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БЕЛГРАД 

БРОЈ 31 ГОД, XXXII 

469. 

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗНОС 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 
УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДР-

ЖУВАЊЕ ВО 1976 ГОДИНА 

1. За- увоз и плаќање на резервни делови за те-
ковно одржување во 1976 година, се утврдува, покрај 
глобалната девизна квота утврдена со Одлуката за 
утврдување на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини, други репродукциони матери-
јали и резервни делови за тековно одржување за 
првото полугодиште 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/75), и дополнителен износ на глобал-
ната девизна квота, и тоа на: 
1) авторемонтните организации 

на здружен труд во износ од 6,500.000 динари; 
2) занаетчиските организации на 

здружен труд за одржување 
на биротехничка опрема во 
износ од 3,200.000 динари. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота4 од точка 1 на оваа одлука ќе 
се изврши на републиките и автономните покраини, 
според критериумите што ќе ги утврдат договорно 
Советот за занаетчиство, комунално и станбено сто-
панство на Стопанската комора на Југославија и 
советите за занаетчиство на стопанските комори на 
републиките, односно на стопанските комори на 
автономните покоаини. 

За извршената распределба tfa дополнителниот 
износ на глобалната девизна квота во смисла на од-
редбите од став 1 на оваа точка, Стопанската комора 
на Југославија поднесува извештај до Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија. 

Распределбата на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота од точка 1 под 1 на оваа од-
лука ја извршат договорно авторемонтните орга-
низации на здружен труд во стопанската комора на 
републиката, односно во стопанската комора на авто-
номната покраина. 

За извршената распределба во смисла на одредба-
та од став 3 на оваа точка, стопанските комори на 
републиките, односно стопанските комори на авто-
номните покраини поднесуваат извештај до Сојузни-
от4 секретаријат за надворешна трговија, што на се-
која организација на здружен труд ќе ќ издаде ре-
шение во рок од 15 дена од денот на приемот на 
извештајот. 

Распределбата на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота од точка 1 под 2 на оваа од-
лука ќе ја извршат занаетчиските организации на 

здружен труд за одржување на биротехничка опрема, 
договорно во Стопанската комора на Југославија. 

За извршената распределба во смисла на одред-* 
бата од став 5 на оваа точка, Стопанската комора на 
Југославија поднесува извештај до Сојузниот секре-
таријат за надворешна'трговија, што на секоја орга-
низација ва здружен труд ќе и издаде решение во 
рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 

3. Организациите на здружен труд можат во 
рамките на Стопанската комора на Југославија, сто-
панската комора на републиката, односно стопанска-
та комора на автономната покраина да се договорат 
носител на дополнителниот износ на глобалната де-
визна квота за повеќе организации на здружен труд 
да биде една организација на здружен труд, и тоа 
производствена организација на здружен труд, тргов-
ска организација на здружен труд или деловно здру-
жение. 

4. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 526 
8 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

470. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 

за мерките за ограничување на пазарот и на слобод-
ниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦАТА 
ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ДОБИТОК 

1. На организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство на добиточна храна и до-
биток им се забранува за тоа производство да ја 
употребуваат и користат пченицата од родот на 1976 
година. 

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

Е. п. бр. 521 
12 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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471. 
Врз основа на член 31 ртав 1 од Законот за 

општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи шо се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ДЕНИ ЗА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1976 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пче-
ницата од родот на 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/75) во точка 1 во одредбата под 1 бро-
јот: „2,30" се заменува со бројот: „2,50", а во одред-
бата под 2 бројот: „2,10" — со бројот: „2,20". 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука ќе се 
применува за пченицата од родот на 1976 година. 

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

Е. п. бр. 519 
12 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

472. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРО-
ИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПА-

ЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на по-
одделни производи и услуги според условите на паза-
рот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 17/74, 
31/74, 56/74. 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 
59/75 и 29/76) во точка 1 оддел. 3. „од гранката 117 — 
Метална индустрија" по одредбата под'26 се додава 
нова одредба под 27, која гласи: 

„27) печки и шпорети на цврсти, течни и гасни 
горива;". 

Во оддел 4. „од гранката 119 — Електроинду-
стрија" во одредбата под I зборовите: „печки, шпо-
рети и", се бришат. Во одредбата под 2 запирката и 
зборовите: освен за фрижидери и машини за пере-
ње и сушење рубелина и садови" се бришат. 4 

По одредбата под 7 се додаваат пет нови одред-
би, кои гласат: 

„8) печки и шпорети електрични, гасни и ком-
бинирани: 

9) машини за перење и сушење ру белина; 
10) машини за миење садови; 
11) ладилвици — фрижидери; 
12) замрзнувач^". 

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

Е. п. бр. 528 
8 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

473. 

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗ-

НИЦИ НА БАНКИТЕ 

Банките можат да издаваат, во согласност со 
одредбите од Законот за хартиите од вредност, об-
врзници ако нивниот фонд на основачите и резервен 
фонд по извршената сметка за претходната година 
изнесуваат вкупно повеќе од 500,000.000 динари. 

2. Вкупниот износ на кој банката издава обврз-
ници од свое име и за своја сметка не може да 
биде поголем од вкупниот износ на нејзиниот фонд 
на основачите и резервен фонд. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка,, 
ако републиката, односно автономната покраина га-
рантира дека банката ќе ги отплати обврзниците цо 
предвидениот рок, банката може да издава обврзни-
ци до износот на гаранцијата на републиката, однос-
но автономната покраина. 

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

Е. п. бр. 525 
8 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Братунац е. р. 

474. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во ^ с т о -
пански и непроизводни инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата на 
точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката 
за ослободување од обврската за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во несгопански и не-
производни инвестиции („Службен лист на *СФРЈ", 
бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРМ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА ВО НЕСТОПАНСКА И ^ПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, НА ФОНДОВИТЕ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО СР СРБИЈА 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
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при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции инвеститорите во СР Срби-
ја — општествено-политичките заедници и нивните 
органи и организации, фондовите и другите корис-
ници на општествени средства што финансираат ин-
вестиции од буџетот на тие заедници, самоуправните 
интересни заедници и организациите на здружен 
труд што ги финансираат самоуправните интересни 
заедници, ако вршат инвестициони вложувања во 
нестопански и ^производни инвестиции. 

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е 
должен пред започнувањето на инвестицијата за чие 
вршење според одредбите на таа точка е ослободен 
од обврската за полагање депозит, да ќ го соопшти 
на надлежната служба на општественото книговод-
ство називот, односно краткиот опис на инвестици-
оното вложување, со претсметковната вредност на 
тоа вложување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и ^производните инве-
стиции што се ослободени од обврската за полагање 
на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што 
инвестиционото вложување од таа точка го започнал 
до денот на влегувањето во сила на ова решение и 
го положил депозитот од член 3 на Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции, може од над-
лежната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кон барањето за враќање на депозитот инвестито-
рот е должен да поднесе докази за извршената уп-
лата на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 527 
8 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е 
должен пред започнувањето на инвестицијата за чие 
вршење според одредбите на таа точка е ослобо-
ден од обврската за полагање депозит, да & го со-
општи на надлежната служба на општественото кни-
говодство називот, односно краткиот опис на инве-
стиционото вложување, со пресметковната вредност 
на тоа вложување. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за ^стопанските и ^производните инве-
стиции што се ослободени од обврската за полагање 
на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што 
инвестиционото вложување од таа точка го започнал 
до денот на влегувањето во сила на ова решение и 
го положил депозитот од член 3 на Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и ^производни инвестиции, може од над-
лежната служба на општественото книговодство да 
бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. 
Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот 
е должен да поднесе докази за извршената уплата 
на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став, 1 на оваа точка, ќе го врати уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

5. Ова*решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 522 
8 јули 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Братуша, е. р. 

475, 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-

гање депозит при инвестициони вложувања во несто-
панска и непроизвоцни инвестиции („Службен лист 
на СФРЈМ, бр. 36/75), во согласност со одредбата на 
точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката . 
за ослободување од обврската за полагање-депозит 
п;>и инвестициони вложувања во нестопански и не-
п^оизчо^тти инвестиции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет донесу p i 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
IfPf^R КРСТ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕ-
ПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 
НЕСТОПАНСКИ И НЕЛГ*»ОИЗВОДНИ ИНВЕСТИ-

ЦИИ 

1. Се ослободува од обврската за полагање на де-
позитот од член 3 на Законот за полагање, депозит 
птж инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции инвеститорот — организа-
циите на Црвен крст — ако инвестиционите вложу-
вања ги вршат во изградба и опремување на домови 
и згради на Црвен крст. 

476. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постап-
ката за ослободување од обврската за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПО-
ЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛО-
ЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДНИ 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА 

1. Во Решението за ослободување од обврската 
за полагање депозит при определени инвестициони 
вложувања во нестопански и непроизводни инвести-
ции во СВ Србија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/76, 16/76, 18/76, 21/76 и 22/76) во точка 1 во одред-
бата под 2 по алинејата 23 се додаваат седум нови 
алинеи, кои гласат: 

„—• Комунално предузеќе „Крагујевац" — ООУР 
„Хигијеничар", Крагуевац; 

— Комунално предузеќе „Стандард", Смедерево; 
— Комунално стамбено предузеќе. Мали Звор-

ник; 
— Комунално предузеќе „Левач", Рековац; 
— Предузеќе за комуналне послове, урбанизам 

и пројектовање, Неготин; 
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— Организација удруженог рада „Водовод Ва-
љево", Налево; 

— Комунално предузеќе „Градско зеленило", 
Начак.". 

