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БЕОГРАД 

БРОЈ 18 ГОД. ХУН! 

236. 

На основу чл. 35, и 46. Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И НАРОДНО ЗДРАВЉЕ САВЕЗНОГ 

ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Именује се за члана Одбора за социјалну по-
литику и народно здравље Савезног извршног већа 
Љупчо Арсов, члан Савезног извршног већа и сек-
ретар за рад. 

Р. п. бр. 89 
23. априла 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић с. р. 

237. 

На основу члана 24. Закона о регулисању плат-
ног промета са иностранством (Девизни закон) — 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 52/61) у 
вези са чланом 10. Правилника за извршење Закона 
о регулисању платног промета са иностранством 
(Девизни правилник) — („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 73/45, 18/48, 53/52 и 26/60), савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА О СЛУЖБЕНИМ 

ПУТОВАЊИМА У ИНОСТРАНСТВО 

1. Сви корисници друштвених средстава, осим др-
жавних органа, дужни су подносити пријаве о слу-
жбеним путовањима својих службеника и пред-
ставника у иностранство (у даљем тексту: пријава) 
на начин прописан овом наредбом. 

За пријављивање службених путовања у ино-
странство службеника државних органа важе по-
себни прописи. 

2. Пријава се подноси према обрасцу који је 
одштампан уз ову наредбу и чини њен саставни део. 

3. Пријава се подноси у два примерка терито-
риј а лио надлежној Служби друштвеног књиговод-
ства пре одласка службеника у иностранство. 

4. Један примерак пријаве Служба друштвеног 
књиговодства задржава, а други примерак оверава 
и враћа подносиоцу пријаве. 

Служба друштвеног књиговодства доставља на-
родном одбору општине на чијем се подручју на-
лази корисник друштвених средстава месечне изве-
штаје са подацима из примљених пријава. 

5. Корисници друштвених средстава који не по-
ступе по одредбама ове наредбе одговарају за де-
визни прекршај из члана 15. тачка 8. Закона о ре-
гулисању платног промета са иностранством (Деви-
зни закон). 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 18-3121/1 
24. априла 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

П Р И Ј А В А 
О СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВО 

У вези Наредбе о подношењу пријава о слу-
жбеним путовањима у иностранство („Службени ^ 
лист ФНРЈ", бр. 18/62), да ју се следећи подаци за 
службеника (представника) који се шаље на слу-
жбени пут у иностранство: 

1. Породично, очево и рођено име 

2. Функција 

3. Да ли је лице које путује службеник 
корисника друштвених средстава који 
подноси пријаву или не (ако је слу-
жбеник другог корисника друштвених 
средстава навести име и седиште тог 
корисника) 

4. Да ли и који страни језик службеник 
говори 

5. Земља у коју службеник путује 

6. Која се девизна средства користе (ко-
рисника друштвених средстава, пред-
ставништва у иностранству или ино-
стране фирме) 

7. Да ли корисник друштвених средстава 
има представништво или делегата у 
иностранству (навести земљу и место) 

8. По ком основу службеник путује 
(дати ближе објашњење) 
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9. Напомена 

196- године 
— М. П, 

(место) 

(Потпис одговорног руко-
водиоца предузећа) 

196-
Оверава: 

године 
— М. IL 

(место) 

(Потпис одговорног слу-
жбеника Службе дру-
штвеног књиговодства) 

238. 
На основу члана 35. став 1. под 1 Уредбе о спољ-

нотрговинском пословању („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 47/59, 52/59, 26/60 и 51/61), Комитет за спољну, 
трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

ОД СТРАНЕ ГРАЂАНА 

1. Увоз свих врста моторних возила од стране 
грађана у 1962- години забрањен је. 

2. Изузетно, моторна возила могу у 1962. години 
увозити: 

1) грађани који су ослобођени од плаћања цари-
не по члану 13. тач. 5, 6. и 17. Уредбе о Привремено} 
општој царинској тарифи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 4/62); 

2) службеници који су се на дан ступања на 
снагу ове наредбе налазили на служби у иностран-
ству и тог дана имали у свом власништву моторно 
возило које су набавили по одлуци своје установе 
односно предузећа у сврху обављања своје службене 
дужности. 

3. Грађани који на основу тачке 2. под 1 ове на-
редбе могу у 1962. години увозити моторна возила, 
дужни су при увозу поднети царинарници преко 
које их намеравају увести доказе предвиђене у 
пропису за спровођење одредаба члана 13- тач. 5, 
6. и 17. Уредбе о Привременој општој царинској 
тарифи. 

Службеници који на основу тачке 2. под 2 ове 
наредбе могу у 1962. години увозити моторна возила, 
дужни су поднети потврду дипломатског односно 
конзуларног представништва ФНРЈ у земљи у којој 
су се налазили на служби о томе да су на дан 
ступања на снагу ове наредбе имали у власништву 
то моторно возило. 

4. На увоз моторних возила од стране лица из 
тачке 2. под 1 и 2 ове наредбе, која су се на дан сту-
пања на снагу ове наредбе затекла на царинарници 
а нису оцарињена примениће се прописи којима је 
био до тог дана регулисан увоз моторних возила 
од стране грађана. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у ^Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3029 
24- априла 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

239. 

