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331. 
На основу члана l i . Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНОЈ ЦЕНИ МЛЕКА 

1. У Одлуци о заштитној цени млека („Службени 
лист СФРЈ", бр. 9/90 и 53/90) у тачки 1. став I. број: „0,94" 
замењује се бројем: „1,14". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 130 Председник, 
l i . априла 1991. године Анте Марковић, с. р, 
Београд 

332. 
На основу члана 11. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА СТОКЕ 

1. Предузећима, задругама и другим правним лицима 
која производе стоку сама или у кооперацији са индивиду-
алним пољопривредним произврђачима, као и индивидуа 
алним пољопривредним произвођачима који стоку произ-
воде и продају сами (у даљем тексту: произвођачи), обез-
беђују се заштитне цене за живу стоку, и то за: 

Дин/kg 
- утовљену јунад 23,00 
- товне меснате свиње 21,00 
-овце 21,00 
2. Цене за живу стоку, из тачке I. ове одлуке, подразу-

мевају се франко вагон, утоварна рампа, камион и друго 
превозно средство у месту произвођача по избору купца, 
припремљену за утовар. 

3. Цене из тачке I. ове одлуке односе се на квалитет 
стоке прописан: 

1) Правилником о квалитету закланих свиња и кате-
горизациЈи свињског меса („Службени лист СФРЈ", бр. 
2/85, 12/85 и 24/86); 

2) Решењем о прописима о квалитету говеда и оваца 
за клање и тов РК-Е2, треће измењено и допуњено издање 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 21/69 и 55/69). 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 131 Председник, 
11, априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

333. 
На основу члана 91. став I. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 
20/91), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБАВ-
ЉАЊА ПОСЛОВА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ПО ОСНО-

ВУ ПЛАСМАНА ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМАРНЕ 
ЕМИСИЈЕ 

1. Овом одлуком утврђује се јединствен начин и по-
ступак обављања платног промета по основу пласмана из 
средстава примарне емисије Народне банке Југославије 
преко рачуна народних банака република и народних ба-
нака аутономних покрајина који се воде код Службе друш-
твеног књиговодства Југославије! 

2. Служба друштвеног књиговодства Југославије от-
вара народним банкама република и народним банкама 
аутономних покрајина рачуне преко којих се обавља плат-
ни промет из тачке I. ове одлуке. 

Народна банка републике и народна банка аутономне 
покрајине дужна је да код Службе друштвеног књиговод- . 
ства Југославије депонује потписе лица овлашћених за 
потписивање налога за плаћање ради располагања сред-
ствима са рачуна из става I. овог члана. 

3. Преко рачуна из тачке 2. ове одлуке евидентира се: 
1) преношење средстава примарне емисије од стране 

Народне банке Југославије, сагласно одлуци Савета гувер-
нера о утврђеним оквирима примарне емисије; 

2) коришћење средстава примарне емисије за пласма-
не народних банака република и народних банака ауто-
номних покрајина, сагласно одлуци Савета гувернера о 
начину и условима коришћења тих пласмана за одређене 
намене; 

3) враћање средстава примарне емисије која су корис-
тиле банке на основу уговора између народних банака ре-
публика, односно народних банака аутономних покрајина 
и банака; 

4) враћање средстава Народној банци Југославије ко-
ја сагласно одлуци Савета гувернера банке не пласирају 
поново. 

4. Народна банка Југославије преноси средства на те-
рет текућег рачуна примарне емисије у корист рачуна на-
родних банака из тачке 2. ове одлуке налогом за плаћање. 

5. Народна банка републике и народна банка ауто-
номне покрајине, сагласно закљученом уговору, налозима 
за плаћање преноси средства са рачуна из тачке 2. ове од-
луке у корист рачуна банке. 

Налози за плаћање из става I. ове тачке достављају се 
Служби друштвеног књиговодства Југославије преко теле-
комуникационих средстава. 

6. Налоге за плаћање којима се враћају средства плас-
мана из примарне емисије издају банке у корист рачуна из 
тачке 2. ове одлуке. 

7. Налоге за плаћање којима се враћају средства при-
марне емисије Народној банци Југославије^ у смислу тачке 
3. одредба под 4 ове одлуке, издаје Народна банка Југосла-
вије, односно Служба друштвеног књиговодства Југосла-
вије по овлашћењу Народне банке Југославије. 
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8. Служба друштвеног књиговодства Југославије из-
вршава налоге за плаћање из тач. 4. до 7. ове одлуке истог 
дана када их је прибила. 

Служба друштвеног књиговодства Југославије дужна 
је да Народној банди Југославије и народној банди репуб-
лике и народној банди аутономне покрајине достави из-
вештај са подацима о променама и стању новчаних сред-
става на рачунима из тачке 2. ове одлуке. 

9. Народна банка републике и народна банка ауто-
номне покрајине која је извршила компензацију коришће-
ња и враћања средстава из примарне емисије са банком 
дужна је да Служби друштвеног књиговодства Југославије 
достави налог за обрачун заједно са спецификацијом rioje-
диначних-износа по наменама, сагласно упутству Народне 
банке Југославије. 

10. Народна банка Југославије, народна банка репуб-
лике и народна банка аутономне покрајине воде одговара-
јућу евиденцију на прописаним рачунима за систем народ-
них банака о коришћењу и враћању средстава примарне 
емисије, и то по корисницима и наменама на основу из-
вештаја Службе друштвеног књиговодства Југославије из 
тачке 8. став 2. ове одлуке. 

11. Даном отварања рачуна из тачке 2. ове одлуке те-
кући рачуни примарне емисије народних банака републи-
ка и народних банака аутономних покрајина искључују се 
из платног промета. 

12. Служба друштвеног књиговодства неће извршава-
ти налоге за коришћење средстава примарне емисије који 
нису издати на терет рачуна из тачке 2. ове одлуке. 

13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п, бр. 133 
18. априла 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

ство, односно који страна физичка лица уносе приликом 
уласка у Југославију („Службени лист СФРЈ", бр. 22/90 и 
59/90). 

3. Овлашћене банке, koje воде девизне штедне улоге 
грађана на којима су девизе одобрене пре ступања на сна-
гу ове одлуке, обезбеђују грађанима - власницима тих де-
визних штедних улога подизање девиза са њихових девиз-
них штедних улога или извршавају њихове налоге за пла-
ћање увоза, ако су грађани претходно овлашћеној банди 
уредно најавили коришћење девиза у следећим износима и 
роковима, и то: 

1) до 500 немачких марака или других конвертибил-
них девиза у тој противувредности - у року од седам дана, 
с тим што тај износ не може бити већи од 1.000 немачких 
марака у једном месецу; 

2) до 3.000 немачких марака или других конвертибил-
них девиза у тој противувредности - у року од 30 дана; 

3) до 10.000 немачких марака или других конвертит 
билних девиза у тој противувредности - у року од 90 дана; 

4) преко 10.000 немачких марака или других конвер-
тибилних девиза у тој противувредности - у року од 180 
дана. 

Овлашћене банке могу примати само једну најаву 
плаћања, односно подизања девиза са девизних штедних 
улога грађана у износима и роковима из ове тачке. Рок 
најаве тече од дана последњег плаћања, односно подизања 
девиза са девизног штедног улога, 

4. Овлашћене банке су дужне да, на захтев грађана, 
обезбеде промптно располагање средствима која се воде 
на њиховим девизним штедним улозима ако грађанин 
продаје девизе овлашћеној банди ради куповине станова, 
пословних просторија, основних средстава за производњу, 
трајних потрошних добара и друге робе од домаћих про-
извођача или ради претварања у динарски штедни улог, 
као и готовину у динарима. 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

334. 
На основу члана 185. став 2. Закона о основама систе-

ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 и 42/90), a у вези са 
чланом 12. Закона о привременим мерама о заједничкој 
девизној политици и Пројекцији платног биланса Југосла-
вије за 1991. годину (,,Службени лист СФРЈ", бр. 84/90), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ИА КОЈИ ОВЛАШЋЕНЕ БАНКЕ ИЗВРША-
ВАЈУ НАЛОГЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДОМАЋИХ ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА ДЕВИЗАМА СА ЊИХОВИХ ДЕВИЗНИХ РАЧУ-

НА И ДЕВИЗНИХ ШТЕДНИХ УЛОГА 
1. Овлашћене банке које воде девизне рачуне и девиз-

не штедне улоге домаћих физичких лица (у даљем тексту: 
девизни штедни улог) обезбеђују домаћим физичким лици-
ма (у даљем тексту: грађани) располагање девизама са њи-
хових девизних штедних улога на начин из ове одлуке. 

2. Овлашћене банке које од дана ступања на снагу ове 
одлуке одобре девизе девизном штедном улогу грађана 
дужне су да грађанима обезбеде подизање тих девиза са 
њихових штедних улога или извршавају њихове налоге за 
плаћање увоза најкасније у року од седам дана од дана ка-
да су девизе одобрене њиховом девизном штедном улогу, 
ако је грађанин поднео уредан налог за плаћање, односно 
налог за подизање девиза са његовог девизног штедног 
улога. 