Во одредбата под 16 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додаваат четири 
нови одредби, кои гласат: 

„17) Техничко-економски сервис при Медицин-
јеком факултету у Београду, Белград; 

18) Раднички универзитет „Димитрије Туцовић', 
Деспотовац; 

19) Дом за старе и пензионере, Шабац—Думача; 
20) Ауто-мото друштво, Ниш; 
— за изградба на полигон за обука на возачи.". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 523 
8 јули 1^76 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, с. р. 

478. ~ 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МА-

ТЕРИЈАЛИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Решението за намалување на царинската 
стапка на увозот на суровини и репродукциони ма-
теријали во 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/75) во точка 1 во табелата по тар. број 37.02/2 
се додава нов тар. број, кој гласи: 

„39.02/3 Полиетилен 
Ех. 
Гранулати на полиетилен, од низок 

• притисок 9". 

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

477. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони. вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постап-
ката за ослободување од обврската за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводн^и инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75 и 26/76), .Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПО-
ЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛ-

НОТО СТОПАНСТВО 

1. Во Решението за ослободување од обврската 
за полагање депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвестициони 
вложувања во објекти на комуналното стопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76,JL6/76,18/76,22/76, 
26/76, 29/76 и 30/76) во точка 1 во одредбата под 60 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат две нови одредби, кои гласат: 

„61) Комунално4 предузеќе „Подгора", Подгора; 
62) Самоуправна интересна заједница за финан-

сирање, доградњу и одржавање малих лука и лучица 
општине Задар, Задар.". 

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

Е. п. бр. 524 
8 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

Е. п. бр. 529 
8 јули 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, « 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

479. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во врска 
со одредбите на Резолуцијата за заедничката поли-
тика на економскиот и социјалниот развој на Југо-
славија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75), Сојузниот извршен совет утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА ПО-

ЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Основите на заедничката кредитно-моне-
тарна политика во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76 и 26/76) по точка 10 се додава нова 
точка 10а, која гласи:. 

„10а. Народната банка на Југославија преку На-
родната банка на Словенија ќе им одобри на делов-
ните банки посебен наменски кредит од примарната 
емисија за давање потрошувачки кредити на граѓа-
ните за отстранување на штетите причинети од зем-
јотресот во 3976 година на териториите на општините 
Толмин, Нова Горица, Идрија и Радовлица, до вку-
пен износ од 250 милиони динари. 

Кредитот од став 1 на оваа точка можат да го 
користат деловните банки што им дале кредити на 
граѓани за намените и под условите пропишани со 
Одлуката за условите за давање потрошувачки кре-
дити на лицата што претрпеле штета од земјотресот 
на териториите на определени општини во Социјали-
стичка Република Словенија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/76 и 26/76). 
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Кредитот од став 1 на оваа точка Народната бан-
ка на Југославија ќе им го одобри на деловните бан-
ки, со роковите на отплатување што мораат да бидат 
усогласени со динамиката на втасувањето на креди-
тите дадени на граѓаните и со камата по стапка од 
1,5°/о годишно, а под услов деловните банки да не 
можат по тие кредити да наплатуваат камата по 
стапка поголема од 2% годишно." 

2. Народната банка на Југославија ќе даде, по 
потреба, упатства за применување на ова допол-
нение. 

3. Ова дополнение влегува во cn^ia наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

» 
Е. п. бр. 518 

12 јули 1976 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

480. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за енесу вашето 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 ВЕСНИСОТ „DAILY MAIL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Daily Mail", од 25 мај 1976 
година, што излегува на англиски јазик во Лондон, 
Велика* Британија. 

Бр. 650-1-32/317 
23 јуни 1976 година 

Белград 

481. 

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 ВЕСНИСОТ ,,LE FIGARO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот ,,Le Figaro", од 25-~мај 1976 
година, што излегува на француски јазик во Париз, 
Франција. 

Бр. 650-1-5/428 
23 Јуни 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

482. 
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 „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Aligemeine Zei-
tung", број 120 од 4 јуни 1976 година, што излегува 
на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Репуб-
лика Германија. 

Бр. 650-1-22/440 
23 јуни 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар i * Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. Драшко Јуришиќ, е. р. 

483. 

Врз основа на член 28 став 1 од ЗакоЕШт за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ В 

ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година е дадена согласност за пуштање во промет* на 

следните готови лекови: 

Реден - Назив на лекот 1" ^ а ч и н н а издавањето, производител Број и датум 
број к у в а њ е н а °ДН 0 С Н 0 употребата у

 л е к о т н а решението 1 Ј лекот на лекот 

1 ALBUMINTrtVI раствор. Може да се употре-ч Имунолошки завод— 05/2-433/1 
HUMANUM 5°/о 1 зе 350 ml бува само во здрав- Загреб од 15. IV 1976. год. 
(5°/о-тен раствор на ствени организации 

.човечки албумин) " на здружен труд 
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2 ALBUMINUM раствор, 
HUMANUM 12% 1 х 50 ml 
(12%-тен раствор на 
човечки албумин) 

Може да се употребу- Имунолошки завод 
ва само во здравстве- Загреб 
ни организации на 
здружен труд 

05/2-434/1 
од 15. IV 1976. год* 

3 ALDACTONE 100 
(Spironolactonum) 

A AMPICILIN 

таблети, 
30 х 100 mg 

5 EU[TIZON — Be 

сува смеса за 
подготвува-
ње суспензи-
ја за перо-
рална употре-
ба, шишенце 
со 5 g (за под-
готвување 100 
ml суспен-
зија) 

капсули, 
50 капе. 

Може да се издава „Галеника" — Фар- 05/2-899/1 
само со лекарски ре- мацеутско — хеми}- од 15, IV 1976. год. 
цепт ска индустрија — Б е -

оград — Земун 

„ „Крка", Ново Место - 05/2-1172/1 
Товарна фармацевт- од 19. IV 1976. год. 
ских ин комичних 
изделков, ТОЗД 
ИСИС 

6 GAMMA GLOBULI- раствор, 
.'NUM HUMANUM 1 х 5 ml 

16®/о 
16%-тен раствор на 
човечки гамаглобу-
лин)" 

7 GLIVENOL 
(Tribenozid) 

8 GLIVENOL 
(Tribenozid) 

9 HYDANPHEN 

дражен, 
20 x 200 mg 

„Пли, а" — Творница 05/2-1330/1 
фармацеутских и ке- од 23. IV 1976. год. 
минских производа — 
Загреб 

Може да се употре- Имунолошки завод— 05/2-436/1 
бува. само во здрав- Загреб од 15. IV 1976. год. 
ствени организации 

,.на здружен труд 

Може да се издава „Плива" — Творница 05/2-1327/1 
само со лекарски ре- фармацеутских и ке- од 23. IV 1976. год. 
цепт мијских производа — 

Загреб 

10 IMMUNOGLOBU-
LINUM HUMANUM 
ANTI D (Rho) 
(човечки anti D 
(Rho) имуноглобу-
лин) 

И IMMUNOGLOBU-
L I N S HUMANUM 
ANTT D (Rho) 

(човечки anti D 
(Rho) имуноглобу-
лин) 

12 IMMUNOGLOBU-
LINUM HUMANUM 
ANTTTETANICUM 
(човечки антитета-
нус имуноглобулин) 

13 IMMUNOGLOBU-
LINUM HUMANUM 
ANTTVACCINOSUM 
(човечки антиварио-
личен имуноглобу-
лин) 

14 IMMUNOGLOBU-
LINUM HUMANUM 
ANTTVACCINOSUM 
(човечки антиварио-
личен имуноглобу-
лин) 

дражен, 
100 х 200 mg 

капсули, 
100 капе. 

1 ампула со 
една профи-
лактична 
доза 

05/2-1833/1 
од 23, IV 1976. год. 

Може да се употре- Имунолошки завод -
бува само во здрав- Загреб 
ствени организации 

на здружен труд 

1 шишенце 
со една 
профилак-
тична доза 

1 х 250 I.U. 

1 х 1000 I.U. 

1 х 2000 ИЈ . 

05/2-1329/1 
од 23, IV 1976. год. 

05/2-440/1 
од 23, IV 1976. год. 

05/2-441/1 
од 23. IV 1976. год 

05/2-437/1 
од 23. IV 1976. год. 

05/2-438/1 
од 23. IV 1976. год. 

05/2-439/1 
од 23. IV 1976. год. 
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I 2 

15 INTERFERONUM 
LEUCOCYTICUM 
HUMANIJIM PURIFI-
CATUM LYOPHILI-
SATUM pro injecti-
one et inhalatione 
(humani leukocitarni 
interferon purifi-
kovan lictfilizovan) 

16 INTERFERONUM 
LEUCOCYTTCt7M 
HUMANUM PURIFI-
CATUM LYOPHILI-
SATUM pro injecti-
one et inhalatione 
(humani leukocitarni 
interferon purifi-
kovan liofilizovan) 

17 O S PEN 400 
(Phenoxymethyl-
penicillinum) 

18 PLIVAT A 
(Axerophtholum) 

19 SOLUTIO ACD 
(Solutio , 
anticoagulans) 

20 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

21 SULPIRID — 200 
(Sulpiridum) 

22 SULPIRID - 200 
rSulpiridum) 

23 TANDERIL 
(Oxyphenbutazonunfi) 

24 UROTRAST 60°/o 

25 UROTRAST 75% 

26 VENTOLTN 
(Salbutamolum) 

3 4 5 6 

5 X 2000 ед. Може да ce употре- Имунолошки завод— 05/2-4457Л-75 
+ 5 амп. рас- бува само во здрав- Загреб од 3. Il 1976. год. 
твора чи (фи- ствени организации 
зиолошки на здружен труд 
раствор) 

IO X 2000 ед. 
+ IO амп. 
растворачи 
(физиолош-
ки раствор) 

сируп, 
100 ml 

капки, IO ml 

05/2-4456/1-75 
од 3. Il 1976. год. 