На основу члана 13. став 2. Основног закона о 
изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61), Секретаријат Савезног извршног 
већа за индустрију издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОГРАМА ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНДУ-

СТРИЈЕ, КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ЦИЉУ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ 

I. Инвеститори објеката из области индустрије 
дужни су у року од 8 дана ,од дана доношења ин-
вестиционог програма доставити органу управе сре-
ског народног одбора надлежном за послове из 
области индустрије, у 3 примерка, у циљу евиден-
ције о инвестиционо] изградњи, следеће основне 
податке инвестиционог програма: 

1. Општи подаци 
1.1 Назив објекта и место изградње 
1.2 Којој грани делатности припада објект 
1.3 Инвеститор и његово седиште 
1.4 Да ли је у питању новоградња, реконструкција 

или проширење 
1.5 Кад је и од кога донесен инвестициони програм 
1.6 Рок почетка и рок довршења изградње 
1.7 Основна концепција технолошког или експлоа-

тационог процеса 

2. Натурални подаци 

Шифра Наименовање 

"2.1 Капацитет 
2.1.1' производње (по вр-

стама) 
2.1.2 услуга по врстама 
2.1.3 у експлоатацији 
2.2 Основне сировине 
2.2.1 домаће (по врстама) 
2 2.2 из увоза (по врстама) 
2.3 Пласман (по произво-

дима) 
2.3.1 у земљи 
2.3.2 у иностранству 
2.4 Радна снага укупно просечно 
2.4.1 квалификовани рад- годишње 

ници м 
2.4.2 инжењери и техни-

чари п 
2.4 3 остали п 

3. Финансијски подаци 
3.1 Укупна средства милиони 
3.1.1 основна (по набавној динара 

вредности) „ 
3.1.1.1 грађевински објекти „ 
3.1.12 опрема домаћа са 

монтажом „ 
3.1.1.3 опрема увозна са ца-

рином и монтажом * 
3.1.1.4 остало « 
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3.1.2 обртна 
3.2 Предвиђени извори 

финансирања за основ-
на и обртна средства 

3.2.Г зајам 
3.2.2 средства без обавезе 

враћања 
3.2.3 сопствена средства 
3.2.4 остала средства 
3.3 Укупан приход (годи-

шњи) 
3.3.1 доходак привредне 

организације 
3.3.2 чист приход 
3.3.3 бруто лични дохоци 

(средства издвојена за 
личне дохотке) 

3.3.4 остатак чистог при-
хода за фондове при-
вредне организације 

3.4 Стопа рентабилитета 
3.4.1 доходак привредне 

организације (33.1) 
укупна средства (3.1) 

3.4.2 остатак чистог при-
хода за фондове при-
вредне организације 
(3.3.4) 
укупна средства (3.1) 

милиони 
дамара 

Бр. 04-2174/1 
9. априла 1962. године 

Београд 

240. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ЈУГО-
СЛОВЕНСКА СТАНДАРДИМА ЗА ГЕОЛОШКЕ 

КАРТЕ, ОЗНАКЕ И СИМБОЛЕ 

1. Решење о југословенским стандардима за 
геолошке карте, ознаке и симболе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 46/59) престаје да важи-

2. Југословенски стандарди наведени у решењу 
из тачке 1. овог решења престају да важе 30. апри-
ла 1962. године. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 03—2810/1 
25. априла 1962. године 

Београд 
Директор 

Југос ловенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

Поред тога, треба назначити и број смена на 
бази којих је одређен капацитет. 

За натуралне податке примениће се исте једи-
нице мере које су примењене у инвестиционом про-
граму. 

Колону 4. попуњавају само они инвеститори 
који су и пре овог инвестирања вршили привредну 
делатност. 

Под чистим приходом (шифра 3.3.2) подразуме-
ва се доходак привредне организације умањен за 
допринос из дохотка и за допринос на ванредни 
приход. 

Под остатком чистог прихода за фондове при-
вредне организације (шифра 3.3.4) подразумева се 
чист приход (шифра 3.3.2) умањен: за износ сред-
става издвојених за личне дохотке (нето лични до-
хоци, допринос буџетима из личног дохотка, допри-
нос за социјално осигурање, допринос за стамбену 
изградњу и накнада саобраћајна* привредним орга-
низацијама за повластице у путничком саобраћају 
— шифра 3.3.3), као и за допринос на ванредни 
приход привредних организација, за допринос дру-
штвеним инвестиционим фондовима и за допринос 
за обавезне резерве фондова (општине и народне 
републике). 

II. Инвеститори који су донели инвестиционе 
програме после ступања на снагу Основног закона 
о изградњи инвестиционих објеката, тј. после 15. 
децембра 1961. године, а до дана ступања на снагу 
ове наредбе, дужни су основне податке инвестицио-
ног програма из тачке I ове наредбе доставити у 
року од 8 дана од дана ступања на снагу ове на-
редбе. 

III. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Секретар за индустрију, 
Данило Кекић, с. р. 

241. 

