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БЕЛГРАД 

БРОЈ 40 ГОД. XXXIX 

Цена на овој бро ј е 39 динари. — 
Претплатата за 19ЅЗ година изнесува 
1.425 динари. - Рок за рекламации 
15 дена. - Р е д а к ц и ј а : Улица Јована 
Ристика бр. I. - Пошт. ф а х 226. - Те-
л е ф о н и : Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс U75S 

496. 

Врз основа на член бб став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работеше на народните банки на републики-
те и народните банки нан автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКА-
ТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АК-
ТИВА И ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 
1983 ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетар-
но-кредитната политика утврдени во тон. 2 до 4 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
спона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година, со оваа од-
лука се регулираат обемот и динамиката на порастот 
на нето домашната актива и пласманите на основ-
ните и здружените банки (во натамошниот текст: 
банките). 

2. Банките се должни да обезбедат: 
1) порастот на нивната нето домашна актива 

да изнесува: 
— до 4,1% на 31 август; 
— до 4,3% на 30 септември; 

2) порастот на нивните пласмани да изнесува: 
— до 4,5% на 31 август; 
— до 4,7% на 30 септември 1983 година. 

Банките што даваат кредити за сезонски залихи 
на пченица од родот на 1983 година и кредити за из-
воз на стоки и услуги, можат својата нето домашна 
актива и вкупните пласмани да ги зголемат над по-
растот утврден во став 1 од оваа точка, и тоа: 

а) за износот на порастот на кредитите за произ-
водство и залихи на пченица над процентот од став 
1 одредба под 2 од оваа точка, под услов тој пораст 
да го усогласат со пропишаниот лимит најдоцна до 
31 октомври 1983 година и кредитите за производ-
ство и залихи на пченица да ги наплатуваат во со-
гласност со пропишаните рокови односно со состој-
бата на залихите; 

б) за износот на порастот на кредитите за извоз 
на стоки и услуги во периодот јули-август, односно 
во периодот јули-селтември 1983 година, а најмногу 
во височина до 9% на 31 август, односно до 13"Уо на 
30 септември 1983 година од тие кредити со состојба 
на 30 јуни .1983 година. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат кредитите за инвестиции во ос-
новни средства, освен кредитите за' изградба на енер-
гетски објекти што користат домашни извори на 
енергија, објекти во областа на примарното земјодел-

ско производство, објекти чиешто производство е 
претежно ориентирано кон извоз, определени објек-
ти за производство на основни суровини со кои трај-
но се суспституира увозот, инвестиционите кредити 
за модернизација на железницата, како и инвести-
ционите кредити за унапредуваше на стопанската 
дејност дадени на населението врз основа на про-
дажба на девизи — да не можат да се зголемуваат 
над тие кредити со состојба на 31 декември 1982 го-
дина. 

При утврдувањето на порастот, во смисла на од-
редбите од оваа точка, не се зема предвид порастот 
по основа на промена на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива, во смисла 
на одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, се смета 
во однос на книговодствената состојба на таа актива 
на 31 декември 1982 година спрема пропишаниот об-
разец КЊ-БИФО. 

Порастот на пласманите од одредбата под 2 на 
став 1 од оваа точка се смета во однос на книговод-
ствената состојба на тие пласмани на 31 декември 
1982 година спрема образецот КЊ-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на 
пласманите на 31 декември 1982 година се намалува 
износот на можниот пораст на нето домашната ак-
тива и пласманите од одредбите на став 1 од оваа 
точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа од-
лука, ги опфаќа пласманите на банките и другата 
актива и пасива во нето износ. 

4. Под кредити и други пласмани на банките, во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат 
кредити и други пласмани што банките им ги даваат 
на организации на здружен труд и на други' опште-
ствени и правни лица, на интерни банки, на граѓан-
ски правни лица и на граѓани, освен кредитите и 
другите пласмани што им ги даваат на банките, на 
Југословенската банка за меѓународна и економска 
соработка, на пазарот на пари и хартии од вредност 
и на Поштенската штедилница. 

5. Под нето домашна актива и пласмани, во сми-
сла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразби-
раат: 

а) пласманите од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, пласманите од дополнителни и посеб-
ни средства што се користат за побрз развој на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово и пла-
сманите за обнова и изградба на подрачја настра-
даш! од земјотрес, ако порастот на тие пласмани е 
во рамките на остварениот прилив на средства за 
тие намени; 

б) побарувањата во девизи од организации на 
здружен труд настанати по основ на користење на 
странски кредити во смисла на Законот за земање 
на определени стоковни кредити во странство во 1983 
и 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83 и 
35/83). 
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Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа 
точка се должни во своите книговодствени евиден-
ции да обезбедат посебно следење на тие пласмани. 

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел од порастот на пласманите до 
обемот на пропишаниот пораст утврден за секој ме-
сец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 
7 од оваа одлука. 

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите 
за извоз на стоки и услуги, во смисла на точка 2 став 
2 одредба под б), можат да им го отстапуваат на дру-
ги банки износот на неискористениот дел од порастот 
во смисла на таа одредба, под услов тоа отстапзгва-
ље да се врши само за даваше на кредити за извоз 
на стоки и услуги. 

Банките меѓусебно го остануваат односно при-
маат неискористениот дел од порастот на пласмани-
те, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во 
месецот, со тоа што периодот за кој го отстапуваат 
тој дел не може да биде пократок од 20 дена. За от-
стапениот односно примениот дел од неискористе-
ниот пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, 
банката е должна да ја извести надлежната народ-
на банка во рок од три дена од денот на отстапува-
њето односно примањето на неискористениот дел 
од можниот пораст на пласманите, и тоа со доставу-
вање фотокопија од склучениот договор или само-
управана спогодба меѓу банките или меѓу здружената 
банка и основ-ните банки — членки на таа здруже-
на банка меѓусебното отстапување и примање на 
неискористениот дел од порастот на пласманите. 

Банките ка ј кои порастот на пласманите од то-
чка 5 став 1 одредба под а) од оваа одлука е пого-
лем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба 
под 2 од оваа одлука не можат да го отстапуваат 
неискористениот дел од порастот на пласманите, ос-
вен ако им го отстапуваат на банките во рамките на 
иста здружена банка од територијата на република-
та односно од територијата на автономната покраи-
на кај која е членка и банката која го отстапува тој 
неискористен дел, или на банките во рамките на исто 
здружение на банкарски организации, ако на тери-
торијата на републиката односно на автономната по-
краина нема зд,ружена банка. 

7. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите е-д оваа одлука, банките се должни 
да доставуваат до надлежната народна банка извеш-
таи за остварениот пораст на нето домашната акти-
ва и пласманите, спрема книговодствената состојба 
на крајот о-д секој месец. Тие извештаи ги доставу-
ваат во рокот пропишан за доставување билансот 
на банката. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини доставуваат до На-
родната банка на Југославија збирни извештаи за 
состојбата на нето домашната актива и пласманите 
на банките на ниво на републиката односно автоном-
ната покраина и по еден примерок од примените 
индивидуални извештаи од банките во рок од пет 
дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа 
точка. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банки-
те ќе ги доставуваат спрема упатствата и на обра-
зецот што го пропишува Народната банка на Југо-
славија. 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1983 
година. 

Е. п. бр. 416 
27 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

497. 

Врз основа на член 82 став 3 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 
34/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ 

1. Во Одлуката за утврдувана на правото на 
враќање на царината и на другите давачки („Слу-
жбен лист на СФРЈ", 25/83), во точка 2 ставот 1 се 
менува и гласи: 

„Правата од оваа одлука ги имаат организации-
те на здружен труд што ќе остварат девеизеи при-
лив со извоз на стоки и услуги. 

Правата од оваа одлука^ согласно со член 81 
став 2 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство, ги немаат орга-низациите 
на здружен труд кои остварените девизи ги држат 
на девизна сметка ка ј овластената банка." 

2. Во точка 8 по став 3, се додва нов став 4, кој 
гласи: 

„Правото на враќање на царината и на другите 
увозни давачки по одредбите од оваа точка го не-
маат организациите на здружен труд за девизниот 
прилив што ќе го остварат со извоз на стоки про^ 
изведени од суровини и репродукциони материјали 
на кои при увозот не е платена царината по од,ред-
бата на член 7а од Законот за Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 и 29/83)." 

3. Во точка 9 во став 2, на крајот, се додаваат 
запирка и зборовите: „и тоа во височина од 20Vo ако 
стоките се извезуваат во земјите наведени во При-
логот бр. 2, односно во височина од 30о/о ако стоките 
се извезуваат во земјите наведени во Прилогот бр. 
3.". 

4. Во точка 14 во став 4, на крајот, се додаваат 
запирка и зборовите: „и ако продажната цена на 
бензинските бонови ја утврди врз основа на куповни-
от курс за ефективна странска валута утврден на 
претпоследниот состанок на единствениот девизен 
пазар во месецот кој му претходи на месецот за кој 
се утврдува продажната цена на тие бонови" 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од' денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 41,5 
27 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

498. 

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за об-
лигационите односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 

НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

1. Во Одлуката за височината на стапката на за-
тезната камата („Службен лист на СФРЈ", бр, 19/82), 
во точка 1 зборовите: „од 250/о" се заменуваат со збо-
ровите: „ од 35%". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 414 
27 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

499. 

Брз основа на член 696 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 
34/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНИТЕ И ДО-
ПОЛНЕНИЈАТА НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИ-
УМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Измените и дополнени-
јата на Единствените критериуми од член 69а од За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство за 1983 година во поглед на нивната 
усогласеност со пропорциите на платниот биланс и 
на девизниот биланс на Југославија и на заедничка-
та девизна политика. 

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

Е. п. бр. 403 
15 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

500. 

Врз основа на член 69а став 4 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 
34/83), Собранието на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство, во сора-
ботка со општите здруженија л со Стопанската ко-
мора на Југославија, утврдува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 63а 
НА ЗАКОНОТ НА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 
КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Единствените критериуми од член 69а на За-

конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство за 1983 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/83, во член 19 став 1, процентот: „17" се заме-
нува со процентот: „20". 

Член 2 
Во член 24 по алинејата 12 се додава нова али-

неја 13, која гласи; 

„— продажба во странство на користени бродо-
ви и авиони, што во целост се користи за набавка на 
нови;". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„На девизниот прилив на Организациониот ко-

митет на XIV зимски олимписки игри во Сараево 
нема да се применува издвојување за потребите ут-
врдени со член 19 на Единствените критериуми." 

Член 3 
Единствените критериуми влегуваат во сила на-

редниот ден од денот на давањето согласност од Со-
јузниот извршен совет. 

Бр 289/1-06 
30 јуни 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на 

Интересната заедница 
на Југославија за 

економски односи со 
странство, 

Веселин Бабиќ, с. р. 

501. 

Врз основа на член 44 став 4 точка 1 од Законот 
на обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕНИЦАТА И З А НАЧИНОТ 
НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА МЕНИ-

ЦАТА 

Член 1 
Корисникот на општествени средства — дол-

жник дава меница, во согласност со одредбите од чл. 
13 до 20 на Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства (во 
натамошниот текст: Законот), за обезбедување на 
плаќањето на обврските по основ на промет на стоки 
и вршење на услуги и по основ на обезбедување 
плаќање на инвестиции на образецот на меницата, 
кој е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Член 2 
Образецот на меницата се издава на вредност 

без ограничување. 
Образецот на меницата го издава Сојузниот се-

кретаријат за финансии 

Член 3 
Меницата се пополнува со машина, мастило или 

хемиски молив. 
Сите податоци се внесуваат во меницата со исто 

средство за пишување и во иста боја. 
Меницата се пополнува на јазикот односно јази-

ците на кои е отпечатен образецот на меницата. 

Член 4 
На местото означено за упис на местото и дату-

мот на издавањето на меницата, како датум се запи-
шува денот на настанувањето на должничко-довери-
телскиот однос, освен ако обезбедувањето на пла-
ќањето се однесува на инвестиции. 
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Член 5 
На местото означено за упис на мензичниот износ 

во динари се запишува бројчениот износ на динари-
те и парите, а на местото означено за упис на мени-
чниот износ со букви означен со „динари" — се за-
пишува истиот износ со букви. 