Под уредним налогом за плаћање, односно налогом 
за подизање девиза из става I. ове тачке подразумева се 
налог за плаћање поднесен у складу са одредбама члана 
71. став 2. Закона о девизном пословању („Службени лист 
СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 82/90), односно на-
лог за подизање девиза до утврђеног износа који грађани 

, могу износити у иностранство према Одлуци о пријављн-
I вању ефективног страног новца који југословенски грађа-

ни износе из Југославије приликом путовања у иносггран-

Савезно извршио веће 

Е. п, бр. 134 
18. априла 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

335. 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА ДЕРИВАТА НАФТЕ 

У ПРОМЕТУ 
I. Предузећа која се баве прометом деривата нафте 

образују цене деривата нафте у промету применом стопа 
за покриће трошкова из ове одлуке на наоавну цену, и то 
sa.-

l) моторни бензин: 
- МБ-86 до 21,3394% 
- МБ-98 до 23,1239% 
- БМБ-95 до 32,2566% 

2) плинско уље - дизел-гориво: 
- Д - 1 " до 22,3760% 
- Д-2 до 22,0766% 
- Д - 3 до 22,5870% 

3) уље за ложење екстра лако (ЕЛ) до 19,9076% 
4) уље за ложење лако специјално (ЛС) до 17,2617% 
5) уље за ложење: 

- лако (Л) до 7,7040% 
- средње (С) до 8,4050% 
- средње нискосумпорно (СНС) до 7,9450% 
- тешко (Т) до 5,4700% 
- тешко нискосумпорно (ТНС) до 5,5190% 

6) млазно гориво (ГМ-1) до 23,2230% 
Учешће за покриће трошкова промета осталих млаз-

них горива образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета млазног горива (ГМ-1); 



Петак, 19. април 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 28 - Страна 515 

l) авко-бензин (АБ-80/87) до 17,9860% 
Учешће за покриће трошкова промета осталих авио-

-бензина образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета авио-бензина (АБ-80/87); 

8) базно уље (I.V. 90) до 11,8360% 
Учешће за покриће трошкова промета осталих баз-

них уља образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета базних уља (I.V.90) према индексу ви-
скози тета; 

9) аромате: бензен, толуен, о-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 10,1860% 

10) специјални бензин за уљарице до 11,8410% 
11) специјални бензин за гуму до 11,8410% 

У чешће за покриће трошкова промета осталих соци-
јалних бензина образује се у паритету са учешћем за по-
криће трошкова промета специјалног бензина за гуму; 

12) медицински бензин до 11,3187% 
13) vvhite-шпирит 140/200 до 10,4970% 
14) петрол-кокс - калцинирани регулар до 11,8610% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих врста 
петрол-кокса образује се у паритету са учешћем за покри-
ће трошкова промета петрол-кокса - калцинираног регу-
лара; 

15) петролеј за осветљење, петролеј за 
моторе и петролеј за сигнале до 11,8410% 

16) парафин - кристални бељени до 11,8410% 
Учешће за покриће трошкова промета осталих пара-

фина образује се у паритету са учешћем за покриће трош-
кова промета парафина - кристалног бељеног; 

17) рафинате и дестилате - вретенски 
дестилат (БЕД) до 10,4970% 
Учешће за покриће трошкова промета осталих рафи-

ната и дестилата образује се у паритету са учешћем за по-
4 криће трошкова промета вретенског дестилата (БЕД); 

18) течни гас: 
а) за покриће трошкова промета течног гаса 

на мало у боцама, контејнерима и судови- ч 
ма - резервоарима који су уграђени у мо-
торна возила до 26,9734% 

б) за покриће трошкова промета течног гаса 
на велико у боцама, контејнерима и ре-
зервоарима из којих се пуне судови - ре-
зервоари који су уграђени у моторна ^ 
возила, као и за покриће трошкова проме-
та на велико - ако се испорука врши у 
стабилним резервоарима и кроз цевоводе, 
осим ако се испорука врши индустрија 
ским потрошачима, пунионицама и фар-
мама до 18,5716% 

в) за покриће трошкова промета течног гаса 
на велико - ако се испорука врши индус-
т р и ј с к а потрошачима, пунионицама и 
фармама у стабилним резервоарима и 
кроз цевоводе до 11,9831 % 

Предузећа која се баве прометом течног гаса, уља за 
ложење (Л, С, СНС, Т и ХНС) и млазног горива (ГМ-1), 
ако те производе набављају из домаће производње и из 
увоза, могу цене тих производа образовати тако што на 
просечну набавну цену додају учешће за покриће трошко-
ва промета. Просечна набавна цена образује се ца основу 
набавних цена и количина из домаће производње и из уво-
за, које су остварене у периоду од последње промене про-
сечне набавне цене, до дана утврђивања нове просечне на-
бавне цене укључујући и зависне трошкове и остварене по-
зитивне или негативне разлике из периода од последње 
промене просечне набавне цене. 

Просечна набавна цена из става 2. ове тачке образује 
се најмање свака три месеца. 

Ако предузеће које се бави прометом набави робу не-
посредно од произвођача или увозника и обави само про-
мет на мало може при образовању цена производа у про-
мету на мало стопе за покриће тог промета повећати до 
50% од стопа за покриће трошкова на велико. 

Предузећа која се баве прометом течног гаса могу на 
просечну набавну цену течног гаса зарачуната, као зави-
сан трошак, износ за покриће пуњења течним гасом боца, 
контејнера и судова - резервоара који су уграђени у мо-
торна возила до 26,9734% од те цене. 

2. Под набавком ценом деривата нафте, у смислу ове 
одлуке, подразумева се нето фактурна цена предузећа које 
се бави производњом деривата нафте, односно добављача, 
предузећа које се бави увозом и предузећа које се бази про-
метом на велико увећана за зависне трошкове. 

3. Под зависним трошковима за деривате нафте, у 
смислу ове одлуке, подразумевају се: трошкови утовара и 
истовара производа, трошкови транспорта од стоваришта 
добављача до стоваришта купца, трошкови осигурања 
производа у транспорту, транспортни кало и трошкови 
транспорта од стоваришта купца до његових продавница, 
односно продајних места. 

Као зависни трошкови из става I. ове тачке могу се 
зарачуната само стварни трошкови које је имало и факту-
рисало купцу друго предузеће. 

Изузетно од одредбе става 2. ове тачке, предузеће које 
се бави прометом може зарачуната зависне трошкове из 
става i. ове тачке и ако транспорт, утовар и истовар и др. 
обави својим средствима, a највише до висине тарифе у 
јавном саобраћају која је образована у складу са прописи-
ма. 

Ако предузеће које се бави прометом не може да ут-
врди и обрачуна стварне зависне трошкове у моменту из-
вршеног промета, изузетно може те трошкове обрачунати 
у планираним просечним износима или проценту, које 
уноси на посебан рачун временских разгран^чења, с тим 
да просечне зависне трошкове планира на основу остваре-
них просечних зависних трошкова у претходној години, 
односно у претходном обрачунском периоду текуће годи-
не,, Планирани просечни зависни трошкови и стварни за-

. висни трошкови пратиће се најмање свака три месеца и ус-
клађивати на основу књиговодственв евиденције која се 
води на посебним рачунима временских разграничења, 
при чему ће се обавезно смањите односно повећати пла-
нирани зависни трошкови за следећа три месеца за оства-
рену позитивну, односно негативну разлику. 

Усклађивање зависних трошкова из става 4. ове тачке 
врши се континуирано и преноси крајем године у следећу 
годину на посебне рачуне временских разграниче!^. 

4. Ако у промету деривата нафте и минералних мази-
ва учествује велики потрошач који самостално организује 
дистрибуцију и промет на мало (југословенска народно 
армија), примењује се 25% од утврђене стопе за покриће 
трошкова промета на велико и мало. 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да-
вати Одлука о начину образовања цена деривата нафте у 
промету („Службени лист СФРЈ", бр. 18/91). 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од даш 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савише извршно веће 

Е. п. бр. 135 Председник, 
18. априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

336. 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно1 

извршно веће доноси 

О Д Л У К У 1 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ЦЕНА НАФТЕ И 
ДЕРИВАТА НАФТЕ 

h Предузећа т ' п р о г воде нафту образују цене на-
фте, зависно од квалитета, на основу цена увозне нафте од 
3.567,58 динара по тони. 

Цене нафте образоване по одредби става I. ове тачке 
' важе франко произвођач, уз задржавање постојећих услова 
продаје^ 
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2. Предузећа која производе деривате нафте образују 
цене за поједине деривате нафте тако да највише цене из-
носе, и то за: 

Дин/1 

1) моторни бензин: 
- МБ-86 4,760 
- МБ-98 5,306 
- БМБ-95 6,015 

2) плинско уље - дизел-гориво: 
- Д - 1 4,179 
- Д-2 4,097 
- Д - 3 4,086 

3) уље за ложење екстра лако (ЕЛ) 4,139 
4) уље за ложење лако специјално (ЛС) 3,664 

Дин/kg 

5) уље за ложење: 
- лако (Л) 
- средње (С) 
- средње нискосумпорно (СНС) 
- тешко (Т) 
- тешко нискосумпорно (ТНС) 

6) млазно гориво (ГМ-1) 
Цене осталих млазних горива образују се у паритету 

са ценом млазног горива (ГМ-1); 
l ) течни гас (пропан - ПН, бутан - БН и про-

пан-бутан смеша - ПЕС) 4,199 
Цене осталих течних горива образују се у паритету са 

ценама продана и бутана; 

3,691 
3,303 
3,647 
2,710 
3,248 
5,176 

8) авио-бензин (АБ-80/87) 6,067 

Цене осталих авио-бензина образују се у паритету са 
ценом авио-бензина (АБ-80/87); 

9) базно уље (I.V. 90) 5,863 

Цене осталих базних уља образују се у паритету са 
ценом базног уља I.V. 90 према индексу вискозитета; 

10) аромате: 
- бензен 
r- толуен 
- о-ксилен 
- МП-ксилен 
- етил-бензен 

11) специјални бензин за уљарице 
12) специјални бензин за гуму 

7,330 
5,982 
6,508 
5,971 
9,528 

6,157 
5,774 

Цене осталих специјал них бензина образују се у пари-
тету са ценом специјалног бензина за гуму; 

13) медицински бензин 6,566 

14) уућке-шпирит 140/200 4,339 
15) петрол-кокс - калцинирани регулар 3,692 

Цене осталих врста петрол-кокса образују се у пари-
тету са ценом петрол-кокса - калцинираног регулара; 

16) петролеј за осветљење 
11) петролеј за моторе 

4,439 
4,431 

18) петролеј за сигнале 
19) парафини - кристални бељени 

4,439 
8,825 

Цене осталих парафина образују се у паритету са це-
ном парафина - кристалног бељеног; 

20) рафи нате и дестилате -
(БЕД) 

вретеном дестилат 
4,572 

Цене осталих рафината и дестилата образују се у па-
ритету са ценом вретенског дестилата (БЕД). 