Може да се издава „Крка", Товарна фар- 05/2-5643/1-75 
само со лекарски ре- мацевтских ин кемич- од 30. I 1976. год. 
цепт них изделков —• Ново 

Место 

i м I „Плива" — Творница 05/2-1328/1 
фармацеутских и ке- од 23. IV 1976. год. 
мијских производа — 
Загреб r 

шише од 350 Може да се употре- Институт за тран- 05/2-4762/1-75 
ml со 52,5 ml бува само во здрав- сфузологија и хема- од 23. I l 1976. год. 
раствор ствени организации тологи/а — Скопје 

на здружен труд 

капсули, 
100 X 50 mg 

капсули, 
12 X 200 mg 

Може да се издава „Подравка" — Коп-
само со лекарски ре- ривница — ООУР 
цепт „Белупо" — Творница 

лијекова — Лудбрег 

Може да се издава со п 
рецепт од лекар 
специјалист по соод-
ветна гранка на ме-
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
од лекар по општа 
медицина само ако е 
назначено дека лекот 
е пропишан врз ос-
нова на мислење од 
лекар специјалист по 
соодветна гранка на 
медицината 

05/2-526/1 
од 14. IV 1976. год. 

05/2-5272/1-75 
од 14. I 1976. год. 

капсули, 
120 X 200 mg 

маст за очи, 
5 g 

инјекции, 
I X 100 ml 

инјекции, 
I X 100 ml 

сируп, 
200 ml 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 
на здружен труд 

„Плива" — Творница 
фармацеутских и ке-
мп j ских производа — 
Загреб 
„Крка" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
Ново Место 

05/2-5272/2-75 
од 14. I 1976 год. 

05/2-3269/1-75 
од 26. I l i 1976. год. 

05/2-1174'1 
од 16. IV 1976. год. 

05/2-1175/1 
од 16, IV 1976 год. 

Може да се издава „Плива" — Творница 05/2-5035 I-75 
само со лекарски ре- фармацеутских и ке- од 30. I. 1976. год. 
цепт минских производа — 

Загреб^ 
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f l VITAL 

28 VOLTAREN 
(Diclofenac natrium) 

29 VOLTAREN 
(Diclofenac natrium) 

зрнца, 20 ке-
сине по 4 g 

инјекции, 
5 x 3 ml по 
75 mg 

супозитории, 
10 x 50 mg~ 

Може да се издава 
и без лекарски рецепт 

Може да се издава 
само со лекарски ре-
цепт 

„Плива" — Творница 05/2-1326/1 
фармацеутских и ке- од 19. IV 1976. год, 
минских производа — 
Загреб 

„ 05/2-5216/1-75 
од 30. I 1976. год. 

„ 05/2*5215/1-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2 Бр. 4593/1 
3 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за здра1_гво 
и социјална заштита, 

Зора Томиќ, е. р. 

484. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година е дадена согласност *за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

1 Р
ед

ен
 

1 
6p

oj
 

Назив на лекот 
Облик и па-

кување на 
лекот 

Начин на издавањето 
односно употребата на 

лекот 
Производител 

на лекот 
Број и датум 
на решението 

1 2 3 4 5 6 

3 ADRIBLASTINA 
(Doxorubicinum) 

2 А TROPIN 0,5% 
(Atropini sulfas) 

3 ATROPIN 1% 
(Atropini sulfas) 

A ATROPIN 0,5% 
(Atropini sulfas) 

б ATROPIN 1% 
(Atropini sulfas) 

6 AQUA PRO 
INJECTIONE 
(Вода за инјекции) 

7 BUSCOL COMPO-
SITUM 

8 BUSCOL COMPO-
SITUM 

8 CABRAL 
(Fenyramidolum) 

инјекции, 
1 x 10 ml no 
10 mg и 1 X 10 
ml вода за 
инјекции 

капки за очи, 
10 ml 

капки за очи, 
10 ml 

маст за очи, 
5 g 

маст за ечи, 
5 g 

350 ml 

супозитории, 
6 супоз. 

таблети, 
20 табл. 

дражен, 
12 х 400 mg 

05/2-4820/1-75 
од 20. IV 1976. год. 

Може да се употре- „Farmitalia". Милано, 
бува само во здрав- Италија 
ствени организации Застапник: „Санира-

на здружен труд рија" — Предузеќе 
за медицинско снаб-
девање — Нови Сал 

Мод*е да се изда- „Плива" — Творница 05/2-4740/1-75 
ва само со лекарски фармацеутскич и ке- од 30 I 1976. год. 

рецепт митских производа — 
Загреб 

Може да се издава и Институт за тоан-
без лекарски рецепт сфузологцја и хе-

матолог^ а — Скопје 

05/2-4744/1-75 
од 30 I 1976 год. 

05/2-1143 1 
од 15, IV 1976 год. 

05/2-1142/1 
од 15. IV 1976 год. 

05/2-4770/1-75 
од 3. II 1976. год. 

Може да се изда- „Плива" — Творница 05/2-1364/1 
ва само со лекарски фармацеуте™* и ке- од 23. IV 197«. год. 

рецепт миј ских производа — 
Загреб 

05/2-1363/1 
од 23. IV 1976 год. 

„Здравље" — Фабрика 05/2-4625/1-75 
фармацеутских и хе- од 3. И 1976. год. 
минских производа — 
Лесковац 
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10 CEFATREXYL 
(Cefapirin-natrium) 

инјекции, 
10 х 500 mg 

11 CEFATREXYL 
(Cefapirin-natrium) 

12 DALNATE 
(Tolindatum) 

13 DALNATE , 
(Tolindatum) 

14 GLUCOS1 
INFUNDTBILE 5% 
(Изотон раствор 
на глукоза) 

15 GLUCOSI 
INFUNDTBILE 10% 

16 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 5% 
(Декстроза 5%) 

17 GLUCOSI 
INFUNDTBILE 10% 
(Декстроза 10%) 

18 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 5% 

(Изотон раствор 
на глукоза) 

19 GLUCOSI 
INFUNDIBILE 10% 

20 INDOMETACIN 
(Indometacinum) 

21 INDOMETACIN 
(Indometacinum) 

22 INDOMETACIN 
(Indometacinum) 

23 INDOMETACIN 
(Indometacinum) 

24 INDOMETACIN 
(Indometacinum) 

25 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

инјекции, 
10 x 1 g 

крем, 15 g 

раствор, 
15 ml 
раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

капсули, 
30 x 25 mg 

капсули, 
100 x 25 mg 

капсули, 
500 x 25 mg 

супозитории, 
10 x 100 mg 

супозитории, 
10 X 100 mg 
инј акции, 
1 x 250 mg 

4 5 6 
— — — — ' " 1 • • I -Г , — m 

Може да се употре- „Галеника" —Фарма- 05/2-43/1 
бува во здравствени цеутско-хемијска ин- од 5. IV 1976. год* 
организации на здру- дустрија — Београд 
жен труд. По исклу- — Земун 
чок, лекот може да 
се издаде и со ле-
карски рецепт само 
ако е назначено дека 
лицето било претход-
но лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-

жен труд 
и 05/2-42/1 

од 5, IV 1976. год. 

Може да се изда- „Зорка" — Хемијска 05/2-17/1 
ва само со лекарски индустрија — Шабац од 8. IV 1976. год. 

рецепт 

II 05/2-16/1 
од 8. IV 1976. год. 

Може да се употре- „Inex-Hemcfarm" — 05/2-5279/1-75 
бува само во здрав- Хемијска фармацеут- од 2. II 1976. год. 

организации ска индустрија 
Вршац 

ствени 
на здружен труд 

» 05/2-5280/1-75 
од 2. II 1976. год. 

Институт за тран- 05/2-4773/1-75 
сфузиологија и хе- од 3. II 1976. год. 
матологија — Скопје 

* 05/2-4768/1-75 
од 3. II 1976. год. 

„Зорка" — Хемиска 05/2-4232/1-75 
индустрија — Шабац од 12. I 1976. год. 

05/2-4999/1-75 
од 12. I 1976. год. 

Може да се изда- „Подравка" — Коп-
ва само со лекарски ривница — ООУР 

рецепт „Белупо" — Творница 
лијекова — Лудбрег 

05/2-3995/1-75 
од 30. III 1976. год. 

Може да се употре-
бува во здравствени 
организации на здру-
жен труд. По исклу-
чок, лекот може ' да 
се издаде и со ле-
карски рецепт само 
ако лицето било прет-
ходно лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-

жен труд 

% 05/2-1495/1 
од 30. III 1976. год. 

„ 05/2-1496/1 
од 30. III 1976. год. 

м 05/2-3994/1-75 
од 30, III 1976. год. 

„ ' 05/2-1497/1 
од 30. III 1976. год. 

Лек" — Товарна 05/2-3952/1-75 
арармацевтских ии ке- од, 1. IV 1976. год. 
мичних из делков — 
Љубљана 
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26 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

инјекции, 
50 х 250 mg 

05/2-1510/1 
од 1. IV 1976. год. 