Член 6 . 
На местото означено за упис на основот за из-

давање на меницата, односно по зборовите: „Вред-
ност примена" се внесува еден од следните основи: 
„во стоки", „во услуги", ,,во стоки, односно услуги 
на кредит", „како инвестиции", „како компензации, 
премини, регрес и враќање на даночни и други да-
вачки" и др. 

Член 7 
На местото означено за упис на местото на пла-

ќањето, односно по зборовите: „Плаќање во Служ-
бата на општественото книговодство — седиште бр." 
се запишува бројот, местото и адресата на организа-
ционата единица на Службата на општественото кни-
говодство ка ј која се води жиро-сметката на тра-
сантот" должник. 

Член 8 
На местото означено за упис на авалот, може да 

биде запишан само еден авалист. 

Член 9 
На местото означено за упис на датумот и Ме-

стото на преносот, како датум се запишува денот 
кога се врши индосирање. 

Под пренос на меница, во смисла' на овој пра-
вилник, се подразбира и есконт, односно реесконт 
на меницата. 

Член 10 
Ако на задната страна на меницата нема место 

за упис на натамошна низа индосаменти, индосамен^ 
тот се запишува на посебен лист кој се врзува за 
меницата (алонж). 

Член 11 
Меницата може да се издаде само во еден при-

мерок — прва меница. 
Копија, фотокопија и преписи на меницата го 

немаат значењето на меница. 

Член 12 
Корисникот на општествени средства — трасан-

тот-индосант му ја доставува меницата на довери-
телот со непосредно предавање или преку пошта со 
образецот ОБИ — Потврда за предавање на меница-
та од трасантот-индосант, кој е отпечатен кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. Обра-
зецот ОБИ — трасантот"индоеант му го доставува 
на ремитентот-ипдосатар во три примерока, а еден 
примерок задржува како документ дека меницата со 
тој образец му ја доставил на ремитентот-индосатар. 

Корисникот на општествен,и средства — реми-
тентот-индосатар е должен на сите примероци на 
образецот ОБП да го потврди приемот на меницата 
и оргиналот на образецот да му го достави на тра-
сантот-индосатар, а копијата ја задржува како кни-
говодствена исправа. 

Член 13 
Ако корисникот на општествени средства — тра-

са нтот-индосант меницата ја предава преку пошта, 
ремитентот-индосатар е должен потврдениот органа -
лен примерок на образецот ОБП да му го достави на 
трасантот" ин д о саит, во рок од три дена од денот на 
приемот на меницата. 

Потврдениот оригинал на образецот ОБИ му слу-
жи на трас актот -ин д ос а нт како книговодствена 
исправа. 

Како ден на прием на меницата од ремитентог-
-индосатар, во смисла на овој член, се подразбира 
денот кога поштата му ги предала мекиците на ре-
митентот-индосатар. 

Член 14 
Корисникот на општествени средства — трасан-

тот-индосант го пополнува образецот ОБП на мес-
тото определено во образецот според соодветните 
податоци запишани на меницата. 

Член 15 
На местото означено за упис на местото и дату-

мот на предавањето на меницата, кога меницата се 
предава непосредно, трасантот-чиндосант го запишува 
местото и датумот кога му ја предал меницата на 
ремитентот-индосатар, а ако меницата ја предал пра-
ку пошта, трасантот-индоеачт го загпипшува мес-
тото и датумот кога меницата ја предал на пошта. 

Член 16 
На местото означено за упис на местото и дату-

мот на приемот на меницата, кога меницата непо-
средно е примена нд трасантот-индосант, ремитен-
тот-индосатар го запишува местото и датумот кога 
ја примил меницата. 

Ако ремитентот-индосатар меницата ја примил 
преку пошта, на местото означено за упис на мес-
тото и датумот на приемот на меницата, ремитентот-
-индосатар го запишува местото и датумот кога по-
штата ја предала меницата. 

Член 17 
Образецот ОБП нема значење на веродостојна 

книговодствена исправа ако во него не се внесени 
сите потребни податоци, односно ако внесените по-
датоци не им одговараат на податоците од меницата. 

Член 18 
Корисникот на општествени средства образецот 

ОБП го пополнува со машина, мастило или хемиски 
молив. 

Сите податоци во образецот ОБП трасантот-индо-
сант ги запишува со исто средства за пишување и во 
иста боја. 

Образецот ОБИ го пополнува траса,нтот-индо-
сант на јазикот односно јазиците на кои тој образец 
е отпечатен.' 

Член 19 
Образецот на меница кој нема број на меницата 

може да се користи за обезбедување на плаќање 
според одредбите од Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени ср-ед-
ства до 31 декември 1983 година. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3822/5-1 
5 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 
Јоже Флорјанчич, с. р. 
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502. 

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75) 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-

ТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Корисникот на општествени средства го утврду-

ва износот на средствата од трајни и долгорочни из-
вори до кој може да врши плаќања и да дава ин-
струменти за обезбедување на плаќањата на обврс-
ките за инвестиции (во натамошниот текст: вложу-
вање во инвестиции) на начинот пропишан со овој 
правилник, и тоа: 

1) корисникот на општествени средства кој кни-
говодството го води според Уредбата за контниот 
план и за билансите за организациите на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81 и 34/81) -
до износот на средствата за инвестиции, зголемен за 
износот на амортизацијата по претсметката за теков-
ната година и за износот на пласманите што втасу-
ваат за наплата во тековната година, а намален за 
обврските во тековната година, и тоа за обврските по 
основ на инвестициите во основни средства, за дол-
горочни пласмани, за краткорочни пласмани и за 
отплата на долгорочни и краткорочни кредити; 

2) корисникот на општествени средства, освен 
корисникот на општествени средства од точка 1 на 
овој член — до износот на средствата за инвестиции, 
зголемен за износот на амортизацијата по претсмет-
ката за тековната година и за износот на средствата 
за инвестиции по претсметката за периодот од денот 
на утврдувањето на средствата за инвестиции до 
крајот на годината од приходите утврдени со закон, 
а намален за обврските во тековната година по основ 
на обврските за инвестиции и на други обврски што 
се финансираат од средствата за инвестиции. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства од член 1 

точка 1 на овој правилник го утврдува износот на 
средствата за инвестиции врз основа на податоците 
од завршната сметка за претходната година или од 
почетниот биланс во случај на статусни промени, 
искажани во образецот Биланс на состојбата на ден 
19— година, односно врз основа на податоците од 
книговодството според состојбата на последниот ден 
од пресметковниот период за кој е составена перио-
дичната пресметка, а што му претходи на месецот во 
кој се донесува одлуката за вложување во инвес-
тиции. 

Член 3 
Износот на средствата од трајни и долгорочни 

извори до кој може да се врши вложување во инве-
стиции, утврден според одредбите на член 1 од овој 
правилник, корисникот на општествени средства од 
член 1 точка' 1 на овој правилник го искажува на 
образецот СИ — Средства за инвестиции за перио-
дот од до 31 декември 19— година (во ната-
мошниот текст" Образец СИ), што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства, освен ко-

рисникот на општествени средства од член 1 точка 
1 па овој правилник, го ^'тврдува износот на сред-
ствата за инвестиции според состојбата на послед-
ниот ден во месецот што му претходи на месецот во 
кој се донесува одлуката за вложување во инвести-

ции, со тоа што во колоната 3 од образецот СИ ги 
внесува соодветните конта, односно групи конта од 
контниот план по кој го води книговодството, а спо-
ред називот на позициите од колоната 2 на тој об-
разец. 

Член 5 
Ако состојбата на средствата односно на изворите 

на средствата битно се изменила во однос на состој-
бата искажана в-о завршната сметка или во почет-
ниот биланс односно во книговодството на последни-
от ден од пресметковниот период за кој е составена 
периодичната пресметка, корисникот на општестве-
ни средства од член 1 на овој правилник може да го 
утврди износот на средствата за инвестиции според 
состојбата искажана во книговодството на последни-
от ден во месецот што му претходи на месецот во кој 
се донесува одлуката за вложување во инвестиции. 

Член 6 
Како доказ дека располага со средства од трај-

ни и долгорочни извори што можат да се вложуваат 
во инвестиции корисникот на општествени средства 
поднесува до надлежната служба на општественото 
книговодство образец СИ. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3822/5-2 
5 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјанчич, с. р. 

Образец СИ 

(назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Реден 
број 

П о з и ц и ј а 

Број на кон-
тото односно 

на групите 
конта 

Износ 
во 

динари 
1 2 3 4 

I. ИЗВОРИ НА СРЕД-
СТВАТА 

1 Трајни извори на де-
ловни средства 

2 Долгорочно здружени 
и вложени средства 

3 Долгорочни кредити 
4 Краткорочни кредити 
5 Краткорочно здруже-

ни и вложени средства 
6 Фонд ' за унапредува-

ње на материјалната 
основа на трудот 

90 

266, 267 и 91 
92, 263 и 272 
93, 262, 264 и 271 

94 и 265 

965 
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1 2 

7 Разграничени курсни 
разлики по основ на 
побарувања за долго-
рочни пласмани во ст-
ранска валута 

8 В к у п н о (ред. бр. 1 
ДО 7) 

И. СРЕДСТВА 
9 Основни средства во 

употреба по сегашната 
вредност 

10 Основни средства во 
подготовка 

11 Трајно неупотребливи 
основни средства 

12 Запрени инвестиции 
13 Сомнителни и спорни 

побарувања 
14 Непокриена и покрие-

на загуба 
15 Долгорочни пласмани 

16 Краткорочни пласма-
ни 

17 Разграничени курсни 
разлики по основ на 
задолжување во стра-
нска валута за основ-
ни средства 

18 Залихи на суровини и 
материјали, ситен ин-
вентар и амбалажа 

19 Производство и зали-
хи на производи и 
стоки 

20 В к у п н о (ред. бр. 9 
ДО 19) 

21 Остаток на изворите 
на средства (реден број 
8 минус реден број 20) 

22 Износ на амортизаци-
јата за тековната го-
дина 

23 Износ на пласманите 
што втасуваат за нап-
лата во тековната го-
дина 
— по основ на долго-

рочни пласмани 
— по основ на кратко-

рочни пласмани 
— по основ на здру-

жени и вложени 
средства 

— по основ на долго-
рочни и краткороч-
ни кредити 

24 В к у п н о (ред. бр. 21 
до 23) 

25 Обврски што втасу-
ваат во тековната го-
дина: 

3 4 

дел на контото 293 
минус 
дел на контото 193 

00 минус 02 

01 

090 минус 091 

092 

093 минус 094 

095 до 097 
03. 04, 163, 164, 166 167, 
172 и 173 

15, 162, 165 и 171 

дел на контото 193 
минус 

дел на контото 293 

31, 35 и 36 

60, 63 и бб 

1 2 

— за обврски по основ 
на инвестиции во 
основни средства 

— за долгорочни пла-
смани 

— за краткорочни 
пласмани 

— за отплата на дол-
горочни и кратко-
рочни кредити 

В к у п н о (ред. бр. 25) 

26 Износ до кој можат да 
се вршат плаќања и 
да се даваат инстру-
менти за обезбедување 
на плаќањата на ин-
вестиции (реден број 
24 минус реден број 
25) 

(раководител на 
книговодството) 

3 4 

(раководител на кори-
сникот на општествени 

средства) 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
1. Ако образецот СИ се составува за период покра-

ток од една година, износот на амортизацијата за 
тековната година под реден број 22, износот на 
пласманите што втасуваат за наплата во теков-
ната година под реден број 23 и износот на обврс-
ките што втасуваат во тековната година под ре-
ден број 25 се искажуваат за периодот од денот 
под кој се утврдува износот на расположливите 
средства за инвестиции до 31 декември тековната 
година. 

2. Корисниците на општествени средства од член 1 
точка 2 на Правилникот го искажуваат под редни-
от број 23 на образецот СИ и износот на средствата 
за инвестиции по претсметката за периодот од 
денот на утврдувањето на расположливите сред-
ства за инвестиции до крајот на годината од при-
ходите утврдени со закон. 

3. Под реден број 25 алинеја прва на образецот СИ 
се искажуваат обврските за инвестиции во основ-
ните средства што се намируваат од средствата 
искажани под реден број 24 на тој образец. 

503. 