Цене осталих деривата нафте које су утврђене Одлу-
ком о једине! веној класификацији делатности („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 
76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 20/90 и 47/90) пове-
ћавају се за 34,76%. 

Одредба става 2. ове тачке не односи се на битумен, 
минерална мазива и примарни бензин. 

Цене производа из одредаба под I до 4 став I. ове 
тачке важе франко пумпна станица, a ако се промет не 
врши преко пумпне станице, цене важе франко складиште 
купца. 

Цене производа из одредаба под 5 до 20 став I. ове 
тачке и цене образоване по одредби става 2. ове тачке важе 
франко утоварено у вагон, ауто-цистерну или танкер у 
месту произвођача. 

3. Даном ступања ка снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању највиших цена нафте и дерива-
та нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 18/91). 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 136 
18. априла 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

337. 
На основу члана 185. Закона о основама система 

државне управе и о Савезном извршном већу и савезним 
органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), a у 
вези са чланом 28. Закона о девизном пословању 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КУРСА ДИНАРА У 1991. ГОДИНИ 

1. Средњи курс динара према немачкој марки (DEM) 
утврђује се на нивоу од 13 динара за I немачку марку 
(DEM). 

2. На основу курса динара из тачке I. ове одлуке, На-
родна банка Југославије утврђује курсеве динара према 
конвертибилним Осталим валутама, које су предмет купо-
вине и продаје на девизном тржишту, по принципу пра-
вилно укрштених курсева. 

3. Курс динара за обрачунски долар образује се сва-
ког радног дана на међубанкарском састанку девизног 
тржишта на нивоу курса динара за амерички долар (USD). 

4. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Од-
лука о образовању курса динара у 1991. години („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 83/90). 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана Од'дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 138 
18. априла 1991. године 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р, 



Петак, 19. април 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 28 - Страна 517 

338. 
На основу члана 35. став 5. Закона о признавању но-

востворених, одобравању увођења у производњу страних 
и заштити сорти пољопривредног и шумског биља 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 38/80 и 82/90), савезни секре-
тар за пољопривреду издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА 
НОВОСТВОРЕНЕ ДОМАЋЕ СОРТЕ ПОЉОПРИВРЕД-

НОГ И ШУМСКОГ БИЉА 

I. Висина трошкова за спровођење поступка призна-
вања новостворене сорте пољопривредног и шумског би-
ља по културама, односно групи култура пролетње сетве, 
односно садње износи, и то за: 

Динара 

1) јара права жита 
2) кукуруз и остала просолика жита 
3) шећерну репу 

6.380,00 
7.390,00 
8.440,00 

4) сунцокрет, соју, чичоку, хмељ, лан, мак, 
дуван, уљану бундеву и др. 7.030,00 

5) крмне културе 6.380,00 
6) повртарске културе 7.390,00 
l ) воћарске културе и винову лозу 5.210,00 
8) воћарске културе и винову лозу до пло-

доношења 2.600,00 
9) тополе, врбе и остало шумско биље 1.740,00 
10) цвеће и хортикултурно, ароматично, за-

чинско и лековито биље 3.440,00 
2. Трошкове из тачке I. ове наредбе, по културама, 

подносилац захтева за признавање новостворене домаће 
сорте уплаћује на посебан рачун под називом: „Савезни 
секретаријат за пољопривреду - трошкови признавања, 
одобравања и заштите сорти пољопривредног и шумског 
биља". 

3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се до краја 1991. године. 

339. 
На основу члана 23. став 3. Закона о Служби друш-

твеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 70/83, 
16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 и 
20/91), генерални директор Службе друштвеног књиговод-
ства прописује 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О САДРЖИНИ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА РАЧУНА ДРУШ-
ТВЕНОГ РАЧУНОВОДСТВА У СЛУЖБИ ДРУШТВЕ-

НОГ КЊИГОВОДСТВА 

1. У Упутству о садржини и начину вођења Јединстве-
ног плана рачуна друштвеног рачуноводства у Служби 
друштвеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", бр. 
46/90 и 22/91) у тачки 4. класа 6. после речи: „611 Жиро-
-рачуни народних банака" додају се речи: „615 Рачуни на-
родних банака за пласмане из средстава примарне ем иси-
је". 

2. У тачки 33. после става 2. додаје се нови став З, ко-
ји гласи: 

„На рачуну 615 - Рачуни народних банака за пласма-
не из средстава примарне емисије, води се евиденција о 
стању и промету средстава на рачунима народних банака 
по основу: преношења средстава примарне емисије од 
стране Народне банке Југославије, коришћења средстава 
примарне емисије путем пласмана које врше народне бан-
ке република и народне банке аутономних покрајина, вра-
ћања коришћених средстава примарне емисије од стране 
банака и враћања средстава Народној банци Југославије 
која не иду у репласман банкама.". 

3. У обрасцу КНЈ-1-СДК - Биланс стања средстава на 
рачунима друштвеног р у к о в о д с т в а , који је саставни део 
Упутства о садржини и начину вођења Јединственог плана 
рачуна друштвеног рачуноводства у Служби друштвеног 
књиговодства, после речи: „Жиро-рачуни народних бана-
ка 611" у колони I додају се речи: „Рачуни народних бана-
ка за пласмане из средстава примарне емисије", a у коло-
ни 2 - број: „615". 

4. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 2/004-067/001 
27. марта 1991. године 
Београд 

Савезни секретар за 
пољопривреду, 

др Стево Мирјанић, с. р. 

Бр. 40-1/20 
18. априла 1991. године 
Београд 

Генерални директор Службе 
друштвеног књиговодства, 

Марко Ћеранић, с. р. 

340. 
На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секрета-

ријат за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ ЛЕКОВА У НОВИМ ПАКОВАЊИМА, ОБЛИЦИМА И ДОЗАМА, СА ПРОМЕНОМ НАЧИНА ИЗДАВА-
ЊА И СА ПРОМЕЊЕНИМ НАЗИВОМ ЗА ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ДАТО ОДОБРЕЊЕ У ПЕРИОДУ ОД 

I. АВГУСТА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 1989. ГОДИНЕ 
У периоду од I. августа до 31. децембра 1989. године дато је одобрење за стављање у промет следећих готових 

лекова: 

Редни 
број Назив лека Облик и паковање 

лека 
Начин издавања, 

односно употребе 
лека 

Произвођач лека Број и датум решења за став-
љање лека у промет 

I 2 3 4 5 6 

I АС ETI SAL 
(Acidum 
acetylsalicyiicum) 

таблете, 
кутија са 500 
таблета 

Може се издавати и 
без лекарског 
рецепта 

„Галеника" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Београд - Земун 

06-5498/1 
од 11.12.1989. године 
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2 АМОХЊ 
(Amoksicilinum) 

3 AMOXIL 
(Amoksicilinum) 

4 AMOXIL 
. (Amoksicilinum) 

5 AMOXIL 
(Amoksicilinu-m) 

6 ANEKAIN 
(Bupivacainum 
hloridum) 

7 ASTEMISAN 
(Astemizolum) 

8 BEGLYNOR 
(Gliquidonunn) 

9 FENALGIN 

IO FENALGIN 

11 FENORIN P 
(Carbocisteinum) 

12 FLUIMUKAN 
(N-acetycysteinum) 

13 FLUIMUKAN 
(N-acetylcysteinum) 

14 FORTALGIN C 

капусле 250 mg, Може ce издавати 
кутија ca 16 капсула само уз лекарски 
по 250 mg рецепт 

капсуле 250 mg, " 
кутија са 100 
капсула 
по 250 mg 
капсуле 500 mg, " 
кутија са 16 капсула 
по 500 mg 
капсуле 500 mg, " 
кутија са 100 
капсула 
по 500 mg 
инјекције 5 mg, Може се 
кутија са IO ампула употребљавати само 

„Плива" -
Фармацеутска, 
кемијска, 
прехрамбена и 
козметичка 
индустрија, Загреб 

од 20 ml 
по 5 mg 

суспензија, 
бочица са 30 ml 
суспензија 

у стационарним 
здравственим 
установама 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

таблете, " 
кутија са 60 таблета 
по 30 mg 
таблете, Може се издавати и 
кутија са 30 таблета без лекарског 

рецепта 

таблете, w 

кутија са ЗОО 
блистера 
по 4 таблете 
сируп 2%, 
бочица са 125 ml 
сирупа 2% 
дисперзибилне 
таблете, 
кутија са 30 таблета 
по 100 mg 

дисперзибилне 
таблете, 
кутија са 20 таблета 
по 200 mg 

шумеће таблете, 
кутија са IO 
шумећих таблета 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

06-1509/1 
од 29.9.1989. године 

06-1510/1 
од 29.9.1989. године 

06-4335/1 
од 29.9.1989. године 

06-4336/1 
од 29.9.1989. године 

06-6086/1 
од 05.12.1989. године 

„Здравље" - Фабрика 06-5484/1 
фармацеутских и од 25.12.1989. године 
хемијских производа 
- Лесковац 

06-3679/1 
од 23.10.1989. године 

„Лек" - Товарна 06-3853/1 
фармацевтских ин од 11.10.1989. године 
кемичних изделков -
Љубљана 

06-2565/1 
од 11.10.1989. године 

06-5846/1 
од 24.11.1989. године 

06-3852/1 
од 11.10.1989. године 

06-3851/1 
од 11.10.1989. године 

06-1927/1 
од 11.10.1989. године 

15 GENOTROPIN 
(Rekombi nan tni 
humani somatropin) 

бочице 12 и. j,, 
кутија ca I бочицом 
суве лиофилизоване 
супстанције по 12 и. 
ј. и I ампула од 3 ml 
воде за инјекције 

Може се 
употребљавати у 
стационарним 
здравственим 
установама. 
Изузетно, лек се 
може^издати и уз 
рецепт лекара у 
циљу наставка 
терапије код куће 
ако је назначено да 
је лице претходно 
било лечено овим 
леком у здравственој 
установи 