На основу члана 68. став 2. Основног закона о 
заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), у вези са тачком 11. 
став 1. Наредбе о спречавању и сузбијању пламења-
че дувана („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/62), Са-
везна управа за заштиту биља прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУ-

Ж Б Е О ПОЈАВИ И КРЕТАЊУ НЛАМЕЊАЧЕ 
ДУВАНА 

1. Извештај ну службу о појави и кретању пла-
мењаче дувана (Peronospora tabacina Adam) органи-
зују и њом руководе на свом подручју привреди^ 
организације које производе дуван и привредне ор-
ганизације које уговарају производњу и испоруку 
дувана. 

Организације из става 1. ове тачке прате појаву 
и кретање пламењаче дувана у местима где се дуван 
производи — преко дуванских инструктор. 

2. Дувански инструктори и индивидуални про-
извођачи дувана дужни су, у циљу утврђивања по-
јаве и кретања пламењаче дувана, редовно вршити 
преглед дувана на свом производим подручју, у 
расаду и у пољу. 

Преглед дувана почиње сваке године у време 
ницања дувана у лејама за производњу расада, а 
завршава се завршетком бербе дувана у пољу тог 
подручја. 

Од почетка ницања дуванског расада, па све до 
прве појаве пламењаче дувана, дувански инструктор 
и индивидуални произвођач дужни су стално оби-
лазити све површине под дуваном на свом производ-
ном подручју, а најмање два до три пута недељно. 
После појаве пламењаче дувански инструктор и ин-
дивидуални произвођач дужни су своје дуванске 
производно подручје обилазити најмање једанпут 
недељно. 

3. Ако дувански инструктор утврди појаву пла-
мењаче дувана на свом производном подручју, он 
ће најбржим путем (телефоном или телеграфски) 
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'обавестити о томе привредну организацију из тачке 
1. овог упутства, и истог дана ће према обрасцу 
бр. 1, који је одштампан уз ово упутство и чини 
његов саставни део, доставити писмени извештај 
о томе привредној организацији из тачке 1. овог 
упутства. 

После прве појаве пламењаче дувана дувански 
инструктор дужан је редовно достављати писмене 
извештаје о кретању пламењаче дувана, на обрасцу 
бр. 1, сваког првог и петнаестог дана у месецу, све 
до завршетка бербе дувана. 

4. Индивидуални произвођачи дувана дужни су 
о појави пламењаче дувана одмах обавестити орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове заштите биља и дуванског пистуктора. 

5, По пријему извештаја о п^еој појави пламе-
њаче дувана на свом производим подручју при-
вредне организације из тачке 1 овог упз^тства дужне 
су на обрасцу бр. 1 о томе известити орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
заштите биља, а телеграфски — органе управе сре-

i 
еког народног одбора и народне републике надле-
жне за послове заштите биља и Савезну управу за 
заштиту биља. 

На основу писмених извештаја о појави и кре-
тању пламењаче дувана које приме од дуванских 
икструктора, привредне организације из тачке 1. 
овог упутства саставиће свој извештај по обрасцу 
бр. 2, који је одштампан уз ово упутство и чини 
његов саставни део, и до петог и двадесетог дана 
у месецу доставиће га органима управе наведеним 
у ставу 1. ове тачке и дуванском институту у на-
родној републици. 

6. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-1119/1 
2(3. апгчла 1962. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

Образац бр. 1 
(формат; 353X250 мм) 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ПОЈАВИ И КРЕТАЊУ ПЛАМЕЊАЧЕ ДУВАНА ОД ДО 196- ГОДИНЕ 

(Полеђина обрасца) 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

1. При попуњавању обрасца потребно је најпре упи-
сати време за које се доставља извештај. У изве-
штају о првој појави болести треба уписати датум 
кад је ова констатована. 

2. У рубрику „Општина и место" најпре треб? упи-
сати општину, а затим ређати места те општине 
у којима се болест појавила. 

3. У рубрику „Потес" посебно се уносе називи потеса 
у сваком од наведених места где се болест по-
јавила. 

4. У рубрику „Сорта дувана" уносе се подаци о типу 
дувана, ка пример: „Вирџинија" и др. 

5. У рубрику „Нападнута површина" за расад упи-
сати податке о броју метара квадратних, а за кул-
туру дувана у пољу — површину у арима и број 
струкова. 

6. У рубрику „Јачина напада" уписаће се један од 
четири наведена степена, и то: 

• = слаб напад 
** = средњи напад 

*** = јак напад 
**** = тотални напад 

Методи оцењивања степена напада 
На површини од 0,5 или 1 ара уз 2 до 3 понав-

љања иа 1 ха треба избројати број здравих и зара-
жених струкова дувана, па на основу тога налаза 
и броја пега на лишћу дувана уписаће се: 

,*и г= слаб напад — ако број нападнутих биљака 
буде до 10% и ако на појединим листовима тих би-
љака нема више од 3 пеге; 

„**" — средњи напад — ако број нападнутих би-
љака буде преко 10°/« до 30% и ако ва листовима 
има преко 3 до 6 пега; 

„***" = јак напад — ако број нападнутих биљака 
буде преко 30% до 60% и ако на листовима има 
преко 6 до 15 пега, или 

„****" = тотални напад — ако број нападнутих 
биљака буде већи од 60% и ако на листовима има 
преко 15 пега. 
7. У рубрику „% штете" уписати процент пропалих 

биљака — струкова или процент пропалог лишћа. 
8. У рубрику „Мере сузбијања" уписати када, којим 

препаратом и на којој површини је спроведено 
сузбијање болести. 