Врз основа на член 44 став 4 точка 3 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ СО КОЈ ДОВЕРИТЕЛОТ ЈА ИЗ-
ВЕСТУВА СЛУЖБАТА ПА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО ЗА ДОЛЖНИКОТ КОЈ НЕ ГИ 
ПРЕДАЛ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ПЛАЌАЊЕТО 

Член 1 
Корисникот на општествени средства — довери-

тел е должен во рок од 10 дена од денот на истекот 
на рокот за предавање на инструментите за обезбе-
дување на плаќањата да и достави на Службата на 
општественото книговодство кај која се води негова-
та жиро-сметка податоци за корисниците на општес-
твени средства — должници кои не обезбедиле пла-
ќање во пропишаниот рок, на образецот ОБЗ, што 
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е отпечатен кон ОВОЈ правилник и е негов составен 
дел. 

Член 2 
Во колоната 4 од образецот ОБЗ се внесува дату-

мот на настанувањето на должничко-доверителскиот 
однос, односно денот кога должникот ги презел сто-
ките од доверителот непосредно или кога го потвр-
дил извршувањето на услугата, односно осмиот ден 
од денот кога должникот ги презел стоките од пре-
возникот, а за извршени услуги — денот кога дол-
жникот ја презел извршената услуга, односно осми-
от ден од денот на извршената услуга. Ако стоките 
се испорачуваат односно услугата се врши сукцесив-
но, во колоната 4 како датум на настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос се внесува датумот 
на пресметката што е определен со договорот склу-
чен меѓу доверителот и должникот. 

Ако доверителот ги испорачал стоките преку 
превозник, а не располага со податоци кога должни-
кот ги презел стоките од превозникот односно кога 
извршил квантитативен и квалитативен прием на 
стоките, во колоната 4 од образецот ОБЗ како датум 
на настанувањето на должничко-доверителскиот од-
нос доверителот го внесува датумот што го утврдува 
така што го зема предвид денот кога му ги предал 
стоките на превозникот, времето потребно стоките 
да се превезат до местото на предавање на должни-
кот и пропишаниот рок од осум дена во кој должни-
кот е должен да изврши квантитативен и квалита-
тивен прием на стоките. 

Ако доверителот ја доставува преку пошта пре-
сметката за извршените здравствени услуги, а не 
располага со податоци кога самоуправната интере-
совна заедница за здравствено осигурување и здрав-
ство односно општествено-политичката заедница ја 
примила таа пресметка од поштата, во колоната 4 
од образецот ОБЗ како датум на настанување на 
должкичко-доверителскиот однос доверителот го 
внесува датумот што го утврдува така што го зема 
предвид денот кога ја предал пратката на пошта и 
бројот на деновите потребни поштата да им ја врачи 
пратката на тие заедници. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства — довери-

тел го доставува исполнетиот образец ОБЗ до над-
лежната организациона единица на службата на 
општественото книговодство во рокот од член 1 на 
овот правилник, во еден примерок. 

Како ден на доставување на образецот ОБЗ, во 
смисла на став 1 од овој член, се подразбира непо-
средното предавање на организационата единица на 
службата на општественото книговодство, односно 
денот на предавање на пошта. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1 -3822/5-3 

5 јули 1983 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 
Јоже Флорјанчич, с. р. 

беди л е плаќање во пропишаниот рок, со состојбата 
на ден 

504. 

Врз основа на член 9 од Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за исплатување на определени издатоци 
во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/82), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВА-
ЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА РАСПО-
ЛАГААТ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИС-
ПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување и ис-

кажување на износот до кој организациите на здру-
жен труд и другите корисници на општествени сред-
ства можат да располагаат со општествените средства 
за исплатување на определени издатоци во- 1983 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/83) во член 
4 точка 3 во алинеите П и 15, на крајот се додаваат 
запирка и зборовите: „како и износот на издатоци-
те според одредбите од член 10 на Законот;". 

Во алинеја 17 став 1 по зборовите: „по основ на 
кои се утврдува вкупниот приход" се додават за-
пирка и зборовите: „односно индексот на вкупниот 
приход на основната организација во целост", а во 
став 2, во заградата, процентот „115%" се заменува 
со процентот: „122%", а процентот ,.80%" со процен-
тот „87%". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) во колоната 6 не се искажуваат податоци". 

ОБРАЗЕЦ ОБЗ 

(назив и седиште на корисникот на 
општествени средства - доверител) 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

(седиште на СОК) 

Ви ги доставуваме податоците за корисниците 
на општествени средства — должници кои не обез-

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3822/5-4 
5 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен 

секретар за финансии, 
Јоже Флорјанчич, с. р. 
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505. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Siiddeutsche Zeitung", број 
159 од 14 јули 1983 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/963 
20 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Стане Доланд, с. р. 

506. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за со-
ставот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78, 1/80, 41/80), претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/82), во точка 1 оддел под а) 
одредбата под 6 се менува и гласи: 

„6) од Заедницата на Југословенските желЅезни-
ци: 

Настиќ Зоран, претседател на Деловодниот од-
бор на Заедницата на југословенските железници; 

2) Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 4003/1 
18 јули 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

м-р Назми Мустафа, с. р. 

507. 

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

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година е дадено одобрение за пуштање во промет на 
следните.готови лекови: 

Реден Назив на лекот 
број 

Форма и 
пакување 
на лекот' 

Начин на 
издавање 
односно 
употреба на 
лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датумот 
на решението 
за пуштање во 
промет на 
лекот 

1 AKRITAN 

2 BEBULIN (Faktor IX 
koncentrat humani) 

3 BEBULIN (Faktor IX 
koncentrat humani) 

таблети, 
20 табл. 

инфекции, 
шише со лио-
филизирана 
супстанци ј а 
по 200 i.j. со 
фактор IX 

инјекции, 
шише со лио-
филизирана 
супстанција 
по 500 i.j. со 
фактор IX 
инјекции, 
шише со лио-
филизирана 

Може да се из-
дава само со 
лекарски 
рецепт 

Може да се 
употребува 
само во стацио-
нарни здравст-
вени организа-
ции на здружен 
труд 

07-679/1 од 
6. XII 1982 
година 

„Плива" — Фармаце-
утска, хемијска, пре-
х р а м б е н и козметич-
ка индустрија — За -
греб 
IMMUNO AG, Виена. 07-1493/1-81 од 
Австрија, Застапник: 8. XII 1982 
АГРОПРОГРЕС, Под- година 
јетје за иноземска 
заступства — Љубља-
на 

07-2494/1-81 од 
8. XII 1981 
година 
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4 BEBULIN (Faktor IX 
koncentrat humani) 

5 BEOGLOBIN-D 
(Immunoglobulinum 
humanum D (Rho) 

6 BYMARAL 
(Bromopridum) 

7 BYMARAL 
(Bromopridum) 

8 BYMARAL 
(Bromopridum) 

9 BYMARAL 
(Bromopridum) 

10 BYMARAL, 
(Bromopridum) 

11 BYMARAL 
(Bromopridum) 

12 CINARIZIN forte 
(Cinarizinurh) 

13 CINARIZIN forte 
(Cinarizinum) 

14 COLFARIT (Acidum 
acetylsalicylicum) 

супстанција 
по 1000 i.j. 
фактор IX 

1 шише по 250 
микрограми 

инјекции, 
30 амп. по 
10 mg 

капки за деца 
20 ml 

капсули, 
60 X 10 mg 

капсули, 
500 X 10 mg 

15 CORDIPIN (Nifedipinum) 

супозитории 
за деца 
12 X 10 mg 

супозитории 
за возрасни 
12 X 20 mg 

капки, 
15 ml 

таолети, 
50 X 72 mg 

таблети, 
30 X 500 mg 

таблети, 
50 X 10 mg 

Може да се 
употребува само 
во стационарни 
здравствени 
организации 
на здружен 
труд 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

Може да се 
издава само на 
лекарски 
рецепт 

Може да се 
издава и без 
лекарски 
рецепт 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

IMMUNO AG, Виена, 
Австрија, . Застопник, 
АГРОПРОГРЕС, Под-
јетје за иноземска за-
стопства — ЈВубљана 
на 

07-2495/1 од 
8. XII 1982 
година 

Завод за трансфузију 07-2539/1 од 
крви СРС - Белград 10. VIII 1982 

година 

„Алкалоид" — хеми- 07-1485/1 од , 
ско-фармацевтбка ко- 1. XII 1982 
зметичка индустрија година 
— Скопје 

" ' 07-1483/1 од 
1. XII 1981' 
година 

07-1482/1 од 
1. XII 1981 
година 

01-1484/1 од 
1. XII 1981 
година 

07-1480/1 од 
1. XII 1982 
година 

01-1481/1 од 
1. XII 1982 
година 

,,Лек" - Товарна 07-4^18/1-81 од 
фармацевтских ин ке- 8. XII 1982 
мичних изделков — година 
ЈБубљана 

07-3694/1-81 
8. XII 1982 
година 

07-2300/1 од 
8. XII 1982 
година 

„Bayer, Levarkusen, 
Германија, 
Bayer-Pharma Југо-
славија" Товарна 
фармацевских ин. ко-
мични х изделков — 
ЈБубљана 

„Крка" - Фармацев- 07-3973/1 од 
тика, кемија, козмети- 3. XII 1982 
ка, здравилишче ин година 
гостин ство — Ново 
Место 

од 

16 CORDIPIN (Nifedipinum) 

17 CYSTOCAIN 2% 
(Carticaini chloridum) 

таблети, 
100 X 10 ml 

инјекции, 
5 ами. по 10 ml 
раствор за 
инјекции 

Може да се 
употребува 
само во стацио-
нарни здравст-
вени организа-
ции на здружен 
труд 

07-3974/1 од 
3. XII 1982 
година 

„Југоремедија" — Фа- 07-2056/1 од 
брика лекова у саста- 13. XII 1982 
ву ИЦК „Серво Ми- година 
хаљ" — Зрењанин 
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18 CYSTOCAIN 5% 
(Carticaini chloridum) 

инјекции, 
5 амп. по 
раствор за 
инјекции 

Може да се упо-
2 ml требува само во 

стационари 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд 

„ Ју горемеди ј а" 
— фабрика ле-
кова у саставу 
ИПК „Серво 
Михаљ" - Зре-
њанин 

07-2055/1 од 
13. XII 1982 
година 

19 CYSTOCAIN 2% А 
(Carticaini chloridum) 

20 CYSTOCAIN DS 
(Carticaini chloridum) 

21 DUROFILIN retard 
(Theophyllinum) 

22 DUROFILIN retard 
(Theophyllinum) 

23 DUSIKOV OKSIDUL 
(Dinitrogenii axydum) 

29 EFLORAN 
(Metronidazolum) 

30 EFLORAN 
(Metronidazolum) 

31 ERAZON 
(Piroxicam) 

32 ERAZON 
(Piroxicam) 

инјекции, 
5 амп. но 10 ml 
раствор за ин-
јекции 

инјекции, " 
50 амп. по 2 ml 
раствор за 
инјекции 

капсули 125 mg Може да се из-
40 ретард капе. дава само на 

лекарски 
рецепт 

капсули 
250 mg 
40 ретард капе. 