„Универзал" - РО за 
спољну и унутрашњу 
трговину - Београд 

06-198/1 
од 29.9.1989. године 
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16 GENTAMIC1N инјекције 120 mg, 
(Gentamicini sulfas) кутија са IO ампула 

од 2 ml по 120 mg 

17 GENTAMICIN 

18 

инјекције 120 mg, 
(Gentamicini sulfas) кутија ca 50 ампула 

од 2 ml по 120 mg 
HALDOL 
(Haloperidolum) 

19 INTRALIPID 10% 

20 INTRALIPID 10% 

21 INTRA LI P!D 20% 

22 INTRALIPID 20% 

23 INTRA LI P!D 20% 

24 INTRA Li P!D 20% 

25 KLA VOČ IN 

26 KLA VOČ IN 

27 KO M?EŠAN 
(Dihydroxy 
aluminii-natriLcar-
bonas) 

28 MUCO FAR 
(Ambroxolum) 

29 NATRJI 
CHLORIDI 
IN PUN D!B! LE 
(Изотопичин 
раствор) 

капи, 
бочица са 30 ml 
раствора 

емулзија за 
инфузију, 
кутија са 12 боца 
од 100 ml 

емулзија за 
инфузију, 
кутија са 12 боца од 
500 ml 
емулзија за 
инфузију, 
кутија са 12 боца од 
100 ml 
емулзија за 
инфузију, 
кутија са 12 боца од 
250 ml 
емулзија за 
инфузију, 
кутија са 12 боца од 
500 ml 
емулзија за 
инфузију, 
кутија са 6 боца од 
1000 ml 
инјекције 600 mg, 
кутија са 5 бочица 
по 600 mg 

Лек се може 
издавати у 
здравственој 
установи 

инјекција 1,2 g, 
кутија са 5 бочица 
по 1,2 g 
суспензија за оралну Може се издавати и 
употребу, без лекарског 
кутија са 20 кесица рецепта 
по 340 mg/5 ml 

сируп, 
бочица са ШО ml 
сирупа 

инфузијеки раствор, 
пластична врећица 
од I литра 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребљавати у 
здравственим 
установама 

Друштвено 
предузеће 
„Босналијек", 
Творница за 
производњу лијекова 
и помоћних 
л?ековитих средстава 
- Сарајево 

06-6084/I 
од 25.11.1989. године 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребљавати само 
у стационарним 
здравственим 
установама 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

Об 6085/1 
сд 25.11.1989. године 

06-81/1-88 
од 20,9.1989. године 

Произвођач: „!САВ! Об 2303/1 
VITRUM" - од 28.12.1989. године 
Stockholm, Шведска 
Заступник: 
„Универзал" - РО за 
спољну и унутрашњу 
трговину - Београд 

Об 2302/1 
од 28.12Л989. године 

Об 2364/1 
од 28.12.1989. године 

„Плива" -
Фармацеуте^, 
хемијска, 
прехрамбена и 
козметичка 
индустрија, Загреб 

„Алкалоид" -
Хемијска, 
фармацеутска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 

„Фармакос" -
Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа, 
Призрен 

„Плива" -
Фармацеуте^, 
хемијска, 
прехрамбена и 
козметичка 
индустрија, Загреб 

06-2305/1 
од 28.12.1989. године 

06-2306/1 
од 28.12.1989. године 

06-2307/1 
од 28.12.1989, године 

06-4429/I 
од 3.10.1989. године 

06=4428/1 
од 03.10.1989. године 

06-3164/1 
од 24.11.1939. године 

06-500 /I 
од 3.08.1989. године 

06=6087/I 
од 8.12,1989. године 
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I 2 3 4 5 6 

30 N ATR! I инфузијски раствор, ?s 06-6088/1 
CH LORI DI пластична врећица од 8.12.1989. године 
INFUNDIBILE од 2 литра 

од 8.12.1989. године 

(Изотонични 
раствор) 

31 ORFERON капи, Може се издавати м Otf-4110/1 
бочица капаљка од само уз лекарски од 22.11.1989. године 
тамног стакла од рецепт 
IO ml 

32 OXETAL суспензија, „Крка" - Товарна 06-1432/1 
(Oksatomidum) бочица са ШО ml здравил - Ново од 27.09.1989. године 

суспензија Место 
з'з PANKREATIN дражеје, Може се издавати и „Галеника" - 06-974/1 

кутија са 50 дражеја без лекарског Фармацеутско-хемиј- од 1.8.1989. године 
рецепта ска индустрија, 

Београд - Земун 
34 RAL ATE K 1% инјекције за и.в. Може се ,,Inex-Hemofarm" - 06-3987/1 

(Ketaminum употребу, употребљавати у Индустрија од 11.10.1989. године 
hydrochloridum) IO ампула од 5 ml здравственим фармацеутско-хемиј-

установама ских производа и 
амбалаже - Вршац 

35 RAL ATE K 1% инјекције за и.в. vt м 06-3984/1 
(Ketaminum употребу, од 18.10.1989. године 
hydrochloridum) I бочица од 20 ml по 

IO mg/ml 
36 RALATEK 5% инјекције за и.в. и и Об-3986/1 

(Ketaminum употребу, од 11.10.1989. године 
hydrochloridum) IO ампула од 2 ml 

37 RAL ATE K 5% инјекције за и.в. п 11 06-3985/1 
(Ketaminum употребу, од 18.10.1989. године 
hydrochloridum) I бочица од IO ml по 

50 mg/ml 
38 RETROVIR капсуле 100 mg, Може се Произвођач: 06-6493/1 

(Zidovudinum) бочица са 100 употребљавати само „WELLCOME од 9.8.1989. године 
капсула по 100 mg у стационарним FOUN DAT!OM 

здравственим LTD", 
установама. Велика Британија 
Изузетно, лек се Заступник: 

- може издати и уз „Агропрогрес" 
рецепт лекара у Застопање тујих 
циљу наставка фирми, Љубљана 
терапије код куће, 
ако је назначено да 
је лице претходно 
било лечено овим 
леком у здравственој 
установи 

39 SALOFALK микроклизме, Може се издавати „Фармакос" - 06-1495/1 
(Mesalazinum) кутија са 7 само уз лекарски Фабрика од 1.8.1989. године 

микроклизми рецепт фармацеутских и 
по 60 g хемијских производа, 

Призрен 
40 SANDIMMUN капсуле, кутија са Може се Произвођач: 06-1470/1 

(Ciclosporinum) 50 капсула по употребљавати само „SANDOZ", AG - од 1.8.1989. године 
25 mg у стационарним Basel, Швајцарска 

здравственим Заступник: 
установама. „Велебит" - РО за 
Изузетно, лек се међународну и 
може издати и уз унутрашњу трговину 
рецепт лекара у - Загреб 
циљу наставка 
терапије код куће, 
ако је назначено да 
је лице претходно 
било лечено овим 
леком у здравственој 
установи 

41 SANDIMMUN капсуле, 06-1471/1 
(Ciclosporinum) кутија са 50 капсула од 1.8.1989. године 

по ШО mg 
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42 S E N O L A X 

43 VENTROMET 
(Metoclopramidum) 

44 VEXELIT 
(Bupivacaini 
hloridum) 

45 VEXELIT 
(Bupivacaini 
hloridum) 

46 VIPSOGALR 

таблете, 
кутија ca 30 таблета 

инјекције 50 mg, 
кутија ca IO ампула 
од IO ml по 50 mg 

инјекције 0,25%, 
кутија ca IO ампула 
од IO ml по 0,25% 

инјекције 0,5%, 
кутија са IO ампула 
од IO ml по 0,5% 

маст, 
туба са 30 g масти 

Може се издавати и 
без лекарског 
рецепта 
Може се 
употребљавати у 
здравственим 
установама 
Може се 
употребљавати у 
стационарној. 
здравственој 
установи 
Може се 
употребљавати у 
стационарној 
здравственој 
установи 
Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

'„Крка" - Товарна 06-3808/1 
здравил - Ново од 10.11.1989. године 
Место 
„Здравље" - Фабрика 06-580/1 
фармацеутских и од 23.10.1989. године 
хемијских производа, 
Лесковац 

06-4094/1 
од 23.10.1989. године 

„Здравље" - Фабрика 06-4095/1 
фармацеутских и од 23.10.1989. године 
хемијских производа 
- Лесковац 

„Галеника" - 06-5402/1 
Фармацеутско-хемиј- од 11.12.1989. године 
ска индустрија -
Београд - Земун 

Број: 3/3-04-004/91 
13. фебруара 1991. године 
Београд 

Савезни секретар 
за рад, здравство, борачка 

питања и социјалну политику, 
Радиша Ганић, с. р. 

341. 
На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секрета-

ријат за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ ЛЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ОБНОВЉЕНО ОДОБРЕЊЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ У ПЕРИОДУ 

ОД I. АВГУСТА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 1989. ГОДИНЕ 
У периоду од I. августа до 31. децембра 1989. године обновљено је одобрење за стављање у промет следећих 

готових лекова: 

Редни 
број Назив лека Облик и паковање 

лека 
Начин издавања, 

односно употребе 
лека 

Bnoi н лагум оешењаБроЈ И д а т у м Р е ш е њ а 

Произвођач лега ^ S S T ^ ^ 

AQUA PRO 
INJECTIONE 

AQUA PRO 
INJECTIONE 

AQUA PRO 
INJECTIONE 

AQUAPRO 
INJECTIONE 

5 AQUAPRO 
INJECTIONE 

6 AQUAPRO 
INJECTIONE 

7 AQUAPRO 
INJECTIONE 

ампуле, 
5 ампула по 2 ml 
воде за инјекције 
ампуле, 
50 ампула са 2 ml 
воде за инјекције 
ампуле, 
5 ампула по 4 ml 
воде за инјекције 
ампуле, 
50 ампула по 
4 ml воде за 
инјекције 
ампуле, 
50 ампула по 
5 ml воде за 
инјекције 
ампуле, 
5 ампула по 
IO ml воде за 
инјекције 
ампуле, 
50 ампула по 
IO ml воде за 
инјекције 

Може се издавати „Југоремедија" -
и без лекарског Фабрика лекова, 
рецепта Зрењанин 

6-2463/1 
од 16. 7. 1986. 