9. У рубрику „Примедба" треба унети податке о ми-
нималним и максималним температурама и пада-
вине у мм. 
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Образац бр. 2 
(назив предузећа (формат: 353X250 мм) 

(место) 
И З В Е Ш Т А Ј 

О СТАЊУ ПЛАМЕНА АЧЕ ДУВАНА ОД ЦО — 196 ГОДИНЕ 
к и — ч о 
ЈР Q. 
Сц lO 

Срез и 
општина Место Потес Сорта 

дувана ј 
Нападнута површина 

v арима и број струкова 
Јачина 
напада 

% штете Мере 
сузбијања Примедба 

196 године 
у 

(Полеђина обрасца) 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

Пошто су колоне почев од колоне „Потес" исто-
ветне као у обрасцу бр 1, п-ш уписивању података 
у колону „Срез и општина" треба унети податке 
посебно за сваку општину у срезу у којој је болест 

утврђена, односно најпре, треба уписати назив среза, 
па затим податке за сваку општину тога среза где 
је болест констатована. 

Све остале колоне попуњавају се према пода-
цима из извештаја по обрасцу бр. 1 који Су доби-
вени од дуванских инструктора. 

Образац потписује директор привредна органи-
зације односно од њега овлашћено лице. 

242. 

На основу тачке 13. Упутства о прописиван^ 
и издавању лекова („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
2/56) и члана 2. Уредбе о оснивању и укидању 
одређених савезних органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 45/57), Управа за фармацеутску 
службу и медицинско снабдевање доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЛЕКОВИМА КОЈИ СЕ МОГУ ИЗДАВАТЏ БЕЗ 

ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА 

1. Без лекарског рецепта могу се издавати сле-
дећи лекови: 

1) лекови који у Фармакопеји ФНРЈ нису обе-
лежени знаком једног крста (+) или знацима два 
крста ( + + ) ; 

2) лекови наведени у Листи I Готови лекови 
КОЈИ се могу издавати без лекарског рецепта и У 
Листи II Готови лекови који се могу издавати без 
лекарског рецепта у ограничеше количинама, које 
су одштампане уз ово решење и чине његов са-
ставни део. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 178/1 
9. априла 1962, године 

Београд 
Начелник 

Управе за фармацеутску службу 
и медицинско снабдевање, 

Mr. ph. Венцеслав Павлов, с. р. 

Л И С Т А I 
ГОТОВИ ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ИЗДАВАТИ 

БЕЗ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА 
Без лекарског рецепта могу се издавати сле-

дећи готови лекови: 
И Abin, дражеје, „Југодијететика"; 
2) Acetisal, таблете. „Алкалоид", „Ескулап" и 

„Хемофарм"; 
8) Acetisal — Chinin, дражеје, „Хемофарм"; 
4) Acetisal, таблете, „Медика"; 

5) Acidum acetylsalicylicum, таблете, „Крка"; 
в) Acisal, таблете, „Плива"; 
7) Acychin, дражеје, „Галеника"; 
S) A]ginal, „Југодијететика"; 
9) Alhaeae radix, „Далмацијабиље"; 

10) Alugel, таблете, „Лек"; 
11) Amarum liquidum, „Лек"; 
12) Amcofen, таблете, „Крка"; 
13) Amidocain, раствор, „Боснадијек", 
14) Antistin-Privin, solutio, „Ciba"; 
15) Aplosan, „Југодијететика"; 
16) Aqua redestillata, ампуле, „Алкалоид", „Гале-

ника", „Ју го дијететика", „Крка", „Лек", „Пли-
ва" и „Здравље": 

17) Asepsol, раствор, „Плива"; 
18) Astma, цигарете, „Биљана"; 
19) Astmin, цигарете, „Далмацијабиље"; 
20) Azukot, таблете, „Југодијететика"; 
21) В — Complex, дражеје, „Крка"; 
22) В — Complex, грануле, „Крка"; 
23) Bebevit, „Југодијететика"; 
24) Becevit, капљице, „Пролек"; 
25) Bedoxin, таблете, „Пролек"; 
26) Benadon, таблете, „Roche"; 
27) Benil, раствор 0,5 промила, „Крка"; 
28) Benil, раствор 1 промила, „Крка"; 
29) Beviplex, дражеје, „Пролеа"; 
30) Beviplex, грануле, „Пролек"; 
33) BIF, „Југодијететика"; 
32) Bilacid, дражеје, „Пролек"; 
33) Borogal, „Галеника"; 
34) Borvazelin, „Ескулап" и „Крка"; 
35) Brassican, сируп, „Будимка"; 
36) Bumilen, кисело млеко у праху, „Ennstal"; 
37) Burow, таблете, „Бекулап"; 
38) Caffetin, таблете, „Алкалоид"; 
39) Calcedevit, таблете, „Алкалоид"; 
40) Calcevit D, таблете, „Галеника"; 
41) Calcibrom, грануле, „Галеника"; 
42) Calcibrom, таблете, „Галеника"; 
43) Camilac, „Liempf"; 
44) Capsiment liquidum. „Босналијек"; 
45) Carbo medicinalis, грануле, „Алкалоид"; 
46) Carbo medicinalis, таблете, „Алкалоид" и „Ме-