07-2057/1 од 
13. XII 1982 
година 

07-2054/1 од 
13. XII 1982 
година 

„Здравље" - Фабри- 07-1562/1 од 
ка фармацеутских и 2. XII 1982 
хемијских производ а година 
— Лесковац 

07-1560/1 од 
2. XII 1982 
година 

24 EDEM1D (Furosemidum) 

25 EDEMID (Furosemidum) 

26 EDEMID (Furosemidum) 

27 EDEMID (Furosemidum) 

28 EFLORAN 
(Metronidazolum) 

гас за меди-
цинска употре-
ба, челични 
шишања од 
1—30 kg 

инјекции, 
5 X 3 ml по 
20 mg 

инјекции, 
50 X 2 ml по 
20 mg 

таблети, 
12 X 40 mg 

таблети, 
100 X 40 mg 

инфузија 
100 ml 

таблети, 
10 X 400 mg 

таблети, 
100 X 400 mg 

капсули, 
50 X 100 mg 

капсули, 
20 X 10 mg 

Може да се 
употребува во 
стационарни 
здравствени 
организации 
на здружен 
труд 

Може да се упо-
требува само со 
лекарски ре-
цепт 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
Љубљана 

07-3085/1 од 
6. XII 1982 
година 

07-3847/1 од 
9. XII 1982 
година 

07-5075/1 од 
9. XII 1982 
година 

07-5074/1 од 
9. XII 1982 
година 

07-5073/1 од 
9. XII 1982 
година 

Може да се „Крка" — Фармацев- 07-2442/1 од 
употребува само тика, кемија, козмети- 3. XII 1982 
во стационарни ка, здравилишче ин година 
здравствени гостин ство — Ново 
организации' Место 
на здружен 
труд 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

07-2440/1 од 
9. XII 1982 
година 

07-2439/1 од 
9. XII 1982 
година 

07-2445/1 од 
3. XII 1982 
година 

07-2446/1 од 
3. XII 1982 
година 
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33 FLOSTERON 
(Betamethasonum) 

инјекции, 
5 X 1 ml 

34 GAMEX 
(Gammabenzene 
hexachloride) 

Зб GAMEX 
(Gammabenzene 
hexachloride) 

36 GASTAL 

37 GASTAL 

38 GLANDAL 
(Dinoprostum) 

емулзија 0,3%, 
95 ml 

тел 0,3% 
50 g 

суспензија 
200 ml 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени 
организации 
на здружен 
труд 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

суспензија, 
20 воеќички по 
10 ml 

инјекции, 
5 Х ^ m l 
по 5 mg 

„Крка" — Фармацев-
т и ^ , кемија, козмети-
ка, здравилишче ин 
гостин ство — Ново 
Место 

„Зорка" — 
индустрија 

Хемијска 
- Шабац 

Може да се 
употребува 
само во соод-
ветни стацио-
нарни здравст-
вени организа-
ции на здру-
жен труд, што 
ќе ги определи 
надлежниот 
републички 
односно покра-
ински орган за 
здравство 

07-4901/1-81 од 
15. X 1982 
година 

07-2393/1 од 
6. XII 1982 
година 

07-2394/1 од 
6. XII 1982 
година 

„Плива" — Фармаце- 07-3492/1 од 
утска, кемијска, пре- 6. XII 1982 
храмбена и козметич- година 
ка индустрија ,— За -
греб 

07-3493/1 од 
6. XII 1982 
година 

„Алкалоид" — хеми- 07-4128/1 од 
еко-фармацевтска ко^ 1. XII 1982 
зметичка индустрија година 
— Скопје 

39 GNADION 
(Beclometazonum) 

аеросол за 
200 дози 

нос, Може да се 
издова 
само на лекар-
ски рецепт 

„Плива" — Фармаце-
утска, кемијека, пре-
х р а м б е н и козметич-
ка индустрија — За-
греб 

07-145/1 од 
2. VIII 1982 
година 

40 INTERFERON маст, " 
(Interferonum leucocyticum 3 g 
humanum purificatum) 

41 INTERFERON маст, 5 g 
(Interferonum leucocyticum 
humanum purificatum) 

42 INTERFERON маст, 10 g " 
(Interferonum leucocyticum 
humanum purificatum) ' 

43 INTERFERON инјекции, 5 Може да се 
(Interferonum leucocaticum амп. лиофили- употребува 
humanum nativum lyophi- зати и 5 амп. само во здрав-
lisatum pro injectione et растворувачи ствена органи-
inhalatione) зација на 

здружен труд 

„Торлак" — Институт 07-3262/1 од 
за имунологија и ви- 4. VIII 1982 
руекологија — Белград година 

07-3261/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-3263/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-3268/1 од 
4. VIII 1982 
година 

44 INTERFERON 
(Interferonum leufocyticum 
humanum nativum lyophi-
lisatum pro injectione et 
inhalatione) 

инј екции, 
10 амп. лиофи-
тизати и 10 
амп. раствору-
вачи 

07-3270/1 од 
4. VIII 1982 
година 
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45 INTERFERON инјекции, 50 
(Interferonum leucocyticum амп. лиофили-
humanum nativum lyophi- зати + 50 амп. 
lisatum pro injectione et растворувачи 
inhalatione) 

46 INTERFERON инјекции, 
(Interferonum leucocyticum 100 амп. лиофи-
humanum nativum lyophi- лизати и 100 
lisatum pro injectione et амп. раствору-
inhalatione) вани 

47 INTERFERON инјекции, 
(Interferonum leucocyticum 5 амп. лиофи-
humanum purificatum lyop- лизати и 10 
hilisatum pro injectione et амп. раствору-
inhalatione) вани 

48 INTERFERON 
(Interferonum 
human um purificatum luop-

инјекции, 
leucocytum 10 ами. 

лиофилизати 
hilisatum pro injectione et и 10 амп. на 
inhalatione) растворувачи 

49 INTERFERON инјекции, 
(Interferonum leucocyticum 50 амп. лиофи-
humanum purificatum lyop- лизати и 50 
hitisatum pro injectione et ами. раствору-
inhalatione) вани 

50 INTERFERON инјекции, 
(Interferonum leucocyticum 100 амп. лиофи-
numanum purificatum lyop- лизати и 100 
hilisatum pro injectione et амп. раствору-
inhalatione) вачи 

51 KRYOBULIN 
(Faktor VIII koncentrat hu-
mani) 

инјекции 250 i.j. 
шише со лио-
филизирана 
супстанција 
по 250 i.j. со 
фактор VIII, 
шише со 10 ml 
вода за инјек-
ции . 

52 KRYOBULIN 
(Faktor VIII koncentrat hu-
mani) 

53 KRYOBULIN 
(Faktor VIII koncentrat h r -
mani) 

54 LAMADIN 
(Methoxsalenum) 

таблети, 
30 X 0,01 g 

55 LAMADIN 
(Methocsalenum) 

таблети, 
100 X 0,01 g 

Може да се 
употребува 
само во здрав-
ствена органи-
зација на 
здружен труд 

„Торлак" — Институт 07-3271/1 од 
за имунол опија и ви- 4. VIII 1982 
русологија — Белград година 

07-3272/1 од 
4. VIII 1982 
година 

Може да се 
употребува само 
во стационарни 
здравствени 
организации на 
здружен труд 

Imuno AG, Виена, Ав-
стрија Застапник: 
АГРОПРОГРЕС -
Подјетје за иноземска 
заступства — ЈБуб-
љано 

инјекции 500 i.j. 
шише со лио-
филизирана 
супстанција 
по 500 i.j. со 
фактор VIII 

инјекции 100 
i.j. шише со ли-
офилизирана 
супстанција 
по 1000 i.j. со 
фактор VIII 

Може да се 
употребува 
само во здравс-
твена организа-
ција на здру-
жен труд 

„Алкалоид" — хеми-
ско - фармацевтска ко-
зметичка индустрија 
- Скопје 

07-3264/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-3265/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-32-6/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-3267/1 од 
4. VIII 1982 
година 

07-1187/1 од 
8. XII 1982 
година 

07-1488/1-81 од 
8. XII 1982 
година 

07-1489/1-81 
8. XII 1982 
година 

од 

07-3146/1 од 
6, VIII 1982 
година 

07-3147/1 од 
6. VIII 1982 
година 
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бб LEPROTEK 
(Silymarinum) 

57 LIPOMAL 
(Probucolum) 

дражен 
80 драж. 

таблети, 
60 X 250 mg 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецпет 

Може да се из-
дава на рецеп! 
од лекар спе-

цијалист на 
соодветна гран-
ка на медици-
ната. Исклучи-
во, лекот може 
да се издаде и 
на рецепт од 
друг лекар, ако 
е назначено де-
ка лекот е про-
пишан врз ос-
нова на мисле-
њето од лека-
рот специјалист 
од соодветна 
гранка на ме-
дицината 

58 LIPOMAL 
(Probucolum) 

таблети, 
500 X 250 mg 

07-2696/1-81 од 
1, XII 1982 
година 

59 LUBOR 
(Piroxicam) 

60 LUBOR 
(Piroxicam) 

капсули, 
20 X 10 mg 

капсули, 
50 X 100 mg 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

,,Подравка-Белупо" - 07-2677/1-81 
Ј1иј окови, козметички 9. XII 1982 
и х емиј ски производи година 
— Копришница 

07-2678/1 од 
9. XII 1982 
година 

од 

61 LUBOR 
(Piroxicam) 

62 МОКРИ INT HYDROCHLO-
РЛТН (Morphinum 
hydrochloriduml 

капсули, 
500 X 10 mg 

инфекции, 
10 X 1 ml 
по 20 mg 

07-2684/1-81 од 
9. XII 1982 
година 

„Алкалоид" — хеми- 07-2773/1 од 
ско-фармацевтска ко- 13. XII 1982 
зметичка индустрија година 

— Скопје 

63 MORPHTNT HYDROCHLO-
RIDT (Morphinum 
hvrirochloridum) 

64 NIRMTN 
(Glyceryltrinitratum) 

65 NOR MA BEL 
(Timololum) 

66 ODTPAM 
(Clobazamum) 

инјекции, 
?0 X 1 ml no 
20 mg 

раствор за 
инфузија 5 
50 X 5 mg 

таблети, 
30 X 10 mg 

таблети, 
20 X 10 mg 

Може да се 
mg, употребува 

само во стацио-
нарна здравс-
твена организа-
ција на здру-
жен труд 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

„Зорова" — 
индустрија 

07-2774/1 од 
13. XII 1982 
година 

Хемијска 07-2211/1 од 
- Шабац 6. XII 1982 

година 

„Подравка-Белутто" - 07-3575/1-81 од 
Лијокови, козметички 2. VIII 1982 
и хеми јета производи година 
— Копришница 

„Крка" — Фармацев- 07-543/1 од 
тика, кемија, козмети- 4. VIII 1982 
ка. здравилишче ин година 
гостинство — Ново 
Место 

67 ODTPAM 
(Clobazamum) 

^аоттети. 
50 X 10 mg 

07-546/1 од 
4. VIII 1982 
година 

I 

„Здравче" — Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производи 
— Лесковац 

„Алкалоид" — хеми-
ско-фармацевтска ко-
зметичка индустрија 
— Скопје 

0 7 - 1 1 4 2 / 1 - 8 1 О Д 
б. XII 1-981 
година 

07-2695/1-81 од 
1. XII 1982 
година 



Петок, 29 јули 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ' НА СФРЈ Број 40 - Страна 1115 

бб ODIPAM 
(Clobazamum) 

69 ODIPAM 
(Clobazamum) 

70 PHAGOSAN 
(Dextromethorphanum) 

71 PHAGOSAN 
(Dextromethorphanum) 

72 PHAGOSAN 
(Dextromethorphanum) 

73 PHAGOSAN 
(Dextromethorphanum) 

74 PROSTIN E-2 
(Dinoprostonum) 

75 PROSTIN E-2 
(Dinoprostonum) 

76 PROSTIN 15-M 
(Carboprostum) 

77 RETAFER 
(Ferrum sulfat) 

78 RETAFOL 

79 ROXIKAM 
(Piroxicamum) 

80 ROXIKAM 
(Piroxicamum) 

81 SENA 

таблети, 
20 X 20 mg 

таблети, 
50 X 20 mg 

дражен, 
20 X 15 mg 

дражен, 
20. X 30 mg 

сируп, 
100 ml 

супозитории, 
10 супоз. 

инфекции, 
1 амп. од 0,5 ml 
по 5 mg 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт 

„Крка" — Фармацев- 07-544/1 од 
тика, кемија, козмети- 4. VIII 1982 
ка, здоавилишче ин година 
гостин ство — Ново 
Место 

07-546/1 од 
1 4. VIII 1982 

година 

„Лек" — Товарна 
ф а р м а ц е в т с к а ин ке-
мичних изделков — 
Љ у б љ н а 

Upjohn, Crawley, En-
gand Застапник: .,Te-
хносервис" — радна 
организација за спољ-
нотрговински и унут-
рашњи промет — Бел-
град 

07-2038/1 од 
8. XII 1982 
година 

07-2036/1 од 
6. XII 1982 
година 

07-2035/1 од 
8. XII 1982 
година 
07-2037/1 од 
8. XII 1982 
година 

07-1372/1 од 
3. VIII 1982 
година 

инјекции, 
1 амп. од 0,75 
ml по 0,75 mg 

инјекции, 
1 X 10 ml по 
2,5 mg 

таблети, 
30 табл. X 
mg 

таблети, 
30 табл. 