године 
15/II-6p.l 278/1 
од 18. IO. 1967. 

године 
6-2461/1 

од 16. 7. 1986. 
године 

7-1752/1-84 
од 13. 6. 1985. 

године 

06-6405/1 
од 12. 09. 1989. 

године 
06-6403/1 

од 12. 9. 1989. 
године 

06 -6409/1 
од 12. 9. 1989. 

године 
06-6480/1 

од 12. 9. 1989. 
године 

15/1 !-бр. 1279/1 Об - 6404/1 
од 18. IO. 1967. од 12. 9. 1989. 

године године 

6-2465/1 
од 16. 7. 1986. 

године 

15/Н-бр.1277/1 
од 18. IO. 1967. 

године 

06 -6406/1 
од 12. 09. 1989. 

године 

06-6407/1 
од 12. 9. 1989. 

године 
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8 Вакцина против . 
дифтерије и 
тетануса 
pro adultis 
адсорбирано 
(Anatoxinum 
diphterotetanicum -
pro 
adultis-adsorptum) 

9 Вакцина против 
дифтерије и 
тетануса - pro 
adultis 
адсорбирано 
(Anatoxmum 
diphterotetanicum -
pro adultis -
adsoфtum) 

10 Вакцина против 
дифтерије и 
тетануса 
(Anatoxinum 
diphterotetanicum, 
adsorptum) 

11 Вакцина против 
дифтерије и 
тетануса 
адсорбирано 
(Anatoxinum 
diphterotetanicum, 
adsorptum) 

12 Вакцина против 
инфлуенце 
инактивирано 
тип A (Vaccinum 
influenzae 
maktivatum 
typus A) 

13 Вакцина против 
инфлуенце живо, 
лиофилизирано 
тип A (VacciRiim 
influenzae vivum, 
lyophilisatum 
typus A) 

14 Вакцина против 
инфлуенце живо, 
лиофилизирано 
тип В (Vactimim 
mflueiizae vivum, 
lyophilisatum 
typus B) 

15 Вакцина против 
инфлуенце 
инактивирано тип 
A и тип В 
(Vaccinum 
inflnenzae 
inactivatum typus A 
et typus B) 

Јб Вакцина против 
колере 
(Vaecimim cholerae) 

17 Вакцина против 
морбила, живо 
лиофилизовано 
Едмонстон-Загреб 
(Vaccioum 
morbillorum vivum, 
lyophilisatum 
Edflionston-Zagreb) 

ампуле, 
кутија ca I 
ампулом од 
O/J ml 

Може ce 
употребљавати 
само у 
здравственим 
установама 

Имунолошки 
завод, Загреб 

108-370/1 06-11672/1 
од 12. 11. 1962. од 27. 11. 1989. 

године године 

бочице, 
кутија са I 
бочицом од 5 ml 
(IO доза) 

ампуле, 
кутија са I 
ампулом од 
0,5 ml 

бочице, 
кутија са I 
бочицом од 
5,0 ml (IO доза) 

бочице, 
бочица са IO доза 
вакцине 

ампуле, 
једна ампула са 
IO доза вакцине 
типа A 

ампуле, 
ампула са IO 
доза вакцине 
типа В 

бочице, 
кутија еа I 
бочицом са IO 
доза 

бочице, 
кутија са I 
бочицом по 
5,0 mi (IO доза) 
ампуле, 
кутија са 
ампулом са I 
дозом 
лиофилизоване 
вакцине -I-
растварач 

Може се 
употребљавати 
само у 
здравственим 
установама 

Имунолошки 
завод, Загреб 

108-369/1 06-11673/1 
од 12. 11. 1962. од 27. IL 1989. 

године године 

09-4873/1-59 
од 29. 4. 1960. 

године 

346 
од 22. 3. 1955. 

године 

06-11675/1 
од 29. IL 1989. 

године 

06-11676/1 
од 29Л! . 1989. 

године 

05-6145/1 06-6082/1 , 
од 13. 7. 1970. од 12, 12. 1989. 

године године 

05-1206/1-68 06-8342/1 
од 13. 5. 1968. од 27. 11.1989. 

године године 

05-1205/1 
од 6. 5. 1968. 

године 

06-6083/1 
од 12. 12. 1989. 

године 

6-450/1 06-8345/1 
од 1Q. 5. 1973. од 27. 11.1989. 

године године 

09-4869/2-59 06-8332/1 
од 29. 4. 1960. од 12. IO. 1989. 

године године 

15/II -606/1 
од 26. 7. 1967. 

године 

06-8341/1 
ОД 12. IO. 1989. 

године 
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18 Вакцина против 
морбила, живо, 
лиофилизирано 
Едмонстон-Загреб 
(Vaccinum 
morbillorum vivum, 
lyophilisatum 
Edmonston-Zagreb) 

19 Вакцина против 
- морбила, живо, 

лиофилизирано 
Едмонсгон-Загреб 
(Vaccinum 
morbilloram vivum, 
lyophilisatum 
Edmonston-Zagreb) 

20 Вакцина против 
морбила, живо, 
лиофилизовано 
Едмонстон-Загреб 
(Vaccinum 
morbillorum vivum, 
lyophilisatum 
(Edmonston-
Zagreb) 

21 Вакцина против 
рубеоле и 
паротитиса, живо, 
лиофилизовано, 
инјекције 
(Vaccinum rubeolae 
et parotitidis vivum, 
lyophilisatum) 

22 Вакцина против 
тетануса, 
пурифицирано, 
адсорбирано 
(Anatoxinum 
tetanicum, 
purificatum et 
adsorptum) 

23 Вакцина против 
тетануса, 
пурифицирано, 
адсорбирано 
(Anatoxinum 
tetanicum, 
purificatum et 
adsorptum) 

24 Вакцина против 
тифуса, 
инактивирано 

. ацетоном, суво 
(Vaccinum typhi, 
acetono inactivatum 
et dessicatum) 

25 ERYFER 
(Ferrosi sulfas) 

26 Физиолошки 
раствор 
(Natrii chloridi 
infundibile) 

ампуле, 
кутија ca 
ампулом ca 2 
дозе 
лиофилизоване 
вакцине 4-
растварач 

ампуле, 
кутија са 
ампулом са 5 
доза 
лиофилизоване 
вакцине 4-
растварач 

ампуле, 
кутија са 
ампулом са IO 
доза 
лиофилизоване 
вакцине 4-
растварач 

инјекције, 
кутија са 
ампулом са I 
дозом вакцине 
4- растварач 

инјекције, 
кутија са I 
бочицом по 
0,5 ml (l доза) 

инјекције, 
кутија са I 
бочицом по 
5,0 ml (IO доза) 

инјекције, 
кутија са I 
бочицом од IO 
доза и бочицом 
од 5 ml 
растварача 

капсуле, 
кутија са 60 
капсула 
раствор, 
боца са 100 ml 
раствора 

15/11-606/2 06-4722/1 
од 26. 7. 1967. од 12, IO. 1989. 

године године 

Може се 
употребљавати 
само у 
здравственим 
установама 

Имунолошки 
завод, Загреб 

рецепт 
Може се 
употребљавати 
само у 
здравственим 
установама . 

Зрењанин 
„Зорка" -
Хемијска 
индустрија, 
Шабац 

05 — 259 i /1 
до 25. 6, 1969. 

године 

06-4723/1 
од 12. IO: 1989. 

године 

05-2591/3 06-4724/1 
од 25. 6. 1969. од 12. ЈО. 1989. 

године године 

07-173/2-84 06-8348/1 
од IO, 09. 1985, од 12. IO. 1989. 

године године 

09-4871/1 -59 06-833/1 
од 4. 05.1960. од 12. IO. 1989. 

године године 

1370/54 06-4727/1 
од 29. IO. 1954. од 12. IO. 1989. 

године године 

15-515-461/1 06-8330/1 
од 2. 12. 1965. од 12. IO. 1989. 

године године 

Може се издавати „Југоремедија", 
само уз лекарски ' Фабрика лекова, 

05-2-2710/1 
од 31. 12. 1974. 

године 
05-3577/1. 

од 29. 12. 1980. 
године 

06-7272/1 
од 27. 11. 1989. 

године 
06-7653/1 

од 25. 11. 1989. 
године 

27 Физиолошки 
раствор 
(Natrij chloridi 
infundibile) 

раствор, 
боца са 500 ml 
раствора 

05/2-4233/1-75 
од 12. 12. 1976. 

године 

06-6407/1 
од 12. 9. 1989. 

године 
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28 GLUKOZA 5% раствор за Може се и 07-3579/1 06-7652/1 
(Glucosi infundibile инфузију, употребљавати од 25. 5. 1981. од 25. 11. 1989. 
5%) боца са ШО rili само у године године 

стационарним 
здравственим 
установама 

29 GLUKOZA 5% раствор за Може се „Зорка" - 05-2-4232/1-75 06-7655/1 
(Glucosi infundibile инфузију, употребљавати Хемијска од 12. i. 1976. од 25. 11. 1989. 
5%) боца само у индустрија, године године 

са 500 ml стационарним Шабац 
- здравственим 

установама 
30 GLUKOZA 10% хипертони n 05 /2-4999/1- 06-857/1 

(Glucosi infundibile раствор за 75 од 25. 11. 1989. 
10%) инфузију, од 12. I. 1976. године 

боца са 500 ml године 

31 GLUKOZA 25% инјекције, Може се издавати н 5-3775/1 -80 06-7656/1 
(Glucosum) кутија са 50 само уз лекарски од 17. 5. 1981. од 25. 11. 1989. 