дика"; 
47) Teratoma, „Југодијететика"; 
48) Ceratonia, грануле, „Југодијететика' • 
49) Cetavlex, крем, „I. С.Р."; 
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50) Cetavlon, puilvis, „1.С.Р."; 
51) Cetavlon, концентрат 20%, „I. С. P."; 
52) Cevikalcit, таблете, „Босналијек"; 
53) Cholagit, дражеје, .»Галеника"; 
54) Choloboldin, дражеје, „Галеника"; 
55) Chloroxyn, таблете, „Хемофарм"; 
56) CUoprin, капи за уши, „Крка"; 
57) Codacyl, таблете, „Галеника"; 
58) Codaphen, таблете, „Алкалоид"; 
59) Codophesal, таблете, „Ескулап"; 
60) Cofalgol, таблете, „Лек"; 
61) Coffecetin, таблете, „Галеника"; 
62) Coffecodin, таблете, „Лек"; 
63) Cofferin, таблете, „Здравље"; 
64) Contrafer G, вагинални желе, „Ескулап"; 
65) Contrafer Т, вагиналне таблете, „Ескулап"; 
66) С — Rutin, таблете, „Лек"; 
67) С — Витамин, таблете, „Алкалоид" и „Лек"; 
68) Cyclopyrin, таблете, „Галеника"; 
69) Dekstiracid, „Југодијететика"; 
70) Dekstromalt, „Југодијететика"; 
71) Dequadin, таблете, „Imp. chim. pharmac."} 
72) Dermosan, маст, „Галеника": 
73) Dermothiol, маст, „Галеника"; 
74) Dialpyrin, супозиторије, „Лек"; 
75) Digestal, дражеје, „Пролек"; 
76) Diplivan, капи за нос, „ П л и в а ј 
77) Di — sal, „Крка": 
78) Diuramon, дражеје, „Плива"; 
79) Dulcolax, дражеје, „Здравлое"; 
80) Dulcolax, супозиторије, „Здравље"; 
81) Endiaron, таблете, „Spofa"; 
82) Enterobin, маст, „Галеника"; 
83) Enterocol, таблете, „Лек"; 
84) Enteroseptol, таблете, „Ескулап"; 
85) Entero — Vioform, таблете. „Ciba"; 
86) Enzynorm, дражеје „Nordmark-Werke"; 
87) Ephecodin, дражеје, „Здравље"; 
88) Ephecodin, сируп. „Здравље"; 
89) Ephedrin, маст, „Галеника"; 
90) Ephedra tussin, сируп, „Здравље"; 
91) Ephetussin, сируп, „Пл'ива"ѕ 
92) Eulaxin, таблете, „Плива"; 
93) Evernol, маст, „Бекулап"; 
94) Expectoral, дражеје, „Плива"; 
95) Festal, дражеје, „Hoechst" и „Серво Михаљ"; 
96) Finalgon,-маст, „Здравље"; 
97) Galipyrin, таблете, „Галеника"; 
98) Galophyt, грануле, „Галеника"; 
99) Gastol, плочице, „Југодијететика"; 

100) Genogel, желе, „Лек"; 
101) Genosan, желе, „Лек"; 
102) Genosal, вагиналне таблете, „Лек"; 
103) Genotan, паста, „Лек"; 
104) Genoval, овуле, „Лек"; 
105) Gingiflavin, раствор, „Биљана"; 
106) Globuli vaginales cum Gyrodalo, „Крка"; 
107) Glutamin, грануле, „Босна ли јек"; 
108) Glutamin, сируп, „Босна ли јек"; 
109) Glutamin, таблете, „Босналијек"; 
ИО) Helminal, дражеје, „Merck"; 
111) Helmitin, сируп, „Крка"; 
112) Helmitin, таблете, „Крка"; 
ИЗ) Hemalgol, таблете, „Хемофарм"; 
114) Hemasept, solutio, „Хемофарм"; 
115) Hexymethylentetraminum, таблете, „Боснали-

јек"; 
116) Hyperprotidine 60, грануле, „Guigoz"; 
117) Hyperprotidine 92, у праху, „Guigoz";' 
118) Infantan, маст, „Галеника"; 
119) Ipecan, сируп, „Лек"; 
120) Iveirsal, таблете, „Галеника"; 
121) Jecoderm, маст,. „Галеника"; 
122) Jecovitol, маст* „Ескулап"; 
123) Jodpepton, раствор, „Пролек"; 
124) Kalii iodidum, таблете, „Југодијететика"; 
125) Kazeina. „Југодијететика"; 
126) Лакома лт, „Југодијететика"; 
127) Лактацид, „Југодијететика"; 

128) Lakten, „Astra"; 
129) Лактовит, „Југодијететика"; 
130) Lanazol, маст за нос, „Здравље"; 
131) Lekosept, маст, „Лек"; 
132) Linimentum Capsici compositum, ,ЈЕскулап"; 
133) Lithanthren, маст, „Галеника"; 
134) Lysoform, „Ескулап"; 
135) Magnesii peroxydum 15%, таблете, „Галеника"; 
136) Маст за нос, „Ескулап"; 
137) Menthosan, дражеје, „Лек"; 
138) Multivitamin, дражеје, „Галеника", „Крка" и 