Може да се 
употребува 
само во соод-
ветни стацио-
нарни здравст-
вени организа-
ции на здру-
жен труд што 
ќе ги определи 
надлежниот 
републички од-
носно покраин-
ски орган за 
здравство 

07-1373/1 од 
3. VIII 1982 
година 

07-1539/1 од 
3. VIII 1982 
година 

Може да се из- „Крка" - Фармацев- 07-1510/1 од 
10 дава само на тика, кемија козмети- 18. XI 1982 

лекарски ка здравилишче ин година 
рецепт гостинство — Ново 

Место 

07-509/1 од 
3. XII 1982. 
година 

таблети, 
20 X 20 mg 

таблети, 
50 X 20 mg 

таблети, 
30 табл. 

Може да се из-
дава само на 
лекарски 
рецепт од лекар 
специјалист за 
соодветна гран-
ка на медици-. 
ната 

Може да се из- „Здравче" - Фа5ри- 07-4055/1 од 
дава само на ка фармацеутских и 6. XII 1982 
лекарски хемијских производа година 
рецепт — Лесковац 

07-405,4/1 од 
6. XII 1982 
година' 

Може да се из- „Лек" — Товарна 07-2015/1 од 
и без ле- фармацевтских ин ке- 10 XII 1982 

рецепт мичних изделков — година 
ЈБубљана 

дава 
карски 

I 
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82 TALPICIL 
(Talalpicillini chloridum) 

83 TALPICIL 

таблети, 
16 X 250 mg 

таблети, 
(Talampicillini chloridum) 100 X 250 mg 

84 TALPICIL 
(Talapicillini chloridum) 

85 TALPICIL 

таблети, 
16 X 500 mg 

таблети, 
(Talampicillini chloridum) 100 X 500 mg 

Може да се из- „Краса" — Фармацев- 07-4824/1-81 од 
дава само на 
лекарски 
рецепт 

тика, кемија, козме- 3. XII 1982. 
тика, здравилшнче ин година 
гостин ство — Ново 
Место 

07-4827/1-81 
3. XII 1982. 
година 

од 

07-4826/1-81 од 
3. XII 1982. 
година 

07-4825/1-81 од 
3. XII 1982. 
година 

07 Бр. 1967/1 
24 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
заштита 

д -р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

508. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ4 ', 
бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ И ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕ-
ШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година се укинати одобренијата за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Број и датум на 

Реден Назив на лекот 
Број 

Форма и паку-
вање на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
согласноста за 

пуштање во 
промет на лекот 

решението за 
укинување на 
согласноста за 

пуштање во 
промет 

6 

1 ACEGIT 

2 APAURIN 

3 APAURIN 

4 AMINOPYKINUM 

5 AMINOPYRINUM 

раствор, 
10 ml 

таблети, 
30 m 
2 mg -

таблети, 
30 X 5 mg 

таблети, 
ОД g 10 по ОД g 

таблети, 
ОД g 25 табл. 

„Лек" - Товарна 15-515-318/1 
фармацевтских ин ке- 14. XII. 1965 
мичних изделкосв — година 
ЈБубљана 

„Крка" - Фармацев- 0502-1649/1 
тика, хемија козмети- од 27. VI. 1977 
ка здравилишче ин година 
гостинот во — Но во 
Место 

0502-1650/1 
од 27. VI 1977 
година 
05-5832/1 
од 19. X 1979 
година 

05-5833/1 
од 19. X 1979 

' ^ ' година . , 

07-1902/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-988/1 
од 29. XII 1982 
година 

07-989/2 
од 29. XII 1982 
година 
07-888/1 
од 23. VIII 1982 
година 

07-8-89/1 
од 23. VIII 1982 
година 

1 
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6 AMINOPYRINUM таблети, „Крка" — Фармацевт 05-6554/1 
0,3 g 10 по тика, кемија козмети- од 5. XII 1979 
0,3 g ка здравиљишче ин година 

гостин ство — Ново 
Место 

07-886/1 
од 19. VIII 1982 
година 

7 AMINOPYRINUM 

8 AMINOPYRINUM 

9 ATROMIDIN 

10 ATROMX^TN 

11 BENEMID 

12 BENIL 

13 BELLERGAL 

14 BELLERGAL 

15 BUFORMIN 

16 DIANABOL 

таблети, 
500 по 0,3 g 

таблети, 
500 X ОД г 

капсула 
50 X 500 mg 

капсула, 
250 X 500 mg 

таблети, 
100 X 0,5 g 

желе, 
туба со 20 g 

ретард таблети, 
20 табл. 

ретард таблети, 
100 табл. 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
ЈБубљана 

„Крка" — Фармацев-
тска, кемија козмети-
ка здравилишче ин 
гостин ство — Ново 
Место 

99 

05-6555/1 07-885/1 
од 5. XII 1979 од 19. VIII 1982 
година година 

05-5834/1 07-887/1 
од 19. X 1979 од 23. VIII 1982 
година година 

05-3936/1 07-890/1 
од 6. VI 1969 од 24. XII 1982 
година година 

05-3936/1 од 07-891/1 
6. VI 1969 од 24. XII 1982 
година година 

15-515/201/2 07-1905/1 
од 14. XII 1955 од 9. XII 1982 
година година 

05-6355/1 07-937/1 
од 14. XI 1979 од 19. VIII 1982 година година 

6-6438/1 07-895/1 
од 4. X 1972 од 23. VIII 1982 

6-6438/2 
4. X 1972 
година 

ретард. капсули „Подравка-Белупо" - 6-4474/1 
30 X 100 mg Лијекови, козметички од 23. X 1972 

и кемијски производи година 
— Копривница 

крем, 
20 g 

„Лек" - Товарна 0502-3121/1-77 
ф а р м а ц е в т с к а ин ке- 5. I 1978 
мичних изделков — година 
ЈБубљана 

година 

07-894/1 
од 23. VIII 1982 
година 

07-1741/1 
од 16. IX 1982 
година 

07-1910/1 
од 9. XII 1982 
година 

17 DIANABOL крем, 91 05-02-3122/1-77 07-1911/1 
100 g од 5. I 1978 од 9. XII 

година година 

18 DECODERM лосион, 99 08-114/1-71 07-1909 
15 ml од 16. VI 1972 од 9. XII 

година година 
19 DECODERM крем, Л 08-113/1-71 07-1907/1 

30 g од 16. VI 1972 од 9. XII 
година година 

ЏО DECODERM крем, " 05-2-1805/1 07-1908/1 
150 g од 28. VII 1976 од 9, XII 

голина година 

21 CEDILANID супозитории. ,.Крка" — Фармацев- 15/11-991/1 07-063/1 
6 X 1 mg тска, кемија козмети- о л 27. IX 1967 од 23. XII 

ка здравилишче ин година година 
гостинсгво 
Место 

— Ново 
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22 CERATONIA-INSTANT 100 г 

23 CILOPRIN капки за уво, 
шише со 6 г 
раствор 

„Плива" — фармаце- б-1741/l 
утека, кемијска, пре- од 10. XII 1973 
храмбена и козмети- година 
чка индустрија — З а -
греб 

„Крка" — Фармацев- 05-5843/1 
тика, кемија козмети- од 2. XI 1979 
ка здравилишче ин година 
гостинство — Ново 
Место 

07-4919/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-913/1 
од 23. XII 1982 
година 

24 CRISTACOR solutio 

25 DILATOL 

шише со 
15 с с т 

ампули 
6 X 1 ml 

„Лек" - Товарна 09-5156/1-59 
фармацевтских ии ке- од 27. II 1960 
мичних неделков — година 
ЈБубљана 

„Крка" — Фармацее- 15-515-486/1-65 
тика, кемија козмети- од 4. I 1966 
ка здравилишче ин година 
гостинство - Ново 
Место 

07-1906/1 
од XII 1982 
година 

07-926/1 
од 23. XII 1982 
година 

26 DILATOL 

27 DILATOL 

28 DIPIDOLOR 

29 DIPIDOLOR 

30 DUOCILLIN 

31 DUOCILLIN 

32 DUOCILLIN 

33 EGOCIN VIT 

34 EGOCIN VIT 

35 EUNIAZID 

36 EUNIAZID 

37 GUPSAN 

38 GRTTALAX 

раствор, 
шише со 15 ml 

таблети, 
20 X 6 mg 

ампули, 
5 X 2 ml 

ампули 
50 X 2 ml 

шише со 
4.000.000 i.j. 

50 X 400.000 i.j. 

50 X 800.000 i.j. 

дражен, 
16 драж. 

дражен, 100 
драж. 

таблети, 
50 табл. 

таблети, 
100 табл. 

таблети, 
40 табл. 

раствор, 
100 ml 

„Лек" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
Љубљанд 

15-515-485/1-65 
од 15. I 1966 

07-925/1 
од 23. XII 1982 

година година 

15-515-484/1-65 
од 10. Ј . 1966 

07-924/1 
од 23. XII 1982 

година година 

3318/1 
од 19. VII 1972 

07-966/1 
од 30. XII 1982 

година година 

6-3318/2 
од 20. VII 1972 

07-965/1 
од 30. XII 1982 

година година 

08-4595/1-70 
8. VI 1971 

07-905/1 
од 19. VIII 1982 

година година 

08-4596/1-70 
8. VI 1971 

07-907/1 
од 19. VIII 1982 

година година 

08-4603/1-70 
08- VI 1971 

07-906/ 
од 19. v m 1982 

година година 

15/1-239/1 
од 24. VII 1967 

07-948/1 
од 19. VIII 1982 

година година 

15/1-239/2 
од 24. VII 1967 

07-949/1 
од 19. VIII 1982 

година година 

15-16/1 
29. IV 1967 

07-977/ 1 
од 19. VIII 1982 

година година 

15-98/1 
од 29. IV 1967 

07-976/1 
од 19. VIII 1982 

година година 

15-387/1 
од 8. VII 1966 

07-964/1 
од 23. XII 1982 

година година 

05/2-682/1 
од 8. IV 1975 

07-1917/1 
од 8. XII 1982 

година година 
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39 FLUIMUCIL 

40 FLUIMUCIL 

41 FLUIMUCIL 

42 FLUIMUCIL 

43 FERRONICUM 

44 FERRONICUM 

45 HALMOLIND 

46 HELMITIN 

47 HYDERGIN 

инјекции за „Лек" — Товарна 08-38/1-71 
деца, кут., со 1 фармацевтских ин ке^ 19. VII 1972 
шише по 405 mg мичних изделков — година 
и 1 ами. од 2 Љубљана 
ml растворувач 

инјекции за 
деца, кутија 
со 50 шиш. по 
405 mg 

инјекции за во-
зрасни, кут. со 
1 шиш. по 810 
mg и 1 амп. од 
4 ml раствору-
вач) 

инјекции за 
возрасни, к ут. 
со 50 шишња 
по 810 mg 

дражен 
за деца 
100 X 50 mg 

08-38/2-71 
19. VII 1972 
година 

08-37/1-71 
од 19. VII 1972 
година 

дражен 
за возрасни 
120 X 200 mg 

таблети 
24 X 0,18 mg 

сируп 
60 ml 

инјекции 
10 X 1 ml 

08-37/2-71 
19. VII 1972 
година 

„Криа" — Фармацее- 05-3914/1-36 
тика, кемија козмети- 26. III 1969 
ка здравилишче ин година 
гостинство — Ново 
Место 

05-3913/1-68 
26. III 1969 
година 

15/II-2087/1-67 
од 8. X 1968 
година 

05-5750/1 
од 22. X 1979 
година 

„Крка" — Фармацев- 08-5916/1-70 
тика, кемија, козмети- од 25. I 1971 
ка здравилишче ин година 
гостинство — Ново 
Место 

07-1912/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-1914/ 
од 9. XII 1982 
година 

07-1915/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-1916/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-923/1 
од 5. I 1983 
година 

07-922/1 
од 5. I 1983 
година 

07-931/1 
од 19. VIII 

година 

07-989/1 
од 19. VIII 
година 

1982 

1982 

07-967/1 
од 19. VIII 1982 
година 

48 HYDERGIN раствор 
15 ml 

и 08-5914/1-70 
25. I 1971 
година 

07-970/1 
од 19. VIII 
година 

1982 

49 HYDERGIN раствор 
50 ml 

it 0502-605411-77 
од 12. I 1978 

година 

07-969/1 
од 19. VIII 

година 
1982 

50 INTESTOPAN суспензија, 
200 ml 

П 05-493/1 
од 8. X 1968 
година 

07-929/1 
од 23. XII 
година 

1932 

51 INTESTOPAN таблети, 
20 табл. 

it 15-8/1 
од 7. IV 1967 
година 

07-927/1 
од 23. XII 
година 

1982 

52 INTESTOPAN таблети, 
100 табл. 

tt 15-8/2 
од 7. IV 1967 
година 

07-928/1 
од 23. XII 
година 

1982 

53 ISONIAZID таблети, 
100 X 50 
mg 

tt 403/2 
од 24. III 1958 
година 

07-916/1 
од 23. XII 
година 

1982 

54 ISONIAZID таблети, 
100 X 100 mg 

1 - L " 15-99/1 
од 25. III 1967 

ч година . ^ Ј . 