27 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

28 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

29 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

30 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

31 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

32 KEFZOL 
(Cefazolin-natrium) 

33 LEVULOZA 5% 
(Fructosum) 

34 LEVULOZA 10°/o 
{Fructosum) 

инјекции, 
1 x 500 mg 

инјекции, 
50 x 500 mg 

инјекции, 
1 x 1 g 

инјекции, 
50 x 1 g 

инјекции, 
1 x 2 g 

инјекции, 
50 x 2 g 

раствор за 
инфузии, 
500 ml 

раствор за 
инфузии, 
500 ml 

Може да се употребу- „Лек" — Товарна фар-
ва во здравствени ор- мацевтских ин кемич-
ганизации на здружен них изделков — Љуб-
труд. По исклучок, ле- љана 
кот може да се издаде 
и to лекарски рецепт 
само ако лицето било 
претходно лекувано со 
овој лек во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

„ 05/2-3951/1-75 
од 1. IV 1976, год. 

м * 05/2-1511/1 
од 1. IV 1976. год. 

„ ч 05/2-3950/1-75 
од 1, IV 1976, год. 

05/2-1512/1 
од I. IV 1976, год. 

„ „ 05/2-3949/1-75 
од 1. IV 1976. год. 

и „ 05/2-1513/1 
од 1. IV 1976, год. 

Може да се употре- „Inex-Hemofirm" — 05/2-5571/1-75 
бува само во здрав- Хемијска фармацеут- од 6. II 1976. год. 
ствени организации ска индустрија — 

на здружен труд Вршац 

л „ „ 05/2-5570/1-75 
од 6. II 1976. год. 

35) LEVULOZA 5% раствор, 
(Fructosi 500 ml 
infundibile 5%) 

Институт за тран-
сфузиологија и хе-
матолог ја — Скопје 

05/2-4766/1-75 
од 30. I 1$76. год. 

36 LEXOTAN 
(Bromazepamum) 

37 LEXOTAN 
(Bromazepamum) 

38 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

39 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

40 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

.41 LINCOCTN 
(Lincomycinum) 

таблети, 
30 x 3 mg 

таблети, 
30 x 6 mg 

инјекции, 
10 x 1 ml ПО' 
ЗОО mg 

Може да се изда- „Галеника44 —Фарма- 05/2-138/1 
ва само со лекарски цеутско-хемијска ин- од 5. IV 1976. год. 

рецепт Аустрија — Београд 
— Земун 

Може да се употре- „Inex-Hemofarm" — 
бува во здравствени Хемијска фармацеут-
организации на здру-
жен труд. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со ле-
карски рецепт само 
ако лицето било прет-
ходно лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-

жен труд 
инјекции, 
25 х 1 ml по 
ЗОО mg 

инјекции, 
10 х 2 ml по 
600 mg 

инјекции, 
25 х 2 ml по 
600 mg 

05/2-139/1, 
од 5, IV 1976. год. 

05/2-5277/1-75 
од 30. I 1976. РОД. 

ска индустрија — 
Вршац 

05/2-5277/2-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-5278/1-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-5278/2-75 
од 30. I 1976. год. 
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42 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

инфекции, 
5 X IO ml по 
3 g 

43 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

44 LINCOCIN 
(Lincomycmum) 

45 LINCOCIN 
(Lincomycinum) 

46 MADOPAR »125« 

47 MADOPAR »250« 

48 MANITO^ 20°/o 
(Manitoli infundi-
bile 20%) 

49 MICROGYNON 30 

50 MICROGYNON 50 

51 MUCODYNE 
(Carboxymethyl-
cistein) 

52 MUCODYNE 
(Ca rboxymethyl-
cistein) 

5b MUCODYNE 
fCarboxymethyl-
cistein) 

54 MYAMBUTOL -
INH I 

П MYAM3UT0L — 
INH II 

5P NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
(Физиолошки раст-
вор) 

сируп 5°/o, 
200 ml 

таблети, 
100 табл. 

таблети, 
100 табл. ф 
раствор, 
500 ml 

Може да се употребу-
ва во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд. По исклучок, ле-
кот може да се издаде 
и со лекарски рецепт 
само ако лицето било 
претходно лекувано 
со овој лек во здрав-
ствена организација 
на здружен труд 

„Inex-Hemofarm^ — 
Хемијска фарма иеу т-
ска индустрија — 
Вршац 

05/2-5276/1-75 
од 30. I 1976. год. 

капсулу 
16 X 500 mg 

капсули, 
100 * 500 mg 

раствор за 
перорална 
употреба, 
100 ml 
капсула, 
100 капе. 

капсула. 
100 капе. 

раствор, 
500 ml 

дражен, 
21 драж. 

дражен, 
21 драж. 

капсули, 
30 X 375 mg 

капсули, 
100 X 375 mg 

Може да се изда-
ва само со лекарски 

рецепт 

„Галеника" — Фарма-
цевтско-хемијска ин-
дустрија — Београд 
— 3 ему EI 

Може да се употре- Институт за трак-
бува само во здрав- сфузиологија и хе-
ствени организации мато легија — Скопје 

на здружен труд 

Може да се изда- „Алкалоид" — Хе-
ва само со лекарски миска фармацевтска 

рецепт козметичка индустри-
ја — Скопје 

05/2-5274/1-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-5274/2-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-5275/1-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-611/1 
од 5. IV 1976. год. 

05/2-612/1 
од 5. IV 1976. год. 

05/2-4769/1-75 
од 3. I l 1976. год. 

05/2-442/1 
од 16. IV 1976. год. 

05/2-1122/1 
од 16. IV 1976. год. 

„Зорка" — Хемијска 05/2-4003/1-75 
индустрија — Шабац од 8. IV 1976. год. 

05/2-1573/1 
од 8, IV 1976. год. 

, ' I н 05/2-4004/1-75 
од 8. IV 1976. год. 

Може да се употре- „Здравље41 — Фабри- 05/2-3268/lr75 
бува во здравствени ка * фармацеуте^ к и од 23. IV 1976. год. 
организации на здру- хемијских производа 
жен труд. По исклу- — Лесковац 
чок, лекот може да 
се издаде и со ле-
карски рецепт само 
ако лицето било прет-
ходно лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-

жен труд 
05/2-3267/1-75 

од 23. IV 1976. год. 

Може да се употре- „Inex-Hemof3rm" — 05/2-5282/1-75 
бува само во здрав- Хемијска фармацеут- од 2. Il 1976. год. 
ствени организации ска индустрија — 

на здружен труд Вршац 
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57 NATRlI CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
(Физиолошки рас-
твор) 

58 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
(Физиолошки рас-
твор) 

59 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
COMPOS ITUM 
(Рингеров раствор) 

60 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
COMPOSITUM 
(Рингеров раствор) 

61 NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 
COMPOSITUM 
(Рингеров раствор) 

62 NATRII HYDRO-
GENCARBONATIS 
INFUNDIBILE 
Изотон раствор 
на натриум-хидро-
ген-карбонат) 

63 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
500 ml 

инјекции, 
5 х 40 mg 

05/2-4763/1-75 
од 23. II 1976. год. 

64 OBRACIN 
(Tobramyqini sulfas) 

65 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

66 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

67 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

68 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

69 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

70 OBRACIN 
(Tobramycini sulfas) 

71 PALITREX 
(Cefalexinum) 

72 PALITREX 
(Cefalexinum) 

73 PALITREX 
(Cefalexinum) 

74 PALITREX 
(Cefalexinum) 

Може да се употре- Институт за тран-
бува само во здрав- сфузиологија и хе-
ствени организации мато логи ја — Скопје 

на здружен труд 
* „Зорка1' — Хемијска 05/2-4233/1-75 

индустрија — Шабац од 12. I 1976. год. 

инјекции, 
50 х 40 mg 

инјекции, 
5 х 50 mg 

инјекции, 
50 x 50 mg 

инјекции, 
5 x 80 mg 

инјекции, 
50 x 80 mg 

инјекции, 
50 x 100 mg 

инјекции, 
50 x 100 mg 

капсули 
16 x 250 mg 

капсули, 
100 x 250 mg 

капсули, 
16 x 500 mg 

капсули, 
100 x 500 mg 

„Inex-Hemofarm" — 
Хемијска фармацевт-
ска индустрија — 
Вршац 

Институт за тран-
сфузиологија и хе-
матолог^ а — Скопје 

„Зорка" — Хемијска 
индустрија — Шабац 

Може да се употре-
бува во здравствени 
организации на здру-
жен труд. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со ле-
карски рецепт само 
ако лицето било прет-
ходно лекувано со овој 
лек во здравствена 
организација на здру-

жен труд 

05/2-5281/1-75 
од 2. И 1976. год. 

05/2-4772/1-75 
од 2. II 1976. год. 

05/2-5000/1-75 
од 12. I 1976. год. 

05/2-4997/1-75 
од 12. I 1976. год. 

„Лек" — Товарна 05/2-3953/1-75 
фармацевтских ин од 1. IV 1976,. год. 
кемичних изделков — 
Љубљана 

Може. да се изда-
ва само со лекарски 

рецепт 

„Галеника" — Фарма-
цеуте^-хеми,-јек а ин-
дустрија — Београд 
— Земун 

05/2-1992/1 
од 1. IV 1976, год. 

05/2-3954/1-75 
од I. IV 1976, год. 

05/2-1514/1 
од 1. IV 1976 год. 

05/2-3955/1-75 
ОД 1. IV 197а. год. 

05/2-1515/1 
од I. IV 1976. год. 