ампула по IO ml рецепт године године 

32 GLUKOZA 50% инјекције, и и 05-3776/1-80 06-7657/1 
(Glucosum) кутија са 50 од 27. 5. 1981. од 25. 11. 1989. 

ампула од IO ml године године 
33 HALDOL инјекције 5 mg, Може се „Крка" - Товарна 6-3485/1 06-2832/1 

(Haloperidolum) кутија са IO употребљавати у здравил, Ново од 12. IO. 1972. од 29. 9. 1989. 
ампула од I ml здравственој Место године године 
по 5 mg установи 

34 HALDOL таблете 2 mg, Може се издавати vt 6-3486/1 06-2829/1 
(Haloperidolum) кутија са 25 само уз лекарски од 12. IO. 1972. од 29. 9. 1989. 

таблета по 2 mg рецепт године године 
35 HALDOL таблете IO mg, it и . 05-3824/1-78 06-2831/1 

(Haloperidolum) кутија са 100 од 14. I. 1980. од 29. 9. 1989. 
таблета по IO mg године године 

36 HALDOL капи, м п 6-3487/1 06-2833/1 
(Haloperidoluin) бочица са IO ml од 12. IO.. 1972. од 29. 9. 1989. 

године године 
37 HALOTMAN раствор за Може се „Југоремедија" - 08-1787/1-71 06-7273/1 

(Halothanum) инхалациону употребљавати Фабрика лекова, од 16. 3. 1972. од 14. 9. 1989. 
анестезију, само у Зрењанин године године 
боца са 250 ml стационарној 
раствора здравственој 

установи 

38 Изотопни раствор раствор, Може се „Зорка" - 05-5786/1 06-7650/1 
натријум хлорида боца са 500 ml употребљавати Хемијска од 7. 5. 1980. од 25. U. 1989. 
с глукозом само у индустрија, године године 
(Natrii chloridi здравственим Шабац 
infundibile cum установама 
glucoso) 

39 NOVO KAM ID дражеје, Може се издавати „Југоремедија" - 06-3231/1 06-6414/1 
(Procainamidum) кутија са 20 само уз лекарски Фабрика лекова, од 12. 12:. 1973. од 14. 09. 1989. 

дражеја рецепт Зрењанин године године 

40 PERITOSTERIL I раствор за Може се „Inex-Hemofarm" 0602-303/1 06-8505/1 
перитонеалну употребллвати - Индустрија од 24. 4. 1985. од 22. Об. 1989. 
дијализу, само у фармацеутско- године године 
боца здравственој хемијских 
са 1000 ml установи производа и 

амбалаже -
Вршац 

41 Полисахардина инјекције, и Имунолошки 05 -1244/1 06-4726/1 
вакцина против кутија са I завод, Загреб од 28. 12. 1978. од 12. IO. 1989. 
менингокока групе ампулом по I године године 
A и С доза и 
(Vaccinum растварачем 
meningitidis 
cerebrospinalis 

\ 
А + С) 
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42 Полисахаридна инјекције, и и 05-2688/1 06-4725/1 
вакцина против кутија са I од 28. 12. 1978. од 12. IO. 1989. 
менингокока групе ампулом IO по 50 I године године 
A и С доза и растварам 
(Vaccinum 
menmgitidis 
cerebrospinalis 
А + С ) 

43 Рингеров раствор раствор, n „Зорка" - 05/2-5000/1-75 06-7651/1 
(Natrii chloridi боца са 500 ml Хемијска од 12. I. 1976. од 25. 11. 1989. 
infuridibile индустрија - године године 
compositum) Шабац 

44 Серум против инјекције, r t Имунолошки 255 06-8349/1 
дифтерије, кутија са 1 завод, Загреб од 8. 3. 1954. од 27. 11. 1989. 
пурифициран ампулом са године године 
(Serum 10.000 и.ј. 
antidiphtericum, дифтерија 
purificatum) антитоксина 

45 Серум против инјекције, w и . 257 06-6081/1 
дифтерије, кутија са I од 8. 3. 1954. од 27; 11. 1989. 
пурифициран ампулом са године године 
(Serum 20.000 и.ј. 
antidiphtericum, дифтерија 
purificatum) антитоксина 

46 Серум против инјекције, Може ce Имунолошки 09-4874/1-59 06-6364/1 
тетануса, 1 ампула са 1500 употребљавати завод, Загреб од 29. 4. 1960. од 12. 12. 1989. 
пурифициран и.ј. тетанус само у године године 
(Serum antitetanicu, антитоксина здравственим 
purificatum) установама 

47 Серум против инјекције, 19 И V 250 06-8350 
тетануса, кутија са I од 8. 3. 1954. од 12. 12. 1989. 
пурифициран ампулом која године године 
(Serum садржи 25.000 и.ј. 
antitetanicum, тетанус 
puriflcatum) антитоксина 

48 Серум против инјекције, п u 252 06-6365/1 
тетануса, кутија са I од 8. ОЗ. 1954. од 12. 12. 1989. 

. пурифициран ампулом која године године 
(Serum садржи 50.000 и.ј. 
antitetanicum, тетанус 
purificatum) антитоксина 

49 Серум против инјекције, М и 05-3066/1 06-8426/1 
змијског отрова, кутија са I од 11. 7. 1969. од 12. IO. 1989. 
пурифициран ампулом са 3-7,5 године године 
(Serum ml серума са 
antiviperinum, стерилним 
purificatum) пластичним 

шприцом и 
стерилном иглом 
за једнократну 
употребу 

50 SYNTOCINON инјекције Може се издавати „Sandoz" AG, 05-1005/1 06-8478/1 
(Oxytocinum) 2 и.ј./2 ml, само уз лекарски Basel, , од 27. 6. 1980. од 14. 12. 1989. 

кутија са 100 рецепт Заступник: године године 
ампула од „Велебит" - РО за 
2 ml по 2 и.ј. међународну и 

унутрашњу 
трговину, Загреб 

51 SYNTOCINON инјекције и r t 05-1003/1 06-8479/1 
(Oxytocinum) 5 и.ј./1 ml, од 27. 6. 1980. од 14. 12. 1989. 

кутија са 100 године године 
ампула од 
I ml по 5 и.ј. 

52 SYNTOCINON инјекције и 11 05-1004/1 06-8480/1 
(Oxytocinum) IO и.ј./1 ml, од 27. 6. 1980. од 15. 12. 1989. 

кутија са 100 године године 
ампула по i ml 
са IO -/t.j. 

i 
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53 SYNTOCINON 
(Oxytocinum) 

54 Вода за инјекције 
(Aqua pro 
injectione) 

55 Вода за инјекције 
(Aqua pro 
injectione) 

56 Вода за инјекције 
(Aqua pro 
injectione) 

cnpej за 
интраназалну 
употребу, 
бочица са 5 ml 

кутија са 50 
ампула по 2 ml 

кутија са 50 
ампула по 5 ml 

кутија са 50 
ампула по IO ml 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
и без лекарског 
рецепта 

,,Sandoz"-AG, 
Basel, 
Заступник: 
„Велебит" - РО за 
међународну и 
унутрашњу 
трговину, Загреб 
„Зорка" -
Хемијска 
индустрија, 
Шабац 

09-534/1 
од 7. I. 1961. 

годи не 

05-4557/1 
од 3. 12. 1980. 

године 

05-4559/1 
од 3. 12. 1980. 

године 
05-4558/1 

од 3. 12. 1980. 
године 

06-8481/1 
од 15 Л 2. 1989. 

године 

06-7658/1 
од 25. IL 1989. 

године 

0 6 - 2 0 1 2 / 1 
од 25. IL 1989. 

године 
06-2011/1 

од 25. IL 1989. 
године 

Број: 3/3-04-005/91 Савезни секретар 
13. фебруара 1991. године за рад, здравство, 
Београд борачка питања и социјалну политику, 

Радиша Гачић, с. р. 

342. 
На основу члана 34. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни секретаријат 

за рад, здравство, борачка питања и социјалну политику објављује 

С П И С А К 
ГОТОВИХ ЛЕКОВА 34 ЧИЈЕ ЈЕ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ДАТО О Д О Б Р Е Њ Е У ПЕРИОДУ ОД I. АВГУСТА ДО 

31. ДЕЦЕМБРА 1989. ГОДИНЕ 
У периоду од I. августа до 31. децембра 1989. године дато је одобрење за стављање у промет следећих готових 

лекова: 

Редни 
број Назив лека Облик и паковање 

лека 
Начин издавања, 
односно употребе 

лека 
Произвођач лека Број и датум решења за 

стављање лека у промет 

I 2 3 4 5 6 

I ACIKLOVIR 
(Aciclovirum) 

таблете, 
кутија са 25 таблета 
по 200 mg 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа, 
Лесковац 

06-182/1 
од 23.10.1989. 

године 

2 ACIKLOVIR 5% 
(Aciclovirum) 

крем, 
туба са 5 g крема 

06-183/1 
од 23.10.1989. 

године 
3 ATENOLOL 

(Atenololum) 
таблете 50 mg, 
кутија са 30 таблета 
у блистер паковању 

„Плива" -
Фармацеутска, кемијска, 
прехрамбена и 
козметичка индустрија, 
Загреб 

06-4098/1 
од 12.12.1989. 

године 

4 ATENOLOL 
(Atenololum) 

таблете 100 mg, 
кутија са 30 таблета 
по IGO mg 

06-191/1 
од 12.12.1989. 

године 
5 ATENOLOL 

(Atenololum) 
таблете 100 mg, 
кутија са 100 
таблета по 100 mg 

06=191/2 
од 12.12.1989. 

године 
6 BAGOSTEN 

(Hexamidinum) 
маст, 
туба са 30 g 
1% масти 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков, 

06-2433/1 
од 24.1 Li989. 

године 

7 BAGOSTEN 
(Hexamiđmum) 

Љубљана 
раствор, 
бочица са 45 ml 
1% pacr нора 
хексамидин 
дилзетионата 

06-2433 
од 24.11.1989. 