07-915/1 
од 23. XII 
година 

1982 
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55 ISOPTIN 

56 ISOPTIN 

и н ј е к ц и и , 
5 Х2 ml 

дражен, 
250 X 40 mg 

„Лек" - Товарна 15-515-398/1-65 07-1918/1 
фармацевтских ин ке- од 13. V 1967 од 8. XII 1982 
мичних изделков — година година 
ЈБубЈвана 

„Лек" - Товарна 08-2714/1 07-1919/1 
фармацевских ин ке- од 18. IX 1970 од 8. XII 1982 
мичних изделков — година година 
ЈБубљана 

57 KEFAMANDOL инјекции, 
50 X 10 ml 
no 500 mg 

и 05-4094/1 
од 15. II 1979 
година 

07-4058/1 
од 8. XII 
година 

1982 

58 KEFAMANDOL инјекции, 
50 X 10 ml 
no 750 mg 

it 05-4095/1-78 
од 15. И 1979 
година 

07-4059/1 
од 8. XII 
година 

1982 

59 KEFAMANDOL инјекции, 
50 X 10 ml 
no 1 g 

tt 05-4096/1-78 
од 15. I I 1979 
година 

07-4060/ 1 
од 8. XII 
година 

L 
1982 

60 KEFAMANDOL инјекции, 
50 X 10 ml 
no 1,5 g 

a 05-4097/1-78 
од 15. I I 1979 
година 

07-4061/1 
од 8. XII 
година 

1982 

61 KEFAMANDOL инјекции, 
50 X 20 ml 
no 2 g 

it 05-4098/1-78 
од 15. I I 1979 
година 

07-4062/1 
од 8. XII 
година 

1982 

62 KEFAMANDOL инјекции, 
1 X 50 ml 
no 3 g 

tt 05-4098/1-78 
од 15. II 1979 
година 

07-4063/1 
од 8. XII 
година 

1982 

63 KEFAMANDOL инјекции, 
10 X 50 ml 
no 3 g 

f t 05-4100/1-78 
од 15. II 1979 
година 

07-4064/1 
од 8. XII 
година 

1982 

64 KEFAMANDOL инјекции, 
1 X 100 ml 
no 3 g 

f t 05-4101/1-78 
од 15. И 1979. 
година 

07-4065/1 
од 8. XII 
година 

1982 

65 KEFAMANDOL инјекции, 
10 x 100 ml 
no 3 g 

f t 05-4104/1-78 
од 15. II 1979 
година 

07-4066/1 
од 8. XII 
година 

1982 

66 KEFAMANDOL инјекции, 
1 X 100 mg 
по 4 g 

it 05-4102/1-78 
од 15. II 1979 
година 

07-4067/1 
од 8. XII 
година 

1982 

67 KEFAMANDOL инјекции, 
10 X 100 ml 
no 4 g 

it 05-4103/1-78 
од 15. II 1979 
година 

07-4068/1 
од 8. XII 
година 

1982 

68 KEFLODIN инјекции, 
1 X 0,25 g 

it 05/2-1577/1 
од 14. VII 1975 
год-ина 

07-1815/1 
од 8. XII 
година 

1982 

69 KEFLODTN инјекции, 
5 X 0,25 g 

it 05/2-1577/2 
од 14. VII 1975 
година 

07-1821/1 
од 8. XII 
година 

1982 

70 KEFLODIN инјекции, 
50 X 0,25 g 

a 05/2-1577/3 
14. VII 1975 
година 

07-1818/1 
од 8. XII 
година 

1982 

71 KEFLODIN инјекции, 
1 X 0,5 g 

05/2-1575/1 
од 14. VII 1975 
година 

07-1819/1 
од 8. XII 
година 

1982 

72 KEFLODIN инјекции, 
5 X 0,5 g . 

tt 05/2-1575/2 
14. VII 1975 
година 

07-1817/1 
од 8. XII 
година 

1982 



Петок, 29 јули 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ' НА СФРЈ Број 40 - Страна 1121 

6 

73 K E F L O D I N 

74 K E F L O D I N 

75 K E F L O D I N 

76 K E F L O D I N 

77 K E F Z O L 

78 K E F Z O L 

79 KEFZOLI 

80 K E F Z O L 

81 KEFZOL; 

82 KEFZOL, 

83 K E F Z O L 

84 K E F Z O L 

85 L A K S I H E P T 

86 L A M I T O L 

87 L E K O Z I D 

88 L E K O Z I D 

инјекции, 
50 X 0,5 g 

инфекции, 
1 X 1 g 

инјекции, 
5 X 1 g 

инфекции, 
50 X 1 g 

инјекции, 
1 X 250 mg 

шзјекпЈии, 
50 X 25C mg 

инфекции, 
1 X 500 mg 

50 X 500 mg 

инјекции, 
1 X 1 g 

инјекции, 
50 X 1 g 

инјекции, 
1 X 2 g 

инјекции, 
50 X 2 g 

прашок, 
15 g 

таблети, 
300 X 100 mg 

инјекции, 
50 X 2 ml 

раствор, 
10 ml 

„Лек" - Товарна 05/2-1575/3 
ф а р м а ц е в т с к а ин ке- од 14. VII 1975 
мичних неделков — година 
ЈБубљана 

05/2-1576/1 
од 14. VII 1975 
година 

05/2-1576/2 
од 14. VII 1975 
година 

05/2-1576/3 
од 14. VII 1975 
година 

" " 05/2-3952/1-75 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-1510/1 
од L IV 1976 
година 

05/2-3951/1-75 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-1511/1 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-3950/1-75 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-1512/1 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-3949/1-75 
од 1. IV 1976 
година 

05/2-1513/1 
од 1. IV 1976 
година 

" 05/2-4505/1 
од 23. VII 1976 
година 

„Плива" — фармаце- 0—7-784/1 
утока, кемијска, пре- од 8. II 1981 
храмбена и козмети- година 
чка индустрија — За -
греб 

„Лек" - Товарна 15-515-467/2-65 
ф а р м а ц е в т с к а ич ке- од 22. И 1966 
мичних изделков — година 
ЈБубљана 

15-515-248/3 
од 21. VII 1965 
година 

'07-1816/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1820/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-1824/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-1825/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1823/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1822/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1831/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-1830/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1829/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1828/ 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1827/1 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1826/ 
од 8. X I I 1982 
година 

07-1921/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-5408/1 
од 8. XII 1982 
година 

07-1920/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-1923/1 
од 9. XII 1982 
година 

89 L E V O P A капсули, 
100 X 250 mg 

„Крка" - Фармацев- 6-6437/1-72 07-893/1 
тика, кемија козмети- од д. II 1973 од 5. I 1983 
ка здравилишчз ин година година 
гостинство — Ново 
Место 

I 
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90 LEVOPA 

91 METINDOL 

92 METINDOL 

93 METINDOL 

94 MERTIOPLAST 

капсули, „Крка" — Фармацев- 6-7882/1-72 
100 X 500 mg тика, кемија козмети- од 5. II 1973 

ка, здравилипгче ин година 
гостин ство — Ново 
Место 

супозѕитории, 
5 X 100 mg 

супозитории, 
10 X 100 mg 

капсула, 
30 X 25 mg 

распрскувач, 
100 g 

08-2327/1 
од 21. V 1971 
година 

341/1 
од 27. IV 1978 
година 

08-2328/1 
од 21. V 1971 
година 

05-1883/1-68 
од 16. VII 1969 
година 

07-900/1 
од 23. XII 1982 
година 

07-902/1 
од 23. XI I 1982 
година 

07-1922/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-1904/1 
од 9. XII 1982 
година 

07-1903/1 
од 9. XII 1982 
година 

95 MINTEZOL таблети, 
6 X 0,5 

Криза" — Фармацев-
тска, кемија козмети-

05-136/1 
од 27. III 1969 

07-930/1 
од 29. XII 1982 

ка здравилишче 
гостинство — 
Место 

ин 
Ново 

година година 

96 MINTEZOL таблети, 
100 X 0,5 g 

99 05/136/2 
од 27. III 1969 
година 

07-897/1 
од 23. XII 1982 
година 

97 NOVOFUNGIN раствор, 
40 ml 

99 15-242 
од 20. IX 1966 
година 

07-896/1 . 
од 23. Х Н 1982 
година 

98 NOVOLAX дражен, 
15 X 5 mg 

99 05-2564/1 
од 7. X 1968 
година 

07-958/1 
од 27. XII 1982 
година 

99 NOVOLAX суггозитории, 
100 X 10 mg 

99 08-790/1-60 
од 17. VI 
година 

07-5959 
од 27. XII 1982 
година 

100 NALIGRAM таблети, 
28 X 500 mg 

99 08-4206/1-70 
од 1. IV 1971 
година 

07-952/1 
од 19. VIII 1982 
година 

101 NALIGRAM таблети, 
56 X 500 mg 

99 08-4206/2-70 
од 5. III 1971 
година 

07-953/1 
од 10. VIII 1982 
година 

102 OKSITETRACIKLIN капсула, 99 08-4602/1 07-954/1 
VIT 16. капе. од 25. Х П 1970 

година 
од 19. VIII 1982 
година 

103 OKSITETRACIKLIN капсули, 99 - 08-4602/2 07-960/1 
VIT ч 100 капе. од 12. XII 1970 

година 
од 23. VIII 1982 
година 

104 OKSITETRACIKLIN капсула, 99 05-116/1 07-934/1 
VIT 500 капе. од 1. IX 1978 

година 
од 23. VIII 1982 
година 

105 OROSTERON таблети, 
20 X 1 mg 

08-981/1-61 
од 14. И 1962 
година 

07-909/1 
од 23. VIII 1982 
година 

106 PALEROL супозитории, 6 99 15-448/1 
од 15. IX 1966 
година 

07-983/1 
од 29. XII 1982 
година 

I 
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107 PAS-NATRIUM дражен, „Крка" — Фармацев- 1498 07-960/1 
250 X 410 mg тика, кемија козмети- од 06. VIII 1957 од 23. XII 

ка здравилишче ин година година 
гостинство — Ново 
Место 

1982 

108 PREDNIZON 

109 PENICILLIN V 

НО PENICILLIN V 

111 PRIAMIDE 

112 PRIMIDON 

113 RIGENICID 

114 RIGENICID 

115 RIGENICID 

116 SANOSTOL 

117 SEFRIL 

118 SEFRIL 

119 SEFRIL 

120 SEFRIL 

121 SEFRIL 

122 SEFRIL 

123 SEFRIL 

124 SEFRIL 

таблети, 
10 X 5 mg 

tt 09-3736/1 
од XII 1958 
година 

07-983/1 
од 29. XII 
година 

1982 

таблети, 
12 X 60 mg 

99 504/2 
од 21. II 1958 
година 

07-990/1 
од 29. XII 
година 

1982 

таблети, 
100 X 60 mg 

it 505/2 
од 21. II 1958 
година 

07-992/1 
од 29. XII 
година 

1982 

дражен, 
30 X 5 mg 

tt 6-1267/1 
од 14. IV 1972 
година 

07-908/1 
од 27. XII 
година 

1982 

таблети, 
50 X 250 mg 

tt 09-601/1 
од 23. XI 1960 
година 

07-961/1 
од 29. XII 
година 

1982 

инјекции, ' 
50 X 500 mg 

tt 05-1656/1 
од 7. X 1968 
година 

07-985/1 
од 27. XII 
година 

1982 

дралсеи, 
500 X 250 mg 

tt 15-515-252/1 
од 11. VII 1964 
година 

07-986/1 
од 27. XII 
година 

1982 

супозитории, 
10 X 500 mg 

П 15-516-264/1 
7. IX 1964 
година 

07-987/1 
од 27. XII 
година 

1982 

сируп, 
200 g 

tt 05-5730/1-79 
од 17. I 1980 
година 

07-987/1 
од 24. XII 
година 

1982 

инјекции, 
10 X 250 mg 

tt 2580/1 
од 30. XII 1974 
година 

07-944 /1 
од 29. XII 
година 

1982 

инјекции, 
10 X 500 mg 

tt 2869/1 
од 20. XII 1974 
година 

07-945 
од 29. XII 
година 

1982 

инјекции, 
1 X 1 g 

tt 05/2-4877/1 
од 6. XII 1976 
година 

07-938/1 
од 29. XII 
година 

1982 

инјекции, 
10 X 1 g 

tt 1 2-870/1 
од 30. XII 1974 
година 

07-939/1 
од 29. XII 
година 

1982 

супозотории, 
125 mg/5 ml, 
no 100 ml, 

it 2872/1 
од 30. XII 1974 
година 

07-942/1 
од 29. XII 
год-ина 

1982 

с,успензија, 
250 mg/5 ml 
no 100 ml. 