„Плива"; 
139) Multivitamin liquidum, „Галеника"; 
140) Natrii chloridi sol. isotonica, „Плива"; 
141) Natrii salicylas, таблете, „Ескулап", „Крка" и 

„Плива"; 
142) Neolac, „Југодијететика"; 
143) Neovit, грануле, „Крка"; 
144) Nicodan, маст, „Босналијек"; 
145) Nona-Gel, вагиналне супозиторије, „Боснали-

јек"; 
146) Noscapin, сируп, „Алкалоид"; 
147) Noscapin, таблете, „Алкалоид"; 
148) Novodrin, сируп, „Крка"; 
149) Novolax, дражеје, „Крка"; 
150) Novolax, супозиторије, „Крка"; 
151) Novorectoi, маст, „Галеника"; 
152) Novorectoi, супозиторије, „Галеника"; 
153) Opodeldoch, „Ескулап"; 
154) Opodeldoch. „Крка"; 
155) Otocain, капи, „Југодијететика"; 
156) Otosol, solutio, „Хемофарм"; 
157) Pankreatin, дражеје, „Пролек"; 
158) Паста Zinci oxydi, „Ескулап" и „Крка"! 
159) Паста Zinci salicylata, „Крка"; 
160) Patentex, маст, „Ескулап"; 
161) Реппас, обрано млеко у праху, „Guigoz"; 
162) Pennac, пуномасно млеко у праху, „Guiigoz"; 
163) Pepsamin, таблете, „Пролек"; 
164) Pepsan, таблете, „Плива"; 
165) Pernidal, маст, „Галеника"; 
166) Phenacod, таблете, „Крка"; 
167) Phenaldan, таблете, „Босналијек"; 
168) Phenalgol, таблете, „Лек"; 
169) Piperazin, грануле, „Галеника"; 
170) Piperazin-adipat, таблете, „Галеника"; 
171) Plantolax, дражеје, „Југодијететика"; 
172) Plibex, дражеје, „Плива"; 
173) Plibex, зрнца, „Плива"; 
174) Plivadon, таблете, „Плива"; 
175) Plivit A + D, уљани раствор, „Плива"; 
176) Plivit В — 1, таблете, „Плива"; 
177) Plivit В—6, таблете, „Плива"; 
178) Plivit С, таблете, „Плива"; 
179) Plivit 9, дражеје, „Плива"; 
180) Plivit „Р. P. F.", таблете, „Плива"; 
181) Primosan, сируп, „Босналијек"; 
182) Primulin, сируп, „Галеника"; 
183) Privin, sol. 0,5 промила, „Ciba"; 
184) Privin, sol. 1 промила, „Ciba"; 
185) Privin, желе, „Ciba"; 
186) Proculin, капи за очи, ^Ескулап"; 
187) Prodechol, таблете, „Пролек"; 
188) Prolaxal cum Phenolphthalcino, емулзија, „Лек"; 
189) Purgarol, таблете, „Галеника"; 
190) Pyrocoffen, таблете, „Ескулап"; . 
191) Rectol, маст, „Ескулап"; 
192) Rharrma, чај, „Биљана"; 
193) Rheuma liquidum, „Здравље"; 
194) Rheuma, мелем, „Здравље"; 
195) Rheumin liquidum, „Алкалоид", „Галеника", 

„Крка" и „Плива"; 
196) Rheumin, маст, „Галеника"; 
197) Rhinex compositum, „Ескулап", 
198) Rinidol 3, раствор, „Лек"; 
199) Roborotonin, „Галеника"; 
200) Sacharin, таблете, „Алкалоид", „Галеника", 

„Хемофарм", „Крка" и „Медика"; 
201) Salcophen, таблете, „Крка"; 
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202) Salviae folium, „Биљана"; 
203) Sanochin, дражеје, „Крка"; 
204) Sanophtal бели, маст, „Галеника"; 
205) Sanophtal жути, маст, „Галеника"; 
206) Sanovit, маст, „Крка"; 
207) Saval, дражеје, „Југодијететика"; 
208) Sevalumal, дражеје, „Југодијететика"; 
209) Solutio isotonica Na С1, ампуле, „Крка"; 
210) Solutio Mastiois, „Југодијететика"; 
211) Species Althaeae, Ц и љ а н а " , „Југокамомила" и 

„Шумапроду кт"; 
212) Species amarae, „Биљана", „Југокамомила" и 

„Шумапродукт"; 
213) Species chlolagogae, „Биљана"; 
214) Species diureticae, „Биљана", „Југокамомила" и 

„Шумапроду кт"; 
215) Species laxantes, „Југокамомила" и „Шумапро-

дукт"; 
216) Species pecborales, „Биљана", „Југокамомила" и 

„Шумапродукт"; 
217) Species sedativae, „Биљана", „Југокамомила" и 

„Шумапроду кт"; 
218) Straminol, маст, „Крка"; 
219) Straminol, пудер, „Крка"; 
220) Straminol, раствор 1%, „Крка"; 
221) Straminol, раствор 10%, „Крка"; 
222) Straminol, таблете, „Крка"; 
223) Sulfaguanidin, таблете, „Крка"; 
224) Sulfaguanidinum, таблете, „Босналијек" и „Пли-