године 
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8 BRONLESR 

(Carbocisteinum) 

9 BRONLESR 

(Carbocisteinum) 

IO CEFROKS 
(Cefroxadinum) 

11 CEFROKS 
(Cefroxadinum) 

12 Вакцина против 
дифтерије и 
тетануса -
proadultis-адсорби-
рано 
(Anatoxinum 
diphtero-tetanicum-
-proadultis-adsor-
ptum) 

13 Вакцина против 
дифтерије и 
тетануса, 
адсорбирано 
(Anatoxinum 
diphtero-tetanicum, 
adsorptum) 

14 Вакцина против 
тетануса, 
пурифицирано, 
адсорбирано 
(Anatoxinum, 
tetanicum, 
purificatum et 
adsorptum) 

15 COLISTINE 
(Colistinum) 

16 COLISTINE 
(Colistinum) 

17 COL1STINE 
(Colistinum) 

18 COLISTINE 
(Colistinum) 

19 ELDERIN 
(Etodolacum) 

20 EPREX 
(Erytropoietin) 

капсуле, 
кутија ca 30 капсула 
по 375 mg 
карбоцистеина 
капсуле, 
кутија са 100 
капсула по 375 mg 
карбоцистеина 
капсуле 250 mg, 
кутија са IO капсула 
по 250 mg 

таблете 500 mg, 
кутија са IO таблета 
по 500 mg 
инјекције, 
кутија са I бочицом 
од IO ml (20 доза) 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

инјекције, 
кутија са I бочицом 
од IO ml (20 доза) 

инјекције, 
кутија са I бочицом 
од IO ml (20 доза) 

Може се 
употребљавати само 
у здравственим 
установама 

таблете 250.000 и.ј., 
кутија са 20 таблета 
по 250.000 и.ј. 

таблете 250.000 и.ј., 
кутија са 100 
таблета по 250.000 
и.ј. 
таблете 1.500.000 
и.ј,, кутија са IO 
таблета по 1.500.000 
и.ј. 
таблете 1.500.000 
и.ј., кутија са 50 
таблета по 1.500.000 
и.ј. 
таблете 200 mg, 
кутија са 20 таблета 
по 200 mg 

Може се 
употребљавати само 
у стационарној 
здравственој 
установи 

Може се издавати, 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се 
употребљавати само 

инјекције, 
кутија са 6 ампула 
a 4000 E/mi за и.м. и у стационарној 
и.в. употребу здравственој 

установи 

„Алкалоид" - Хемијска, 
фармацеутска, 
козметичка индустрија, 
Скопје 

„Алкалоид" - Хемијска, 
фармацеутска, 
козметичка индустрија, 
Скопје 
,,Inex-Hemofarm" -
Индустрија 
фармацеутско-хемијских 
производа и амбалаже -
Вршац 

Имунолошки завод, 
Загреб 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 
Произвођач: ,,Janssen 
pharmaceutica", Beerse 
Белгија Заступник: 
„Агропрогрес", 
Заступство иностраних 
фирми - Љубљана 

06-378/1 
од 2.8.1989. 

године 

06-379/1 
од 2.8.1989. 

године 

06-3973/1 
од 11.10.1989. 

године 

06-3974/1 
од 11.10.1989. 

године 
06-11674/1 

од 27.11.1989. 
године 

06-6080/1 
од 27.11.1989. 

године 

06-4728/1 
од 12.10.1989. 

године 

„Плива" -
Фармацеутска, кемијска, 
прехрамбена и 
козметичка индустрија, 
Загреб 

06-4120/1 
од 19.12.1989. 

године 

06-4121/1 
од 19.12.1989. 

године 

06-4118/1 
од 19.12.1989. 

године 

06-4119/1 
од 19.12.1989. 

године 

06-1280/1 
од 29.6.1989. 

године 

06-1706/1 
од 2.8.1989. 

године 
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2 i ESTRADE RM ITS 
25 трансдермални 
систем 
(Estradiolum) 

22 ESTRADE RM ITS 
SO (Estradnom) 

23 ESTRADERM ITS 
100 (Estradnim!) 

24 CjENOTAN 
(Methylprednisolo-
num) 

25 HEPAGERIX B 
(Вакцина против 
хепатитиса Б) 

26 HEPAGERIX В 
(Вакцина против 
хепатитиса Б) 

27 HUMATROPE 4IU 
(Somatropinum) 

28 INAGRER 

(Indobufenum) 

29 INUTRALR HM 
(Insulinum) 

30 IO PAM I RO 150 
(Iopamidolum) 

31 

32 

33 

34 

IO PAM I RO 150 
(Iopamidolum) 

IO PAM I RO 150 
(iopamidolum) 

IOPAMIRO 200 
(lopamidolum) 

IOPAMIRO 200 
(lopamidolum) 

трансдермални 
систем, 
кутија ca 
6 трансдермалних 
система по 2 mg 

трансдермални 
систем, 
кутија са 
6 трансдермалних 
система по 4 mg 
траисдермални 
систем, 
кутија са 
6 трансдермалних 
система по 8 mg 
таблете, 
кутија са 30 таблета 
по 4 mg 
метилпреднисолона 
инјекције, 
I бочица од 0,5 ml 
по IO микрограма 

инјекције, 
I бочица од I ml по 
20 микрограма 

инјекције, 
кутија са I бочицом 
Humatrope и I 
бочицом од 2х ml 
растварача 

таблете, 
кутија са 40 таблета 
по 200 mg 

инјекције, 
бочица са IO ml 
раствора 
инјекције, 
бочица са 50 ml 
раствора за 
инјекције по 150 mg 
јода 

инЈекциЈе, 
I бочица са 100 ml 
раствора за 
инјекције по 150 mg 
јода 
инјекције, 
I бочица са 250 ml 
раствора за 
инјекције по 150 mg 
инјекције, 
I ампула од IO ml 
раствора за 
инјекције по 200 mg 
јода 

инјекције, 
5 ампула од IO ml 
раствора за 
инјекције по 200 mg 
јода 

Може се издавати и 
без лекарског 
рецепта 

Произвођач: Giba Geigy 
AG, Basel 
Заступник: „Плива" -
Фармацеуте^, кемије ка, 
прехрамбена и 
козметичка индустрија -
Загреб 

Може се 
употребљавати само 
у стационарним 
здравственим 
установама 

Произвођач: „Вгаесо", 
Милано - Италија 
Заступник: 
„Југолабораторија" -
РО за заступање 
страних фирми -
Београд 

06-195/1 
од 14.12.1989. 

године 

06-1961/1 
од 14.12.1989. 

године 

06-197/1 
од 14.12.1989. 

године 

Може će издаван м v?r -Товарна 06-5845/1 
само уз лекарски jiJ.p'̂ -'i СВЕТСКИХ ИН од 24.11.1989. 
рецепт л h их изделков -

j ; b i ада 
године 

Може се „Крка" - Товарна 065494/1 
употребљавати само здравил - Ново Место од 14.12.1989. 
у здравственим године 
установама 
Може се „Крка" - Товарна 06-5493/1 
употребљавати само здравил - Ново Место од 14.12.1989. 
у здравственим године 
установама 
Може се Произвођач: ,,ELI 

LILLY" СА 
06-4075/1 

употребљавати у 
Произвођач: ,,ELI 
LILLY" СА од 11.9.1989. 

стационарној Заступник: „Ирис" - године 
здравственој Пословна скупност, 
установи Љубљана 
Може се издавати „Галеника" - 06-3965/1 
само уз лекарски Фармацеутско-хемијска од 11.12.1989. 
рецепт индустрија - Београд -

Земун 
године 

06-3967/1 
од 11.10.1989. 

године 
06-3920/1 

од 11.12.1989. 
године 

06-3916/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3921/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3917/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3919/1 
од 11.12.1989. 

године 
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35 IOPAMIRO ЗОО 
(Iopamidolum) 

36 IOPAMIRO ЗОО 
(lopamidolum) 

37 IOPAMIRO ЗОО 
(lopamidolum) 

38 IOPAMIRO ЗОО 
(lopamidolum) 

39 IO PAM IRO ЗОО 
(lopamidolum) 

40 IO PAM I RO 370 
(iopamidolum) 

41 IOPAMIRO 370 
(Iopamidolum) 

42 IOPAMIRO 370 
(lof)amidolum) 

43 IOPAMIRO 370 
(lopamidolum) 

44 ISOFAN-INŠULIN 
HM (Insulini!^!) 

45 LAMOX 
(Ambroxolum) 

46 LAMOX 
(Ambroxolum) 

47 

48 

49 

50 

LAMOX 
(Ambroxolum) 

LAMOX 
(Ambroxolum) 

LAMOX 
(Ambroxolum) 

LAMOX 
(Ambroxolum) 

инјекције, 
I ампула од IO ml 
раствора за 
инјекције по ЗОО mg 
јода 
инјекције, 
5 ампула од IO ml 
раствора за 
инјекције по ЗОО mg 
јода 

инјекције, 
I бочица од 30 ml 
раствора за 
инјекције по ЗОО mg 
инјекције, 
бочица са 50 ml 
раствора за 
инјекције по ЗОО mg 
јода 
инјекције, 
бочица еа ШО ml 
раствора 
инјекције, 
I ампула од 19 ml 
раствора за 
инјекције по 370 mg 
јода 

инјекције, 
I бочица од 30 ml 
раствора за 
инјекције по 370 mg 
јода 
инјекције, 
I бочица од 50 ml 
раствора за 
инјекције по 370 mg 
јода 
инјекције, 
I бочица од 100 ml 
раствора за 
инјекције по 370 mg 
јода 
инјекције, 
бочица са IO ml 
суспензије 

капсуле ретард, 
кутија са 20 капсула 

Може се 
употребљавати само 
у стационарним 
з д р а в с т в е н а 
установама 

Произвођач: „Вгасео", 
Милано-Италија 
Заступник: 
„Југолабораторија" -
РО за заступање 
страних фирми, Београд 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

капсуле ретард, 
кутија са ШО 
капсула 

таблете, 
кутија са 20 таблета 
по 30 mg 
таблете, 
кутија са 50 таблета 
по 30 mg 
сируп, 
боца са 150 ml 
сирупа 
капи, 
бочица са 60 ml 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

„Галеника" -
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Београд -
Земун 
„ЈАКА-80" -
Дијететика, козметичка 
и фармацеуте^ 
индустрија - Радовиш 
,,JAKA-SO" -
Дијететика, козметичка 
и фармацеуте^ 
индустрија - Радовиш 

06=3918/1 
од 11.12.1939. 

