокомбинат „13 Јули" од 
Титоград во Белград. 

С. п. п. бр. 316 
20 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

265. Закон за претворање на краткорочните креди-
ти дадени на Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка во долгорочни кре-
дити за намените на дополнително кредитира-
ње на извозот на опрема и бродови и на изве-
дување на инвестициони работи во странство 
на кредит 541 

266. Закон за преземање на отплатата на заемот на 
Меѓународната банка за обнова и развој од 
страна на федерацијата во периодот од 1986 до 
1990 година, што е користен за изградба на 
Хидросистемот „Ибар-Лепенац" 541 

267. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за обезбедување на дел од средствата за 
финансирање на Програмата за работа на Ју-
гословенскиот центар за теорија и практика на 
самоуправувањето „Едвард Кардељ" во Љуб-
љана 542 

268. Одлука за разрешување на член на Сојузниот 
извршен совет и претседател на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита 542 

269. Одлука за разрешување на заменик на сојузни-
от јавен обвинител 542 

270. Измени и дополненија на Деловникот за заед-
ничката работа на соборите на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 543 
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Страна 
271. Измени и дополненија на Деловникот на Собо-

рот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 546 

272. Измени и дополненија на Деловникот на Со-
јузниот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 550 

273. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за враќање на даночните, царинските и другите 
давачки и за други мерки за поттикнување на 
извозот 556 

274. Правник за посебните овластувања на члено-
вите на екипажот на поморските бродови и за 
испитната програма за стекнување посебни ов-
ластувања — 557 

275. Правилник за измена на Правилникот за зва-
њата, условите за здобивање со звања и за ов-
ластувањата на членовите на екипажот на по-
морските бродови на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 558 

276. Правилник за измени на Правилникот за мет-
ролошките услови за справи за мерење на теч-
ни горива 559 

277. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на хронотахографи 559 

278. Правилник за метролошките услови за мано-
метри за мерење на крвен притисок 560 

279. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на манометри за мерење на 
крвен притисок 561 

280. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на манометри, вакууммет-
ри и мановакуумметри 562 

281. Правилник за метролошките услови за мано-
метри за мерење на притисокот во пневматици 562 

Страна 
282. Наредба за забрана на увозот во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и на 
провозот преку територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на 
живи свињи, производи, суровини и отпадоци 
по потекло од свињи од Кралството Холандија 564 

283. Наредба за задолжително атестирање на регу-
латори на притисокот за течни гасови пропан-
-бутан 564 

284. Листи на кандидати за избор на делегати вр 
Сојузниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија — 567 

285. Список на готови лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 30 
јуни до 31 декември 1985 година 572 

286. Список на готови лекови во нови форми, паку-
вања, дози, називи, начин на издавање и проме-
на на производителот, за чие пуштање во про-
мет е дадено одобрение во периодот од I јули 
до 31 декември 1985 година 577 

287. Список на готови лекови за кои е донесено ре-
шение за повлекување од промет односно за 
укинување на одобрението за пуштање на ле-
кот во промет во периодот од 1 јули до 31 де-
кември 1985 година 584 

288 Список на готови лекови и форми на пакување 
на готови лекови за кои е донесено решение за 
укинување на одобрението за пуштање во про-
мет во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 
година 585 

Исправка на Одлуката за дополнение на Одлуката 
за начинот за формирање на цените на произ-
водите од увоз - —' 587 

Исправка на Одлуката за обврската на претходно 
неверување на Сојузниот завод за цени за про-
мената на цените на определени производи — 587 

Назначувања и разрешувања 588 
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