ва"; 
225) Sulfocutin, маст, „Галеника"; 
226) Sulfuran pro balneo, плочице, „Зорка"; 
227) Suppositoria Glyceroli, за децу, „Медика"; 
228) Suppositoria Glyceroli, за одрасле, , Медика"; 
229) Suppositoria haemorrhoidalia, „Крка"; 
230) Tabulettae purgantes, „Централна апотека" — 

Загреб; 
231) Thelmin, сируп, „Плива"; 
232) Thymotussan, сируп, „Плива"; 
233) Thjonosal, Sirupus Thymi bromatus, „Ескулап"; 
234) Toclase, дражеје, „Лек"; 
235) Toclase, сируп, „Лек"; 
236) Tonicum, „Алкалоид", „Ескулап", „Крка" и 

„Лек"; 
237) Tonin, сируп, „Здравље"; 
238) Ulter, таблете, „Лек"; 
239) Ung. contra rheuma, „Ескулап" и „Медика"; 
240) Uvin, чај , „Биљана"; 
241) Valerin, капи, „Биљана"; 
242) Vaselinum album, „Ескулап" и „Крка"; 
243) Vasolimentum cum Iodo 10%, „Ескулап"; 
244) Vinergin, „Босна ли јек"; 
245) Vitiacitrol, „Плива"; 
246) Vital, зрнца, „Плива"; 
247) VXtalakomalt, „Југодијететика"; 
240^ Витамин А + В, уљани раствор, „Хемофарм"; 
249) Витамин A + Ds, водени раствор, „Галеника"; 
250) Витамин В—1, таблете, „Хемофарм" и „Крка"; 
251) Витамин В—6, таблете, „Хемофарм" и „Крка"; 
252) Витамин С, таблете, „Бекулап", „Галеника", 

„Хемофарм" и „Крка"; 
253) Vitaslad, сируп, „Здравље"; 
254) Vitonin, еликсир, „Плива"; 

Л И С Т А II 
ГОТОВИ ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ИЗДАВАТИ 
БЕЗ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА У ОГРАНИЧЕНИМ 

КОЛИЧИНИМА 
Без лекарског рецепта могу се у ограниченим 

количинама издавати следећи готови лекови: 
1) Aerosan, дражеје, „Плива", у количини до 4 

дражеје; 
2) Aleudrin, таблете, „Здравље", у количини до 

20 X 0,02 г; 
3) Aminopyrtfi, у таблетама или прашковима као 

и у комбинација у количини до 10 X 0,3 г; 
4) Aminoveron, таблете, „Галеника", у количини до 

10 таблета; 

5) •Antipyrin, у таблетама или прашковима као и 
у комбинацији, у количини до 10 X 0,5 г; 

6) Bromival, таблете. „Плива", у количини до 
10 X 0,3 г; 

7) Chinidinum, таблете, „Галеника" у количини до 
20 X 0,2 г; 

8) Chinini hydrochloridum, дражеје, „Галеника'', у 
количини до 20 X 0,3 г; 

9) Chinini sulfas, дражеде, „Галеника", у количини 
до 20 X 0,35 г; 

10) Codein, у таблетама или прашковима као и у 
комбинација у количини до 10 X 0,03 г; 

11) Erytroli tetranitras, lingvalette, „Југодијететика", 
у количини до 20 X 0,005 г; 

12) Hexobarbiton, таблете, „Плива", у количини до 
2 X 0,25 г; 

13) Insulin, раствор 400 i.j., „Пролек", у количини 
до 1Q ццм; 

14) Insulini Zinco protaminatum, ампуле 400 i.j., 
„Плива", у количини до 10 ццм; 

15) Isolevin, sublingualete, „Cilag" и „Крка", у ко-
личини до 20 X 0,015 г; 

16) Movibon, таблете, „Плива", у количини до 4 
таблете; 

17) Navisan, таблете, „Лек", у количини де 10 
таблета; 

18) Nitroglycerin, таблете, у количини до 10 X 0,0006 г; 
19) Pen'tanola nitris, капљице, у количини до 5 ка-

пилара по 3 капи; 
20) Phenacetin, у таблетама или прашковима као и 

у комбинација у количини до 10 X 0,3 г; 
21) Phenobarbiton, у таблетама или прашковима 

као и у комбинација у количини до 10 < 0,015 г 
односно 2 X ОД г: 

22) Poetafene, таблете, ,Ескулап'\ у количини до 
4 таблете; 

23) Rodavan, дражеје, „Босналијек", у количини до 
10 дражеја ; 

24) Santonin, у таблетама или прашковима као и у 
комбинацији у количини до 10 X 0,03 г; 

25) Solutio cresoli saponata, у количини до 125 г; 
26) Spiritus iodi, у количини до 10 г; 
27) Vertigosan, таблете, „Галеника", у количини до 

10 таблета. 