године 

Об 3914/1 
од 11.12.1989. 

године 

Об 3913/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3912/1 
од 11.12.1989. 

године 
Об 391 I / l 

од 11.12.1989. 
године 

06-3910/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3908/I 
од 11.12.1989. 

године 

06-3907/1 
од 11.12.1989. 

године 

06-3968/1 
од 11.10.1989. 

године 

06-264 
од 24.11.1989. 

године 

06-264/1 
од 24.11.1989. 

године 

06-266 
од 25.11.1989. 

године 
06-266/I 

од 25.11.1989. 
године 

06-263/1 
оф 24.11.1939. 

године 
06-265 

24.11.1989. 
годи т 

06=3915/1 
од 11.12.1989. 

године 
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51 MODOCEL 
(Neomycmum) 

52 NATU!! 
CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
COMPOSITUM 
(Bolnim finger!) 

53 NATE!! 
CHLORIDI 
INFUNDIBILE 

V COMPOS!TUM 
(Solutio ringeri) 

54 N-!TRODERM TTS 
(Gliceriltrinitratum) 

55 Полисажардина 
вакцина 
против 
менингокока групе 
A и С (Vaccmurn 
menirigitidis 
cerebrospinalis 
А + С) 

56 SAN DOSTATIN 
(Octreotid) 

капи за очи, 
б(ечица са IO ml 
раствора 

инфузијски раствор, 
боца са 500 ml 

инфузија^ раствор, 
пластична врећица 
500 ml 

трансдермални 
систем, 
кутија са 
IO трансдермалних 
система 

инјекције, 
кутија са I ампулом 
по 2 дозе -f 
растварач 

ампуле, 
кутија са 5 ампула 
од I ml са 0,05 mg 
октреотида 

Може се 
употребљавати само 
у здравственим 
установама 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
-.кемичних изделков -
Љубљана 

„Плива" -
Фармацеутска, кемијска, 
прехрамбена и 
козметичка индустрија -
Загреб 

Може се издавати и 
без лекарског 
рецепта 

Може се 
употребљавати само 
у здравствено^ 
установи 

Може се 
употребљавати само 
у стационарним 
здравственим 
установама 

Произвођач: ,,Giba 
Geigy" АО, Basel 
Заступник: 
„Плива9,-Фармацеутска, 
кемијску прехрамбена и 
козметичка индустрија -
Загреб 
Имунолошки завод, 
Загреб 

Произвођач: ,,Sandoz" 
АО, Basel, 
Заступник: „Велебит" -
РО за међународну 
трговину, Загреб 

06-2432 
од 22.11.1989. 

године 

06-6500/1 
од 19.12.1989. 

године 

06=4109/1 
од 19.12.1989. 

године 

06=192/2 
од 14.12.1989. 

године 

06-8427/1 
од 12.10.1989. 

године 

Об 1469/1 
од 12.9.1989. 

године 

57 SANDOSTATIN 
(Octreotid) 

58 STOMATIDIN 
(Hexetidinum) 

59 

60 

61 

63 

64 

TEFEN 
(Teifenadmum) 

TEFEN 
(Terfeiiadinum) 

TEFEN 
(Terfenadinum) 

62 TIHILORR 

(Dothiepin 
hydrochlorid) 

TIHILORR 

(Dothiepin 
hydrochlorid) 
ULT^F 
(Omeprazolum) 

ампуле, 
кутија ca 5 ампула 
од I ml ca O,l mg 
октреотида 
раствор, 
бочица ca 200 ml 
раствора 

таблете, 
кутија са IO таблета 
по 60 mg 
таблете, 
кутија са 20 таблета 
по 60 mg 
суспензија, 
бочица са 120 ml 

капсуле, 
кутија са 30 капсула 

дражеје, 
кутија са 30 дражеја 

капсуле, 
20 mg, 
кутија са 14 капсула 
по 20 mg 

Може се издавати 
само уз, лекарски 
рецепт 

Фармацеутска, хемијска 
и санитетска индустрија 
- Сарајево, РО 
„Институт за 
научно-истраживач ки 
рад и развој" - СБС -
Сарајево 

„Срболек" - РО за 
медицинско снабдевање, 
Београд 

„Галеника" -
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Београд -
Земун 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново Место 

06-1468/1 
од 12.9.1989. 

године 

06-6093/I 
од 5.12.1989. 

године 

06-3958/1 
од 12.12.1989. 

године 
06-3959/1 

од 12.12.1989. 
године 

06-3957/1 
од 12.12.1989. 

године 
06-5401/1 

од -11.12.1989. 
године 

06-5400/1 
од 11.12.1989. 

године 
06-3809/1 

од !ОЛ ОЛ 989. 
године 
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65 ULTRAVIST-240 
(loprarnidum) . 

66 ULTRAVIST-300 
(Iopromidum) 

67 ULTRA VI ST-300 
(Iopromidum) 

68 ULTRAVIST-300 
(Iopromidum) 

69 U LTRA VI ST- 3 7 0 
(lopromidum) 

70 ULTRAVIST-370 
(lopromidum) 

71 

72 

75 

76 

77 

78 

VERAPAMIL 
(Verapamilum) 

VERA PAM IL 
(Verapamilum) 

73 VERAPAMIL 
f" (Verapamilum) 

74 VČRAPAMIL 
(Verapamilum) 

VEPAMIL 
(Verapamilum) 

VEPAMIL 
(Verapamilum) 

VEPAMIL 
(Verapamilum) 

VEPAMIL 
(Verapamilum) 

инјекције, 
IO бочица ca 50 ml 
раствора, ca 
шприцом 

инјекције, 
IO бочица ca 20 ml 
раствора ca 
шприцом 

Може ce 
употребљавати само 
у стационарној 
здравственој 
установи 

Може се 
употребљавати само 
у стационарној 
здравствену 
установи 

инјекције, 
IO бочица са 50 ml 
раствора са 
прибором за 
инфузију 
инјекције, 
IO бочица са 100 ml 
раствора, са 
прибором за 
инфузију 
инјекције, 
IO бочица са 30 ml 
раствора са 
шприцом 
инјекције, 
IO бочица са 50 ml 
раствора са 
приб.ором за 
инфузију 

инјекције 5 mg, 
кутија са 50 ампула 
од 2 ml по 5 mg 
таблете 80 mg, 
кутија са 20 таблета 
по 80 mg 
таблете 80 mg, 
кутија са 50 таблета 
по 80 mg 
таблете 120 mg, 
кутија са 20 таблета 
по 120 mg 
инјекције 5 mg,, 
кутија са 50 ампула 
од 2 ml по 5 mg 
дражеје 80 mg, 
кутија са 50 дражеја 
по 80 mg 
филм таблете 80 mg, 
кутија са 30 филм 
таблета по 80 mg 
ретард дражеје 
120 mg, 
кутија са 20 дражеја 
по 120 mg 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Може се издавати 
само уз лекарски 
рецепт 

Произвођач: „Schering 
AG'\ Берлин/Бергкамен 
Заступник: 
„Алкалоид" - Хемијска, 
фармацеутска, 
козметичка индустрија -
Заступнички сектор, 
Београд, 

Произвођач: „Schering 
АО", 
Берлин/Бергкамен, 
Заступник: 
„Алкалоид" -
Хемијско-фармацеутска, 
козметичка индустрија, 
Заступнички сектор, 
Београд 

„Подравка-Белупо" 
Творница лијекова, 
Копривница 

„Срболек" - РО за 
медицинско снабдевање 
- Београд 
„Срболек" - РО за 
медицинско снабдевање 
- Београд 

06-21/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-22/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-23/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-100/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-24/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-25/1 
од 1.8.1989. 

године 

06-6096/1 
од 27.11.1989. 

године 
06-6096/1 

од 27.11.1989. 
године 

06-6097/1 
од 27.11.1989. 

године 
06-6098/1 

од 27.11.1989. 
године 

06-3952/1 
од 5.12.1989. 

године 
06-3954/1 

од 5.12.1989. 
године 

06-3955/1 
од 5.12.1939. 

године 
06-3953/1 

од 5.12.1989. 
године 

Број: 3/3-04-003/91 Савезни секретар 
13. фебруара 1991. године з а з д р а в с т в О Ј б

Р
о р а ч

Р
к а п и т а . 

београд њ а и социјалну политику, 
Радиша Гачић, с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

331. Одлука о измени Одлуке о заштитној цени 
млека 513 

332. Одлука о заштитним ценама стоке 513 
333. Одлука о јединственом начину и поступку 

обављања послова платног промета по основу 
пласмана из средстава примарне емисије 513 

334. Одлука о начину на који овлашћене банке из-
вршавају Залоге за плаћање домаћих физичких 
лица девизама са њихових девизних рачуна и 
девизних штедних улога 514 

335. Одлука о начину образовања цена деривата на-
фте у промету — 514 

336. Одлука о одређивању највиших цена нафте и 
деривата нафте 515 

337. Одлука о образовању курса динара у 1991. го-
дини ч 516 

Страна 

338. Наредба о висини трошкова поступка призна-
вања новостворене домаће сорте пољоприв-
редног и шумског биља 517 

339. Упутство о допуни Упутства о садржини и на-
чину вођења Јединственог плана рачуна друш-
твеног књиговодства у Служби друштвеног 
књиго водства „ 517 

340. Списак готових лекова у новим паковањима, 
облицима и дозама, са променом начина изда-
вања и са промењеним називом за чије је став-
љање у промет дато одобрење у периоду од I. 
августа до 31. децембра 1989. године 517 

341. Списак готових лекова којима је обновљено 
одобрење за стављање у промет у периоду од 
I. августа до 31. децембра 1989. године 521 

342. Списак готових лекова за чије је стављање у 
промет дато одобрење у периоду од I. августа 
до 31. децембра 1989. године — . 526 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