05/2-3956/1-75 
од I, IV 1976. год. 

05/2-1516/1 
од 1. IV 1976, год. 

05/2-4626/1-75 
ОД 16. I 1976, год. 

05/2-4626/2-75 
од 16. I 1976, год. 

05/2-4627/1-75 
од 16. I 1976, год. 

05/2-4627/2-75 
од 16, I 1976. год. 
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75 PALITREX 
(Cefalexinum) 

76 PALITREX 
(Cefalexinum) 

77 PALITREX 
(Cefalexinum) 

78 PARLODEL 
(Bromocriptinum) 

79 PILOKARPIN 0,5®/o 
(Pilocarpini 
chloridum) 

80 PILOKARPIN l®/o 
(Pilocarpini 
chloridum) 

81 PILOKARPIN 2®/e 
(Pilocarpini 
chloridum) 

82 PILOKARPIN 3®/* 
(Pilocarpini 
chloridum) 

83 PILOKARPIN 4°/e 
(Pilocarpini 
chloridum) 

84 RIFAMPICIN 
(Rifampicinum) 

Сува смеса за Може да се изда-
подготвува- ва само со лекарски 
ње орална рецепт 
суспензија, 
шишенце со 
2,5 g цефа-
лексин (за 
подготвува-
ње 20 ml (су-
спензија) 

Сува смеса за » 
подготвува-
ње орална су-
спензија, ши-
шенце со 5 g 
цефалексин 
за подготву-
вање 100 ml 
суспензија) 

Сува смеса за 9 
подготвува-
ње орална су. 
спензија, ши-
шенце со 10 g 
цефалексин 
(за подготву-
вање 100 ml 
суспензија) 

таблети, * 
30 х 2,5 mg 

капки за очи, 
10 ml 

капки за очи, 
10 ml 

капки за очи 
10 ml 

капки за очи 
10 ml 

капки за очи, 
10 ml 

„Галеника" — Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија — Београд 
— Земун 

05/2-56731-75 
од 16. I 1976. год. 

05/2-4629/1-75 
од 16. I 1976. год. 

05/2-4628/1-75 
од 16. I 1976. год. 

05/2-3671/1-75 
од 30. I 1976. год. 

,,Sandoz"-Basel, Швај-
царска. 
Застапник: „Велебит" 
— Загреб, Радна ор-
ганизација за меѓу-
народну и унутрашњу 
трговину 
„Плива" — Творница 05/2-4741/1-75 
фармацеутских и ке- од 30. I 1976. год. 
мијских производа — 
Загреб 

05/2-4742/1-75 
од 30. I 1976. год. 

05/2-5551/1-75 
од 6. II 1976. год. 

„ 05/2-5539/1-75 
од 6. II 1976. год. 

и 05/2-784/1 
од 15. IV 1976. год. 

Јсапсули, Може да се издава „Алкалоид" — Хеми- 05/2-3899/1-75 
16 х 150 mg со рецепт од лекар ска фармацеуте^ од 19 IV 1976. год. 

специјалист по соод- козметичка индус-
ветна гранка на ме- трија — Скопје 
дицината. По исклу-
чок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
од лекар по општа 
медицина само ако е 
назначено дека лекот 
е пропишан врз ос-
нова на мислење од 
лекар специјалист по 
соодветна гранка на 

медицината 
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85 RIFAMPICIN 
(Rifampicinum) 

*86 RIFAMPICIN 
(Rifampicinum) 

87 RIFAMPICIN 
(Rifampicinum) 

88 RIMACTAZID 150 

89 RIMACTAZID ЗОО 

90 RIMACTAZID ЗОО 

91 SALVIAMIN LX2 

92 SALVIAMIN LX6 

93 SEQUILAR 

капсули, Може да cfc издава со „Алкалоид" — Хемис- 05/2-1742/1 
100 х 150 mg рецепт од лекар спе- ка фармацеутска коз- од 19. IV 1976. год. 

ција лист по соодветна метичка индустрија — 
гранка на медицината. Скопје 
По исклучок, лекот 
може да се издаде и со 
рецепт од лекар по оп-
шта медицина само а-
ко е назначено дека 
лекот е пропишан ррз 
основа на мислење од 
лекар специјалист по 
соодветна гранка на ' 
медицината 

! ' „ 05/2-1740/1 
од 19. IV 1976. ГОД. 

ка псу ли, 
16 х ЗОО mg 

капсули, 
100 x ЗОО mg 

дражен, 
50 драж. 

дражен, 
40 драж. 

дражен, 
100 драж. 

раствор за 
инфузии, 
500 ml 

раствор за 
инфузии, 
500 ml 

дражен, 
21 драж. 

ЕТ TYPHI 
purificatum et 
adsorptum 
(мешана вакцина 

против тетанус и 
тифус) 

VIAROX 
(Beclomethasoni 
dipropionas) 

05/2 Бр. 4593/1 
3 јуни 1976 година 

Белград 

(10 дози) 

аеросол за 
инхалација 
12 mg (200 пи-
ха лациони 
дози 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 

на здружен труд 

w
 1 05/2-1741/1 

од 19. IV 1976. год. 

„Плива" — Творница 05/2-5211/1-75 
фармацеутских и ке- од 26. III 1976. год. 
мијских производа — 
Загреб 

» 05/2-5212/1-75 
од 26. III 1976. год. 

и 05/2-3849/1-75 . 
од 26. III 1976. год. 

„ 05/2-1234/1 
од 23. IV 1976. год. 

05/2-1232/1 
од 23. IV 1976. год. 

94 TETRAKAIN 0,5°/о кап ки за очи, 
(Tetracaini 10 ml 
chloridum) 

95 VACCINUM TETANI 1 x 5 ml 

Може да се изда-
ва само со лекарски 

рецепт 

Може да се употре-
бува само во здрав-
ствени организации 

на здружен труд 

„Алкалоид" — Хеми-
ска фармацеутска 
козметичка индустри-
ја — Скопје 

„Плива" — Творница 
фармацеутских и ке-
мп јских производа — 

Загреб 

Имунолошки завод — 
Загреб 

05/2-443/1 
од 16. IV 1976. год. 

05/2-1398/1 
од 19. IV 1976. год. 

05 2-435/1 
од 30. III 1976. год. 

Може да се изда- „Подрарка" — Коп- 05^2-3990/1 
ва само со лекарски ривница — ООУР од 10. II 1976. год. 

рецепт „Белупо" — Творница 
лијекова — ЛудПрег^ 

Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство-

и социјална заштита, 
Зора Томиќ, е. р. 
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485, \ 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ОБЛИЦИ ИЛИ ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕ-
СЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА 

Во периодот од I јануари до 31 мај 1976 година е укината согласност за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

6pojGH ** а з и в н а л е к 0 Г 1 
Облик и паку-
вање на лекот 

Производител , 
на лекот 

Број и датум но 
согласноста за пу-
штање на лекот во 

промет 

Број и датум на ре-
шението за укину-
вање на согласноста 
за пуштање на ле-

кот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 АСУNORM дражен, 
50 драж. 

„Крка" — Товарна 
фармацевтска™ ин ке-
мичних изделков — 
Ново Место 

16-409/1-63 
од 25. VII 1963. год. 

05/2-74/1-76 
од 5. IV 1976. год. 

2 AL-PAS таблети, 
250 та бл. 

„Алкалоид" — Хеми-
ска фармацеутска ко-
зметичка индустрија 
— Скопје 

, 16-632/1 
од 31 XII 1963. год. 

05/2-314/1 
о д 24. V 1976. ГОД. 

3 AL-PAS таблети, 
500 табл/ 

it 16-632/2 
од 31 ХИ 1963. год. 

05/2-314/1 ^ 
од 24 V 1976. год. 

4 AMINOPYRIN таблети, 
10 х 0,1 g 

и 538/2 
од 4 IV 1958. год. 

0" " V I 
од 24 1976. год. 

5 AMINOPYRIN таблети, 
20 х 0,1 g 

м 09-310 1 
од 29 VI 1960, год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

6 AMINOPYRIN таблети, 
250 х 0,1 g 

\ 1« 09-310/2 
од 29 VI 1960 год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976, год. 

7 AMINOPYRIN таблети, 
500 х ОЛ g 

11 08-107/1 
од 16 И 1962 год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976, год. 

8 AMINOPYRIN таблети, 
1000 х ОЛ g 

ч И 09-3103 
од 29. VI 1960. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976 год. 

fi AMINOPYRIN таблети, 
10 х 0,3 g 

м 589/2 
од 4 IV 1958. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

10 AMINOPYRIN таблети, 
250 х 0,3 g 

и 08-962/1 
од 15. ХИ 1961. год. 

05/2-314/1 
од 24 V 1976. год. 

11 AMINOPYRIN таблети, 
500 х 0.3 g 

и 08-962/2 
од 15, ХИ 1961. год. 

05/2-314/1 
од 24. V *976. год. 

12 AMINOPYRIN таблети, 
1000 х 0,3 g 

08-962/3 
од 15. XII 1961. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

33 APARCAN таблети, 
50 х 5 mg 

е 15-515-90/1 
од 10, VI 1965. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

BENIZOL таблети, 
40 табл, 

„Крка" — Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков — 
Ново Место 

09-1286/1' 
од 5. ХИ 1958. год. 

05/2-907/1-76 
од 5. IV 1976. год. 

15 BENIZOL l°/o ампули, 
10 х 1 ml 

ѕ» 09-3412/1 
од 5 IX 1959, год. 

05/2-908/1-76 
од 5. IV 1976. год. 