it 2871/1 
од 30. XII 1974 
година 

07-943/1 
од 29. XII 
година 

1982 

капсула, 
16 X 500 mg 

it 2874/1 
од 30. XII 1974 
година 

07-940/1 
од 29. XII 
година 

1982 

капсули, 
100 X 500 mg 

tt 2874/2 
х од 30. XII 1974 

4 година 

07-941/1 
од 29. XII 
година 

1982 

I 
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12о SEFRIL 

12G SEFRXL 

127 SOLUTIO ACD 

128 TOMANOL 

капсули, 
16 X 250 mg 

капсули, 
100 X 250 mg 

стабилизатор, 
150 X 25 ml 

инјекции, 
50 X 5 ml 

„Крка" — Фармацее- 2873/1 
тика, кемија козмети- од 30. XII 1974 
ка здравилишче ин година 
гостинство — Ново 
Место 

" 2873/2 
од 30. XII 1974 
година 

Медицински факултет 15-721/3-66 
Институт за трансфу- од 13. V 1967 
апологија — Скопје година 

„Крка" - Фармацев- 15-459/2 07-981/1 
тика, кемија, козмети- од 12. VIII 1966 од 30. XII 1982 
ка здрави л ишче ин год,ина година 
гостинство — Ново 
Место 

07-946/1 
од 29. XII 1982 
година 

07-947/1 
од 29. XII 1982 
година 

07-5407/2 
од 31. XII 1982 
година 

129 TOMANOL дражен, 
20 драж. 

6-1531/1 
од 22. VI 1973 
година 

07-978/1 
од 30. XII 1982 
година 

130 TOMANOL дражен, 
250 драж. 

15-457/2 07-979/1 
од 12. VIII 1966 од 30. XII 1982 
година. година 

131 TOMANOL маст, 
25 g 

15-738/1-66 
од 17. IV 1967 
година 

07-982/1 
од 30. XII 1982 
година 

132 TOMANOL супозитории, 5 
супоз. 

15-458/1 
од 12. VIII 
година 

07-980/1 
1966 од 30. XII 1982 

година 

133 TAVEGYL таблети, 
20 X 1 mg 

0-1133/1 
од 21. VII 1970 
година 

07-962/1 
од 5. I 1983 
година 

134 TEIJODEN -инјекции, 
1 амп. по 20 
ml од 0,3 g со 
раствор. 

99 09-2264/1 
од 5. XII 1958 
година 

07-936/1 
од 29: ХП 
година 

со
 

ѕ 

135 TRIJODEN инјекции, 
1 ами. по 20 ml 
од 0,4 g со ра-
створувач 

09-2262/1 
од 5. XII 1958 
година 

07-935/1 
од 29. XII 
година 

1982 

136 VITAMIN Bi инјекции, 
100 X 1 ml 
по 50 mg 

108-115/1 
од 16. VIII 
година 

1962 
07-973/1 
од 23. XII 
година 

1982 

137 VITAMIN Bi инјекции, 
1 ml по 100 mg 

108-116/1 
од 16. VIII 
година 

1962 
07-974/1 
од 23. XII 
година 

1982 

138 VITAMIN В инјекции, 
100 амп. од 2 
с с т по 250 mg 

108-117/1 
од 16. VIII 
година 

1962 
07-975/1 
од 23. VIII 
година 

1982 

таблети, 
20 X 50 mg 

409/2 
од 24. III 
година 

1958 
07-972/1 
од 23. XII 
година 

1982 

07 Бр. 1869/1 
24 јуни 1983 

Бел! рад 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

i 
Ј 
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509. 

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

С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, НАЗИВИ, ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И 
НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ ЗА ЧИЕ 1КУШТАЉЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДНОСНО ОБНОВЕЛО ОДО-

БРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ I9S2 ГОДИНА 

Ва периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година е дадено одобрение за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

Начин на изда- Број и датум на 
Реден Назив на лекот Форма и паку- вање односно Производител на решението за 
број вање на лекот употреба на лекот пуштање во 

лекот промет на лекот 

1 АСТН (Corticotrophinum) инјекции. 

2 ACYNORM forte 

з AT.TR А МЕТ 
(Cimetidinum) 

4 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

5 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

6 ALTRAMET 
(Cimetidinum) 

7 ANTOPAR U 

8 BELOMET 
(Cimetidinum) 

Може да се из- „Галеника" - Фармак 07-2019/1 од 
1 амп. од 25 i. ј. дава само на ле- цеутско-хемијска ин- 13. VIII 1982 
и 1 амп. на рас- кареки рецепт дустрија Белград — година 
творувач Земун 

дражен, 
30 iorte драж. 

инфекции, 
10 X 2 ml по 200 
mg 

лакирани та-
блети, 
35 X 20 мн 

лакирани та-
блети, 
50 X 200 mg 

лакирана та-
блети, 
150 X 200 mg 

суспензија 
50 ml 

инјекција 
10 X 2 ml по 
200 mg 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава на рецепт 
од лекар специ-
јалист од соод-
ветна гранка на 
медицината. Ис-
клучиво, лекот 
може да се из-
дава и на -ре-
цепт од доуг 
лекар од општа 
медицина само 
ако е назначено 
дека лекот е 
пропишан врз 
основа на мис-
лењето од ле-
кар-специја- ' 
лист на соодвет-
на гранка на 
медицината 

20%, Може да се из-
дава само на ле-
карски рецепт 

Може да се из-
дава со рецепт 

на лекар специ-
јалист на соо-
дветна 

„Крка" — Фармацев- 07-2448/1 од 
тика, хемија козмети- 3. XII 1982 
ка здравилишче ин година 
господство — Ново 
Место 

,,Лек" - Товарна 07-4G81/1 од 
фармацевтских ин ке- 9 х 1982 
мичних изделков — година 
Љубљана 

07-4678/1-79 од 
9. X 1982 
година 

07-4679/1-79 од 
9. X 1982 
година 

07-4680/1-79 од 
9. X 1982 
година 

07-80/1 oTt 
10. XII 1982 
година 

„Подравка-Велупо" — 07-4605/1-80 од 
Лијекови, козметички 6. XII 1982 
и кемијски произво- година 
ди Копришница 
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гранка на ме-
дицината. Ис-
клучиво, лекот 
може да се из-
дава и на ле-
карски рецепт 
од лекар по оп-
шта медицина 
само ако е озна-
чено дека лекот 
е пропишан врз 
основа на мис-
лењето од лек-
ар специјалист 
на соодветна 
гранка на меди-
цината 

9 BELOMET 
(Cimetidinum) 

таблети, 
35 X 200 mg 

07-3651/1-80 од 
6. XII 1982 

10 BELOMET 
(Cimetidinum) 

11 BELOMET 
(Cimetidinum) 

12 BETADINE 
(Povidoni jodidum) 

13 BETADINE 
(Povidoni jodidum) 

таблети, 
50 X 200 mg 

таблети 
150 X 200 mg 

маст, 
20 g 

маст, 
100 mg 

14 ERGOTYL инјекции, 
(Metilergometrin maleata) 50 X 1 ml 

15 ERGOTYL раств-ор, 
(Metilergometrin maleata) 15 ml 

16 GASTAL таблети, 
60 табл. 

Може да се из-
дава на рецепт 
од лекар специ-
јалист од соод-

ветна гранки 
на медицината. 
Исклучиво, ле-
кот може да се 
издава и на ре-
цепт од друг ле-

' ќар од општа 
медицина само 
ако е назначено 
дека лекот е 
пропишан врз 
основа на мис-
лењето од ле-
кар-специја-
лист на соодвет-

. на гранка на 
медицината 

Може да се из-
дава само на ле-
карски рецепт 

„Подравка-Белупо" - 07-3652/1-80 од 
Лијекови, козметички 6. XII 1982 
и кемијски производ година 
ди — Копривница 

07-3653/1-80 од 
6. XII 1982 
година 

„Алкалоид" — Хе-
миска фармацевтско -
-козметичка индус-
трија — Скопје 

Може да се из-
дава и без ле-

карски рецепт 

07-4137/1 од 
1. XII 1982 
година 

07-4136/1 од 
1. XII 1982 
година 

„Лек" - Товарна 07-3848/1 од 
фармацевтских ин ке- 1. XII 1982 
мичних изделков — година 
Љубљанза 

07-3849/1 од 
1. XII 1982 
година 

„Плива" - Творница 07-2784/1 од 
фармацеутских и ке- 1. XII 1982 
мијских произведе — година 
Загреб 
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17 GERUCIM Cimetidinum) таблети, 
35 X 200 mg 

Може да се из-
дава на рецепт 
од лекар специ-
јалист на соо-
дветна гранка 
на медицината. 
Исклучиво ле-

от може да се 
издава и на ре-
цепт од лекар 
по општа меди-
цина само ако е 
назначено дека 
лекот е пропи-
шан врз основа 
на мислењето од 
лекар специја-
лист на соодве-
тна гранка на 
медицината 

„Плива" — Творница 07-3853/1-80 од 
фармацеутских и ке- 1. X 1982 
мијских произвела — година 
Загреб 

18 GEKUCIM (Cimetidinum) 

19 GERUCIM (Cimetidinum) 

20 INTERFERONUM 
LEUCOCYTICUM 
HUMANUM NATIVUM 
LYOPH1LISATUM N 

21 INTERFERONUM 
LEUCOCYTICUM 
HUMANUM NATIVUM 
LYOPHILISATUM 

22 INTERFERONUM 
HUMANUM 
LEUCOCYTICUM 
NATIVUM . 
LYOPHILISATUM 

23 INTERFERONUM 
HUMANUM 
LEUCOCYTICUM 
NATIVUM 
LYOPHILISATUM 

24 INTERFERONI 
SUSPENSIO OLEOSA 
prouculis 

25 INTERFERONI -
UNGUENTUM 

26 INTERFERONI 
UNGUENTUM 
(Interferonska mast) 

таблети, 
50 X 200 mg 

таблети, 
100 X 200 mg 

Може да се упо-
требува само во 
стационарни 
здравствени ор-
ганизации на 

инЈекции, 
5 амп. со на ј -
малку 200.000 
единици интер-
ферон 4-5 ами. 
на растворувач здружен труд 

инјекции. " 
50 ами. со на ј -
малку 200.000 
единици на ин-

терферон +50амп 
на растворувач 

1 шише лиофи- " 
лизиран препа-
рат на интерфе-
рон 

10 шишиња на 
лиофилизиран 
препарат на ин-
терферон 
10 

Имунолошки завод 
Загреб 

маслена 

суспензија 

3 g маст 

маст 5 g 

Може да се из- Имунолошки завод 
дава само на ле- Загреб 
карски рецепт 

07-3855/1-80 од 
9. X 1982 
година 

07-3854/1-80 од 
9. X 1982 
година 

07-3838/1 од 
14. XII 1982 
година 

07-3834/1 од 
14. XII 1982 
година 

07-3836/1 од 
14. XII 1982 

07-38-35/1 од 
14. XII 1982 
година 

07-3833/ од 
14. XII 1982 
година 

07-3831/1 од 
14. XII 1982 
година 

07-3832/1 од 
14. XII 1982 
година 
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27 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

28 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

29 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

30 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

31 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

32 LEKOPAIN 
(Himopapain i papain) 

33 MACROPEN 
(Midecamycinum) 

инфекции, 
1 шише no 14 
i. j. 
(FIP U) 