243. 
На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 

банкама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/61), Управ-
ни одбор Југословенов инвестиционе банке распи-
сује 

LII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
У 1962. ГОДИНИ ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЈАВНОГ 

ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 
1. Југословенска инвестициона банка даваће по 

овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда кредите у 1962. години за набавку возила 
домаће и иностране производње за потребе робног 
и путничког друмског саобраћаја, и то: 

1) камиона и приколица; 
2) камиона-хладњача; 
3) камиона-цистерни; 
4) шасија за камионе и приколице, хладњаче и 

цистерне; 
5) аутобуса и приколица; 
6) шасија и каросерија за аутобусе и приколице. 
По овом конкурсу неће се одобравани кредити 

за обртна средства. 
2. На овом конкурсу могу учествовати само пре-

дузећа јавног друмског саобраћаја, регистрована да 
поред унутрашњег могу вршити и међународни ро-
бни и путнички саобраћај. 

3. Кредити по овом конкурсу даваће се под 
условом да се износом траженог кредита и сред-
ствима корисника кредита обезбеди у потпуности 
набавка за коју се кредит тражи. 
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Средства кредита одобрена по овом конкурсу 
могу се користити до краја 1962. године. 

4. Тражилац кредита обавезан је учествовати у 
трошковима набавке из тачке 1. овог конкурса соп-
ственим средствима са најмање 60% трошкова инве-
стиција и положити на име гарантног износа 5°/о од 
укупног износа кредита. 

5. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 3% годишње и са роком исплате 
који не може бити дужи од 5 година. 

6. Првенство за добивање кредита по овом кон-
курсу имаће тражиоци кредита: 

1) који ће са новим капацитетима остварити ве-
ћи девизни ефекат; 

2) који имају већи степен искоришћења већ 
постојећих капацитета; 

3) који имају најниже трошкове инвестиција по 
јединици капацитета; 

4) који понуде веће учешће у трошковима ин-
вестиција; 

5) који понуде краћи рок исплате кредита. 
7. Захтев за кредит подноси се на прописаним 

банчиним обрасцима. 
8. Тражилац кредита уз захтев за кредит под-

носи инвестициони програм израђен и донет на на-
чин и у складу са одредбама Основног закона о 
изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61). 

Ако је инвестициони програм израђен и донет 
по прописима који су били у важности до дана сту-
пања на снагу Основног закона о изградњи инве-
стиционих објеката, тражилац кредита поднеће та ј 
програм ако није у супротности са одредбама тог 
закона. 

Инвестициони програм мора да садржи текуће 
тржишне цене и детаљну спецификацију возила по 
врстама и главним карактеристикама. 

9. Тражилац кредита дужан је уз захтев за кре-
дит поднети доказ о обезбеђењу средстава за пола-
гање гарантног износа и средстава за учешће у тро-
шковима инвестиција, као и потврду о кредитној 
способности издату од банке код које има жиро-
рачун. 

10. Банка може условити одобрење кредита јем-
ством политичкотериторијалне јединице. 

11. Захтев за кредит, са потребном документа-
ции ом, подноси се у два примерка најближој фили-
јали Југословена^ инвестиционе банке у року од 
30 дана од дана об1ављивања овог конкурса у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 172 
12. априла 1962. године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Председник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Зоран Жагар, с. р. Никола Миљанић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Уредбе о Институту за 
упоредно право, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 16/62, поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ИНСТИТУТУ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО 

У члану 8. став 3. уместо речи: „правни савети" 
треба да стоји: „правни факултети". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
законодавство и организацију, Београд, 24. априла 
1962. године. 

Среда 2. мај 1962. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног сек-
ретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ЧИЛЕ-У 
И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНО-

МОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ЧИЛЕ-у 

I 
Опозива се 
Љуба Фауст са дужности изванредног и опуно-

моћеног амбасадора ФНРЈ у Чиле-у. 

II 
Поставља се 
Бранко Карагдоле, досадашњи опуномоћени ми-

нистар у Државном секретари јату за иностране по-
слове, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
ФНРЈ у Чиле-у. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 7 
20. априла 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

236. Одлука о именовању члана Одбора за со-
цијалну политику и народно здравље Са-
везног извршног већа — — — — — 313 

237. Наредба о подношењу пријава о службе-
ним путовањима у иностранство — — 313 

238. Наредба о регулисању увоза моторних во-
зила од стране грађана — — — — — 314 

239. Наредба о основним подацима инвести-
ционог програма објеката из области ин-
дустрије, који се достављају у циљу еви-
денције — — — — — — — — — 314 

240. Решење о престанку важења Решења о 
југословенски^* стандардима за геолошке 
карте, ознаке и симболе — — — — 315 

241. Упутство о организацији и раду извештај-
не службе о појави и кретању пламењаче 
дувана — — — , — — — — — — 315 

242. Решење о лековима који се могу издавати 
без лекарског рецепта — — — — — 317 

243. ТЈ! конкурс за давање инесстиционих кре-
дита из средстава Општег инвестиционог 
сћонда у 1962. години за набавку возила 
јавног друмског саобраћаја — — — — 319 
Исправка Уредбе о Институту за упоред-
но право — — — — — — — — 320 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФИ РЈ", Београд, Краљевића Шапка 9. Пошт. фах 226. 
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