16 BENIZOL 10% 

•U 

раствор, 10 ml а 09-1282/1 
од 5, IX 1958. год. 

05/2-909 1-76 
од 5, IV 1976 год. 

17 BENIZOL Е маст, 20 g в 09-736/1-60 
од 30. XII I960, год. 

05/2-911/1-76 
од 5. IV 1976. год. 
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18 BORAL маст, 25 g „Алкалоид" — * Хемис-
ка фармацеуте^ коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

108-421/1 
од 7. XII 1962. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. ГОД. 

19 CALCIBROM гранулат, 
100 g 

* 15-515-450/1 
од 14. ХП. 1965. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

20 CALCIBROM таблети, 
10 табл. 

м 15-515-449 
од 8, ХИ 1965. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

21' CALCII 
BROMIDUM 10% 

аМпули, 
50 x 5 ml 

г • 15-515-436/1 
од 1. XII 1965. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

22 CALCII 
BROMIDUM 10% 

ампули, 
50 x 10 ml 

*9 15-515-437/1 
ОД 3. ХИ 1965. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

23 CARD IOQUIN таблети, 
20 табл. 

„Лек" — Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
них изделков — Љуб-
љана 

15/11-209/1 
од 22. VII 1967. год. ОД 

05/2-656/1 
16. IV 1976. год. 

24 CHLORTETRA-
CYCLIN 

капсули, 
16 х 250 mg 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеуте^ коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

05-6106/1-69 
од 6. I 1970. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. ГОД. 

25 CHLORTETRA-
CYCLIN 

капсули, 
100 х 250 mg 

и 05-6106/2-69 
од 6, I 1970, год. ОД 

05/2-314/1 
24, V 1976. ГОД. 

26 CHLORTETRA-
CYCLIN V / 

капсули, 
16 капе. 

и 05-6103/1-69 
од 6. I 1970. год. ОД 

05/2-314/1 
24, V 1976. год. 

27 CHLORTETRA-
CYCLIN V 

капсули, 
100 капе. 

и 05-6103/2-69 
од 6. I 1970. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

28 DECARIS таблети за деца, 
2 х 50*mg 

Janssen Pharmaceutica 
Beerse, Белгија; За-
стапник: „Крка" — 
Товарна фармацевт-
ских ин кемичних из-
делков — Ново Место 

6-1264/1 
од 4. X 1972. год. од 

05/2-903/1-76 
5. IV 1976. грд. 

29 DECARIS дражен за 
возрасни 
1 х 150 mg 

» 6-1265/1 
од 4. X 1972. год. ОД 

05/2-903/1-76 
5. IV 1976. год. 

30 DODEMUCIL капсули, 
40 капе. 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеутска коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

6-1622/1 
од 28. VII 1972. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976, год. 

31 DOVERI таблети, 
10 табл. 

>t 09-2164/1 
од 16. VI 1959. год. ОД 

05/2-314/1 
24, V 1976, ГОД. 

32 DOVERI таблети, 
20 та бл. 

»» 3 
од 20. XI 1957. год.. ОД 

05/2-314/1 
24, V 1976. ГОД. 

33 DOVERI таблети, 
250 табл. 

>1 133 
од 18. ХИ 1957, год. ОД 

05/2-314/1 " 
24. V 1976. ГОД. 

34 EDECRIN инјекции, 1 х 50 
m l со 50 m g ли-
офилизирана 
супстанција 

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

6-5832/1-72 
од 26. ХИ 1973. год. ОД 

05/2-656/1 
16. iV 1976. ГОД. 

35 GARAMYCIN крем 0,1% 
15 g 

„Крка" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — • 
Ново Место 

05-5104/1-69 
од 13. II 1970. год. ОД 

05/2-904/1 
16. IV 1976. ГОД. 

36 IMMUNOGLOBU-
LINUM 
HUMANUM ANTI 
(Rho) 16% 

раствор, 1 ампу-
ла со една про.-

D филактична до-
за* анти Д (Rho) 
имуноглобулин 

Имунолошки завод — 
Загреб 

05/2-2223/1 
од 16. VI 1975. год. ОД 

05/2-2317/1 
21. V 1976. год. 
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37 IMMUNOGLOBU-
LINUM 
HUMANUM ANT1 D 
(Rho) 16% 

раствор, 1 ампу-
ла со една про-
филактичпа до-
за анти Д (Rho) 
имуногл обу лин 

Имунолошки завод — 
Загреб 

05/2-690/1 
од И. V 1975. год. од 

05/2-2317/1 
21. V 1976. год. 

38 IMMUNOGLOBU-
L1NUM 
HUMANUM ANTI-
TETANICUM 16°/» 

раствор, 1 ши-
шенце од 2 ml 
по 500 I.U. 

и 08-688/1 
од 13. VII 1970. год. од 

05/2-2317/1 
21. V 1976. год. 

\ 

39 IMMXJNOGLOBU-
LINUM 
HUMANUM ANTI-
VACC1NOSUM 16% 

раствор, 1 ши-
шенце од 2 ml 
по 500 I.U. 

»> 08-689/1 
од 13. VII 1970. год. од 

05/2-2317/1 
21. V 1976. год. 

40 IMMUNOGLOBU-
LINUM 
HUMANUM ANT1-
VACCINOSUM 16°/o 

раствор, 1 ши-
шенце од 5 ml 
по 500 I.U. 

м 08-689/2 
од 13. VII 1970. год. од 

05-2-2317/1 
21. V 1976. год. 

41 INHA 17 таблети, 
60 х 0,3 g 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармаце.утска коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

15-25/1 
од 5. VIII 1966. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

42 JECOLAN маст. 25 g и 108-145/1-62 
ОД 21. XI 1963, год. од 

05/2-314/1 
24, V 1976. год. 

43 KENALOG S крем, 15 g „Крка" — Ново Место 
— Товарна фармаце-
втских ин кемичних 
изделков — ТОЗД 
ИСИС 

05-5100/1-69 
од 26. I 1970. год. од 

05/2-905/1-76 
5, V 1976. год. 

44 LUCIDRIL инјекции, 25 ши-
шенца сува суп-
станција и 25 
амп. од 10 ml 
редестилирана 
вода 

и 16-721/2-63 
од 4. VI 1964. год. од 

05/2-906/1-76 
5. V 1976. год. 

45 M1DAMOR таблети, 
20 х 5 mg 

„Лек" — Товарна фар-
ми цевтских ин кемич-

-них изделков — Љуб-
љана 

6-73/1 
од 18. II 1974. год. 

N 
од 

05/2-656/1 
16. IV 1976. год. 

46 MIDAMOR таблети, 
100 х 5 mg 

м 6-73/2 
од 18 II 1074. год. од 

05/2-656/1 
16 IV 1976. год. 

47 N1ZON таблети, 
20 х 5 mg 

„Боспалијек" — Пре-
дузеќе за производњу 
фап мамутских, козме-
тички х и хемијских 
производа — Сарајево 

05/2-550'1 
од 3 III 1069. год. од 

05 2-5147/1 
16. IV 1976. год. 

48 OKS1TETRACIKL1N 
VIT 

дражен, 
16 драж. 

„Крка" — Ново Место 
— Товарна фармаце-
втских ин кемичних 
изделков — ТОЗД 
ИСИС 

08-4598/1 
од 25. XII 1970. ГОД. од 

05/2-914/1-76 
5. V 1976. год. 

49 OKSITETRACIKLIN 
VIT 

дражен, 
100 драж. 

9* 08-4598/2 
од 25 XII 1970. год. 

05/2-914/1-76 
(ОД 5. V 1976. год. 

50 OKSITETRACIKLIN 
VIT 

сува смеса за 
подготвување 
капки 10 ml ч 

08-4599/1 
од 30. XII 1970. год. ОД 

05/2-910/1-76 
5. IV 1976. год. 

51 OKSITETRACIKLIN 
,VIT 

сува смеса за 
подготвување 
сируп, 50 ml • 

'' * 
08-4600/1 

од 31. XII 1970. год. од 
05/2-912 1-76 
5. IV 1976. год. 

52 OP1VERIN ампули, 
5 х 1 ml 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеуте^ коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

108-360/1-62 
од 6. VI 1963. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 
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53 OPIVERIN 

54 OPIVERIN 

бб OPIVERIN 

66 OSPEN 400 

67 PANOPIN 

бб PANOPIN 

59 PANOPIN 

60 PANOPIN 

61 PREDNISON 

62 PREDNISON 

63 PREDNISON 

64 PROVIRON 

65 REGLAN 

66 SOLUTIO 
GLUCOSI 5% 

67 SOLUTIO NATRII 
CHLORIDI ISOTO-
NICA 

68 SANOXYL 

ампули, 
50 X I ml 

дражен, 
IO. драж. 

супозитории, 
5 супоз. 

сируп, 60 ml 

ампули, 
5 X I ml 

ампули, 
50 X I ml 

solutio 2Vo, 
IO ml 

таблети, 
IO та бл. 
таблети, 
IO X 5 mg 

таблети, 
20 X 5 mg 

таблети, 
250 X 5 mg 

таблети, 
30 X IO mg 

таблети, 
20 X IO mg 

раствор, 
5Q0 ml 

раствор, 
500 ml 

таблети, 
500 X 0,5 g 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеуте^ коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

108-360/2-62 05/2-314/1 
од 6. VI 1963. год. од 24. V 1976. год. 