Може да се упо-
требува само во 
соодветни ста-
ционар ни 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд 

„Лек" - Товарна 07-1041/1 од 
фармацевтоких ин ке- 17. XII 1982 
мичнѕих изделков — година 
Љубљана 

инјекции, 
10 шишиња по 
14 по i. ј. 
(FIP U) 

инјекции, 
1 шиш. по 25 i. ј. 
(FIP U) 

инјекции, 
10 шиш. по 
25 i. ј. 
(FIP U) 

25 

инјекции, 
1 шиш. по 70 i. ј. 
(FIP U) 

инјекции, 
10 шиш. по 
i .Ј. 
(FIP U) 

таблети, 
16 X 400 mg 

70 

Може да се из-
дава само на ле-
карски рецепт 

" 07-1042/1 од 
17. XII 1982 
година 

" 07-1043/1 од 
17. XII 1982 
година 

" 07-1044/1 од 
17. XII 1982 
година 

" 07-1045/1 од 
17. XII 1982 
година 

" 07-1046/1 од 
17. XII 1982 
година 

„Крка" Фармацевти" 07-384/1 од 
ка. кемија, козметика 3. XII 1982 
здравилишче, ин гое- година 
тинство — Ново Место 

34 MACROPEN 
(Midecamycinum) 

35 MEDROKSIPRO-
GESTERON 
(Medroxyprogesteroni 
acetas) 

таблети, 
100 X 400 mg 

таблети, 
100 X 100 mg 

07-4935/1 од 
3. XII 1982 
година 

07-3577/1 од 
6. XII 1982 
година 

36 MUCODYNE 
(Carboxy metliylcis teinum) 

Може да се из- „Inex Hem of arm јј — 
дава на рецепт Фармацеутско-хемиј-
на лекар t ска индустрија — Вр-
ел ециј а лист шац 
на соодветна 
гранка на ме-

. дедината. Ис-
клучиво, лекот 
може да се из-
дава и на ле-
карски рецепт 
од лекар по оп-
шта медицина 
само ако е озна-
чено дека лекот 
е пропишан врз 
основа на мис-
лењето од лек-
ар специјалист 
на соодветна 
гранка на меди-
цината 

сиоуп за деца, Може да се из- „Зорка" — Хемијска 07-2961/1 од 
200 ml дава само на ле- индустрија — Шабац 6. XII 1982 

каре км рецепт . година 

37 NAKOM mite таблети, 
100 таб. 

„Лек" — Товарна 07-2384/1 од 
фармацевтски^: ин ке- 14. XII 1982 
мичних изделков — година 
Љубљана 
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38 NIPOCIN (Dibekacinum) инјекции за 
i. гл. и 

i. v. употреба, 
50 амп. од 1 ml 
по 20 mg 

Може да се упо-
требува само во 
стадиони D а fin 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд 

„Плива" — Творница 
фармацеутских и хе-
ми јских производа — 
Загреб 

07-1187/1 од 
12. X 1982 
година 

39 NIPOCIN (Dibekacinum) 

40 PANZYNORM FORTE 

41 PLIVIT D3 forte 
(Chlocalciferolum) 

42 PLIVIT Ds forte 
(Chlocalciferolum) 

43 PROVIRON 
(Mesterolonum) 

44 SOLCOSERYL 

45 URISEPT 
(Acidum piromidicum) 

46 URISEPT 
(Acidum piromidicum) 

инјекции за 
i. m. и 

i. v. употреба, 
50 ами. од 2 ml 

по 80 mg 

дражен, 
30 драж. 

таблети, 
6 X 200.000 1. Ј-

Може да се из-
дава и без ле-

карски рецепт 

Може да се упо-
требува во ста-
ц и о н а р и 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд. 
Исклучиво, ле-
кот може да се 
издаде и на ре-
цепт од лекар 
ако е назначено 
дека лицето 
претходно' било 
лекувано со 
овој лек во ста-
ционарна 
здравствена о-р-
ганизација на 
здружен труд 

таблети, 
30 X 200.000 i. ј. 

таблети, 
30 X 25 mg 

желе за очи, 
5 g 

таблети, 
16 X 500 mg 

таблети, 
100 X 500 mg 

07-1186/1 од 
12. XII 1982 
година 

„Крка" Фармацевти" 07-2449/1 од 
ка. кемија, козметика 3. XII 1982 
здравилишче, ин гос- година 
тинство — Ново Место 

,.Плива" - Творница 07-3120/1-81 од 
фармацеутских и ке- 3, XII 1982 
мијских произвела — година 
Загреб 

07-5298/1 од 
21. XII 1982 
година 

Може да се из- „Алкалоид" — Хе- 07-1768/1 од 
дава само на ле-миско фармацевтско" 2. XII 1982 
карски рецепт -козметичка индус- година 

триј а — Скопје 

05-2221/1 од 
8. VIII 1982 
година 

Може да се из- " 
дава на рецепт 
од лекар специ-
јалист на соо-
дветна гранка 
на медицината 

Може да се из- „Срболек" Радка ор- 07-4957/1 од 
дава само на ле- ганизација за меди- 2. XI 1982 
карски рецепт цинско снабдевање — година 

Белград 

" 07-4643/1 од 
2. XI 1982 
година 

07 Број: 1968/1 
24 јуни 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет зз 
труд, здравство и 

социјална заштита 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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510. 

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

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И НАЧИН 
НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА 

Во Списокот на готови лекови во нов-и форми, пакувања и називи, променет состав и начин на из-
давање за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/82) под реден број 17 во колона 4 — Начин на издавање односно упо-
треба на лекот на крајот од текстот се додаваат точка и зборовите: ,,Исклучиво, лекот може да се изда-
де и на рецепт од лекар ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здрав-
ствена организација на здружен труд." 

07 Бр. 1969/2 Претседател 
28 јуни 1983 година на Сојузниот комитет за 

Белград труд, здравство и 
социјална заштита 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Самоуправната спогодба 
за Листата на професионалните болести објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/83, се поткраднала 
подолу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЛИСТАТА 

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 

Во член 4 наместо зборовите: „Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/82 и 74/82), треба да стои: „Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82 и 
77/82)." 

Од Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија, 29 јули 1983 
година. 

у к а з и 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СО-
МАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СО-

МАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Љубомир Љубиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југослав-ија во Демократска Ре-
публика Сомалија. 

II 
Се назначува 
Мирко Жариќ, началник на Управата за Север-

на Америка, Австралија и Нов Зеланд во Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска 
Република Сомалија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 8 

11 јули 1983 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Брз основа на член 213 став 2 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за С О Ј У З -

НИОТ извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРА-

ЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се разрешува од должноста генерален секретар 
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на Сојузниот извршен совет д-р Петар Васовиќ, по-
ради заминување на друга должност. 

С. п. бр. 917 
14 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За генерален секретар на Сојузниот извршен со-
вет се назначува Зоран Мишковиќ, секретар на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

С. п. п. бр. 918 
14 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-ip Мијат Шумовиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 
415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРА-

ЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет се назначува Периша Ќо-
риќ, досегашен помошник на генералниот секретар 
на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 919 
14 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со 
член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен 
савет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. "23/78 и 21/82), Сојузниот извр-
шен совст донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ . 

За помошник на генералниот секретар на Со-
јузниот изв-ршен совет се назначува Јово Мандиќ, 
советник: на потпретседателот и а Сојузниот извршен 
совет. 

С. п. п. бр. 929 
14 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

Врз основа на член: 236 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

За д,иректор на сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали се назначува Милисав Воичиќ, до-
сегашен директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 924 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Милка Планинц, с. р. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Со-
јузниот завод за здравствена заштита („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/74), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За директор на Сојузниот завод за здравствена 
заштита се назначува д-р Бранко Почек, лекар во 
Заводот за белодробни болести во Брезовик, СР 
Црна Гора. 

С. п. п. бр. 925 
21 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. ри 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сотузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ПО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГО-

ВИЈА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија се назначува Боривое Ѓорѓе-
виќ. досегашен потсекретар во тој секретаријат. 

С. п. п. бр. 926 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Плашшц, с. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономиите покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Соју-
зен извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се назначува д-р Тихомир Јовановски, ре-
довен професор на Економскиот факултет во Скопје. 

С. п. п. бр. 927 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини^ с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува м-р Сава Јо-
вановиќ. досегашен советник на сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи. 

С. п. .п. бр. 928 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува Никола Бу-
риќ, досегашен советник на сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи. 

С. п. п. бр. 929 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Соју-
зниот извршен совет и сојузните орган,и на управа-
та („Службен л,ист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

За помошник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски се назначува Хисен Бе-
риша, досегашен помошник на претседателот л а тој 
комитет. 

С. п. п. бр. 930 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
ниовите на системот на државната управа и за Со-
јуз-ниот извршен совет и сојузните о-ргани на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет зћ сообраќај и врски се назначува Лепосава 
Костиќ, досегашен советник на претседателот на тој 
комитет. 

С. п. п. бр. 931 
21 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот (извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста помошник на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за општестве-
но планирање Славко АЕдалотаиќ, со 31 март 1983 
година, поради: заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 932 
21 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини,, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува , Ј 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на генералниот директор на Со-
јузниот завод за општествено планирање се назна-
чува д-р Хасан Золиќ, потсекретар во Републичкиот 
ком,итет за стоковен промет и туризам на СР Босна 
и Херцеговина. 

С. п. п. бр. 933 
21 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски се назначува Петар Ра-
деновиќ, шеф на Кабинетот на претседателот на тој 
комитет. 

С. п. п. бр. 934 ! 
21 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател', 
Милка Планина с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страдаа 

496. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната 
актива и пласманите на банките во пе-
риодот од 1 август до 30 септември 1983 
година 1— — — — — — — — — 1101 

4-97. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за утврдување на правото на вра-
ќање на царината и на другите давачки 1102 

498. Одлука за измена на Одлуката за височи-
ната на стапката на затезната камата — 1102 

499. Одлука за давање согласност на Измените 
и дополненијата на Единствените крите-
р у м и од член 69а на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со 
странство за 1983 година — — — — 1103 

500. Измени и дополненија на Единствените 
критериуми од член 69а на Законот на де-
визното работење и кредитните односи со 
странство за 1983 година — — — — — 1103 

501. Правилник за образецот на меницата и за 
начинот на пополнување и предавање на 
меницата — — — — — — — — 1103 

502. Правилник за начинот на утврдување на 
средствата што можат да се користат за 
инвестиции — — — — — — — — 110в 

503. Правилник за образецот со кој доверите-
лот ја известува Службата на општестве-
ното книговодство за должникот кој не ги 
предал инструментите за обезбедување на 
плаќањето — — — — — — — — 1107 

504. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за начинот на утврдување и 
искажување на износот до кој организа-
циите на здружен труд и другите корис-
ници на општествени средства можат да 
располагаат со општествените средства за 
исплатување на определени издатоци во 
1983 година - - - - - - - - 1108 

505. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Suddeutsche Zei'-
tung" - - - - - - - - - 1109 

506. Решение за измена на Решението за ут-
врдување на составот на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски — — — — 1109 

507. Список на готовите лекови за чие пушта-
ње во промет е дадено одобрение во пе-
риодот од 1 Јули до 31 декември 1932 го-
дина. - - - - - - - - - 1109 

508. Список на готови лекови и форми и па-
кувања на готови лекови за кои е доне-
сено решение за укинување на одобрение-
то за пуштање во промет во периодот од 
1 јули до 31 декември 1982 година - — 1116 

509. Список iia готови лекови во нови фор-
ми, пакувања, дози, називи, променет со-
став и начин на издавање за чие пушта-
ње во промет е дадено односно обновено 
одобрение во периодот од 1 јули до 31 
декември 1982 година — — — — — 1125 

510. Дополнение на списокот на готови ле-
кови во нови форми, пакувања и називи, 
променет состав и начин на издавање, за 
чие пуштање во промет е дадено одобре-
ние во периодот од 1 јануари до 30 јуни 
1982 година - - - - - - - - ИЗО 

Исправка на Самоуправната спогодба за Лис-
тата на професионалните болести — — 

Укази — — — — — — — — — — ИЗО 
Назначување и разрешувања— — — — -— ИЗО 







Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр, 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. - Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