69 SULFAGUANIDIN таблети, 
20 X 0,5 g 

70 SULFAGUANIDIN таблети, 
500 табл. 

71 TETRACIKLIN VIT дражен, 
16 драж. 

72 TETRACIKLIN VIT дражен, 
100 драж. 

73 TETRACIKLIN VIT сува смеса за 
подготвување 
капки IO ml 

„Крка" — Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков — 
Ново Место 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеутска коз-
метичка индустрија — 
Скопје 

108-360/3-62 05/2-314/1 
од 6, VI 1963. год. од 24. V 1976. год. 

108-360/4-62 - 05/2-314/1 
од 6, VI 1963. год. од 24. V 1976. год. 

4285/1 05/2-5643/1-75 
од 19. V n 1971. год. од 30. I 1976. год. 

• 08-809/1 05/2-314/1 
од 26. IX 1961. год. од 24. V 1976. год. 

Завод за трансфузија 
иа крв — Скопје 

08-809/2 
од 26 IX 1961. год. 

09-2921/1 
од 21. IX 1959. год. 

09-2920/1 
од 21. IX 1959. год. 

08-420/1 
од 6. ГХ 1962. год. 

08-420/2 
од 6. IX 1962. год. 

08-420/3 
од 6. IX 1962. год. 

08-2071/2-70 
од И. V 1971. год. 

08-3634/1 
од 22, Vil 1970. год. 

15-722/1-66 
од 13. V 1967. год. 

15-720/1-66 
од 13. V 1967. год. 

„Крка" — Ново Место 4604/1 
— Товарна фармаце- од 29. ХИ 1970. год. 
втских иц кемичних 
изделков — ТОЗД 
ИСИС 
„Алкалоид" — Хемис- 08-304/1 
ка фармацеутска коз- од 4. V 1962. год. 
метичка индустрија — 
Скопје 

* 08-378/1 
од 6. IX 1962. год. 

„Крка" — Ново Место 08-4601/1 
— Товарна фармаце- од 25. ХИ 1970. год. 
втских ин кемичних 
из нелков — ТОЗД 
ИСИС 

х 08-4601/2 
од 25. XII 1970. год. 

„ 08-4593/1 
од 31. XII 1970. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24 V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24 V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24 V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

05/2-1821/1 
од 24. V 1976. год. 

05/2-18/1 
од 24. V 1976, год. 

05/2-4773/1-75 
од 3. II 1976. год. 

05/2-4763/1-75 
од 23. II 1976. год. 

05/2-957/1-76 
од 5. V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24. V 1976. год. 

05/2-314/1 
од 24 V 1976. год. 

05/2-913/1-76 
од 5. V 1976. год. 

05/2-913/1-76 
од 5. V 1976, год. 

05/2-916/1-76 
од 5. V 1976. год. 
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1 2 3 4, 5 6 

74 TETRACIKLIN VIT сува смеса за 
подготвување 
сируп, 50 ml 

„Крка" — Ново Место 
— Товарна фармацев-
тских ин кемичних из-
делков — ТОЗД ИСИС. 

08-4597/1 * 
од 30. XII 1970. год. 

05/2-915/1-76 
од 5. IV 1976. ГОД. 

75 TETRACYCLIN капсули, 
16 х 250 mg 

„Алкалоид" — Хемис-
ка фармацеутска коз-
метичка индустрија -— 
Скопје 

ОД 
05-6108/1-69 
6. I 1970. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

76 TETRACYCLIN капсули, 
100 х 250 mg 

»» 
ОД 

05-6108/2-69 
6. I 1970. год. ОД 

05/2-314/1 
24, V 1976. год. 

77 TETRACYCLIN V капсули, 
16 капе. ОД 

05-6107/1-69 
23. II 1970. год. од 

05/2-314/1 
24, V 1976. год. 

78 TETRACYCLIN V капсули, 
100 капе. ОД 

05-6107/2-69 
23. II 1970. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

79 TIFENSO маст, 20 g »» 
ОД 

15-33/1 
15. X 1966. год. од 

05/2-314/1 ' 
24, V 1976. год. 

80 TRECATOR супозитории, 
10 х 0,5 g 

»» 
ОД 

08-187/1 
27. »IV 1962. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976, год. 

81 TRECATOR супозитории, 
200 х 0,5 g 

»» 
ОД 

08-188/1 
27. IV 1962. год. ОД 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

82 TRECATOR таблети, 
40 х 0,25 g 

» 
ОД 

08-186/1 
27. IV 1962. год. од 

05/2-314/1 
24. V 1976. год. 

83 TRECATOR таблети, 
500 х 0,25 g 

»» 
од 

08-185/1 
27. IV 1962. год, од 

05/2-314/1 
24, V 1976. ГОД. 

84 ULTRAPROCT супозитории, 
6 супоз. од 

08-3635/1 
22. VII 1970. год. ОД 

05/2-18/1 
24, V 1976. ГОД. 

85 URODIAZIN таблети, 
20 табл. 

»» 
од 

08-583/1-61 
4. V 1962. год. о д 

05/2-314/1 
24. V 1976, ГОД. 

2. Лековите од овој список можат да бидат во промет уште една година од денот на донесувањето 
на решението за укинување на согласноста за пушта ње во промет на одделен лек. 

05/2 Бр. 4593/1 
3 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за здравство 
и социјална заштита, 

Зора Томиќ, е. р. 

486. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТКЛО-
НУВАЊЕ НА РАДИО ПРЕЧКИ 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Отклонување на радиопречки. 

Постапка за издавање на атестот 
ЕЅО — — — — — — — — JUS N.N0.910 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова-
решение е 'Задолжителен и влегува во сила на 1 
октомври 1976 година. , 

Бр. 166-5102/1 
12 мај 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот за-
вод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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487. 

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на-ре-
публиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 
36/75), во врска со член 14 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 
52/73 и 36/75) Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 
И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО 

ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство' („Службен, лист на СФРЈ", бр. 58/74 и 37/75) 
точка 1 се менува и гласи: 

„1. Домашни и странски лица во патничкиот 
промет со странство можат да изнесуваат од Југо-
славија, односно да внесуваат во Југославија ефек-
тивни динари до износот од 1.500 динари по лице, и 
тоа во апоени од 100 динари и помали." 

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

О. бр. 50 
6 јули 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е р. 

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

Претставници на производителите: Товарна ду-
шака — Руше и „Далмација" — Дуги Рат. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
г о в и н и " — Каштел Шуќурац, „Електробосна" 
— Јајце и „Јувент" — Запрешиќ. 

488. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛ-

ЦИУМ КАРБИД 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 март 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за калциум карбид, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) прав од 1 mm i З.ИО 
2) гранулација од 1/2 mm ^ 3.400 
3) гранулација од 2/4 mm ~ 3.670 
4) гранулација од 4/7 mm г 3.930 
5) гранулација од 7/15 mm 4.200 
6) гранулација од 15/25 mm 4.580 
7) гранулација од 25/50 до 50/80 mm 4.690 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-

ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3725 од 2 јули 1976 
година. 

489. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОН-

ДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 април 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени за кондиторски про-
изводи, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд да можат да ги усогла-
сат, односно зголемат своите затечени продажни цени 
во просек до 24°/о според ценовниците што се соста-
вен дел на Спогодбата, при условите на продажбата 
што се наведени во Спогодбата. 

2. Цените од став 1 на оваа точка важат како 
цени во продажба на мало, без данок на промет, 
вклучувајќи ја и амбалажата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1867 од 11 јуни 1976 
година. 

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

Претставници на производителите: 31 производи-
тел потписник на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошурзчи: 40 
купувачи-потрош^гвачи потписници на Спогод-
бата. 

490. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучусаат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРО-

МОБРАНСКА ОПРЕМА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 10 јуни 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за громобранска опрема, со тоа што про-
изводителската организација на здружен труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни, це-
ни, ппи постојните услови на продажбата, во просек 
до 13°/о. а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1869 од 28 мај 1576 го-
дина. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: . Претпријатие 
„Елинд" — Валево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

По извршеното споредувале со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за допол-
нение на Решението за ослободување од обврската 
за полагање депозит при определени инвестициони 
вложувања во нестопански и ^производни инвес-
тиции во СР Србија, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/76, се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАН-
СКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР 

СРБИЈА 

Во точка 1 во уводната реченица наместо бро-
јот: „И" треба да стои: „21". 

Во став 2 во уводната реченица наместо бројот: 
„7" треба да стои: „12", а одредбите под 8, 9, 10'и 11 
стануваат одредби под 13, 14, 15 и 16. 

Од Сојузниот извршен со&ет, Белград, 13 јули 
1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
fe утврдено дека во текстот на Решението за допол-
нение на Решението за ослободување од обврската 
за полагање депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвестициони 
вложувања во објекти на комуналното стопанство, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТ-
СКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 

ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНОТО СТОПАЦСТВО 

Во точка 1 во уводната реченица наместо бро-
јот: „50" треба да стои: „54", а одредбите под 51 до 
56 стануваат одредби под 55 до 60. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 јули 
1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за начи-
нот на\ остварување премија за пченица во 1976 го-
дина, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 18/76, 
се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-

ЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА 

Во точка 3 наместо бројот: „6084-637-3273" треба 
да стои бројот: „60811-637-3273". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
6 јули 1976 година. 

УСТАВЕН ;СУЈГНА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ДОМОТ ЗА 
ОДМОР „РАДОСАВ ТАДИЌ" ВО ХВАР ВО РА-

БОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Работната организација „Гранекспорт", Бел-
град и Самоуправната интересна заедница за од mod 
и рекреација на работници „Радосав Тадиќ" од 
Белград, што ја сочинуваат: Синдикатот на работ-
ниците од услужните дејности на Југославија, Син-
дикатот на работниците од суштествените дејности 
на Југославија, Работната заедница на Стопанската 
комора на Југославија, Претпријатието „Текстил", 
Претпријатието „Југопетрол", Претпријатието „Ко-
паоник", Претпријатието на стоковни куќи „Бео-
град", сите од Белград, ООЗТ „Избор", Загреб и 
Претпријатието „Жито-цромет" — ООЗТ „Напре-
дак", Чачак, врз основа на одлуките од собирот на 
работниците, односно од собранието на самоуправ-
ната интересна заедница, поведоа пред Уставниот 
суд на Југославија спор за организирање на работ-
ната заедница на нивниот Дом за одмор „Радосав 
Тадиќ" во Хвар во работна организација. Во пред-
логот наведоа дека Домот за одмор го користеле 
уште од 1947 година, а во 1956 година го формира-
ле како свое работничко одморалиште, па како 
такво во 1956 година и е регистрирано ка ј Окруж-
ниот стопански суд во Сплит. За таа цел основачи-
те на Домот за одмор почнувајќи од неговото фор-
мирање ги проширувале капацитетите на Домот со 
средства од своите фондови за заедничка потрошу-
вачка и ги покривале евентуалните загуби на До-
мот. Со договорите; склучени помеѓу нив како осно-
вачи на Домот и работната заедница на Домот се 
утврдени начинот и условите за користење на ка-
пацитетите на Домот од страна на основачите, што 
во 1975 година основале самоуправна интересна 
заедница заради подобро и .поорганизирано корис-
тење на капацитетите на Домот. 

Подносителите на предлогот сметаат дека осно-
вањето на наведената работна организација им е 
противно на Уставот и законот затоа што врз исти-
те средства веќе постоела регистрација на Домот за 
одмор како деловен објект на основачите, па пред-
лагаат Уставниот суд на Југославија да ја поништи 
одлуката од работниците на работната заедница на 
Домот за организирање на Домот за одмор „Радосав 
Тадиќ" во Хвар во работна организација. 

Во одговорот на предлогот работниците на До-
мот за одмор потврдија дека се организирале во ра-
ботна организација, со Собранието на општина 
Хвар како основач, и сметаат дека со таа постапка 
не сториле ништо противно на Уставот и законот. 
Имено, тие поуспешно ќе ја организираат својата 
работа и ќе ги користат капацитетите ако работат 
самостојно, а се готови и натаму да им вршат ус-
луги на основачите под поповолни услови. 

Што се однесува до правото на основачите на 
средствата врз кои ја конструирале работната ор-
ганизација, работниците на Домот за одмор стојат 
на становиште дека се во прашање општествени 
средства врз кои работат тие, па дека немало преч-
ки тие да организираат работна организација врз тие 
средства. 

Посебно истакнуваат дека за сето време на 
своето постоење работеле самостојно и од средства-
та на својот доход ги покривале своите расходи и 
своите обврски кон општествената заедница, а до-
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колку имале деловни загуби, тие загуби ги покри-
вало Собранието на општина Хвар, а подносителите 
на предлогот го сториле тоа само во 1974 година. 

Сите тие околности го обусловија донесувањето 
на одлуката од страна на работниците на Домот за 
одмор да се конституираат во работна организација, 
за да се здоби јет со општествено-економски статус 
адекватен на нивната фактична положба во здру-
жениот труд, како и да работат според принципот 
на рентабилитет. Поради тоа тие не ја прифатиле 
Самоуправната спогодба за основање на Самоуправ-
на интересна заедница за одмор и рекреација на 
работници „Радосав Тадиќ". Затоа предлагаат Ус-
тавниот суд на Југославија да го одбие предлогот 
од подносителите на предлогот. 

2.-Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
поднесоците, документацијата и изјавите на учес-
ниците на јавната расправа, одржана на 24 јуни 
1976 година, утврди дека Домот за одмор „Радосав 
Тадиќ" во 1947 година со одлука од надлежните ор-
гани им е продаден на користење на Единствените 
синдикати на работниците и наместениците на Југо-
славија. Од тогаш Домот за одмор е проширен со 
купување нов објект и со доградба и адаптација на 
постојните објекти од средствата за заедничка по-
трошувачка на сегашните десет основачи, а се води 
како општествен имот со кој управуваат подносите-
лите на предлогот и Стопанската комора на Југо-
славија. 

Домот за одмор, како одморалиште на работни-
ци, основан е во 1956 година од страна на предлага-
чите за што постои согласност од тогашниот Котар-
ски народен одбор Хвар, па како таков и е реги-
стриран кај Окружниот стопански суд во Сплит. 

Намената на Домот за одмор е да и м врши уго-
стителски услуги на работниците од работните заед-
ници на основачите и на членовите на нивните се-
мејства. На трети лица. домашни и странски Домот 
може да им врши угостителски услуги само ако има 
слободни капацитети по подмирувањето на потре-
бите на работниците на основачите. 

Односите помеѓу основачите на Домот за одмор 
и работните луѓе што работат во Домот т.е. нив-
ната работна заедница се регулирани со договорите 
и статутите на самата работна организација. Од 
името на основачите — нивните обврски во однос 
на Домот, како и кон работната заедница, ги врши 
Советот на основачите на Домот за одмор. Во таа 
смисла Советот на основачите дава согласност на 
статутот на Домот за одмор, на калкулаџијата на 
цените, на завршната сметка и други парични до-
кументи. Распоред на користењето на капацитетите 
вршат основачите — според своите вложувања во 
изградбата на објектите на Домот. За обврските на 
Домот за одмор одговара работната заедница до ви-
сочината на средствата со кои располага Домот, а 
над тоа одговараат основачите. Работната заедница 
на Домот за одмор не може имотот на Домот да го 
отуѓува, намалува или отстапува без претходна со-
гласност од основачите. 

3. Врз основа на утврдената фактична состојба 
произлегува дека Домот за одмор „Радосав Тадиќ" 
во Хвар до спроведената постапка за организирање 
во посебна работна организација, бил основан од 
страна на основачите и дека работел како посебна 
угостителска единица со статус на работна заедни-
ца. Домот за одмор е основан како одморалиште на 
повеќе работни организации, со намена на работни-
ците на сите основачи на Домот да им овозможи да 
користат одмор и рекреација под поповолни услови, 
и тоа не само материјални туку и други и никој 
нема право да ја менува неговата намена без со-
гласност од основачите. Спрема тоа, самата намена 
на Домот за одмор капо и карактерот иа сре^от^а-
та вложувани во неговата изградба од страна на 

основачите на Домот ја определуваат и организаци-
јата на неговото работење, формите на организира-
ње на работните луѓе во него, односно нивните пра-
ва и обврски во самиот Дом, како и во однос на ос-
новачите. 

Според наоѓањето на Уставниот суд на Југосла-
вија. не постојат условите утврдени во член 36 став 
1 на Уставот на СФРЈ работниците на Домот за од-
мор „Радосав Тадиќ" да се организираат ниту како 
основна организација на здружен, труд, а со тоа 
ниту како посебна работна организација, зашто со 
тоа, без согласност од основачите, би се менувала 
намената на Домот. 

Согласно со одредбите од чл. 29 и 30 на Уставот 
на СФРЈ, работниците што вршат определени ра-
боти во организација на здружен труд од заедни-
чки интерес за повеќе организации во нејзиниот 
состав, односно за самоуправни интересни заедници 
и други самоуправни и општествено-политички ор-, 
ганизации. ако не постојат условите предвидени во 
Уставот и законот да формираат работна организа-
ција или основна организација на здружен труд, 
формираат работна заедница. Според тоа, работните 
луѓе на Домот за одмор „Радосав Тадиќ" во Хвар 
можат да се организираат единствено како работ-
на заедница. 

Работниците во работната заедница, согласно со 
наведените одредби од Уставот, имаат определени 
самоуправни права што произлегуваат од природа-
та и карактерот на работите што ги вршат. Посебно, 
тие работници имаат право на средства за лична и 
заедничка потрошувачка во согласност со начелото 
на распределбата според трудот и со основите и ме-
рилата за распределба што важат во организација 
на здружен труд. 

Со оглед на напред изложеното, околноста што 
Домот за одмор им врши угостителски услуги и на 
трети лица, ако по подмирувањето на потребите на 
работниците од основачите на Домот има слободни 
капацитети, не мо лее да биде од такво значење што 
да влијае врз промената на досегашниот статус на 
Домот за одмор, т.е. да и даде право на работната 
заедница на Домот да се организира било како ос-
новна организација на здружен труд било како ра-
ботна организација. 

4. Врз основа на изложеното, а согласно со член 
22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, Уставниот суд на Југославија до-
несе' 

О д л у к а 
Се утврдува дека работната заедница на одмо-

ралиштето на предлагачите- Дом за одмор „Радосав 
Тадиќ" во Хвар не ги исполнува условите за орга-
низирање во основна организација на здружен труд 
па со тоа ниту во работна организација. 

5. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судии Милорад Достанић Ради-
вое Главиќ, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарциеки, 
Радојка Катиќ, Владимир Кривиц, Чедомир Мили-
ќовиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлин, Ненад 
Петровиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи. 

У бр. 54/76 
24 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулић е. p. 
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О Д Л У К А 

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА КЊИЖАРА И НАПИРНИЦА „ПРОСВЕТА" 
ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ПРОСВЕТА" ВО БЕЛГРАД 

1. Брз основа на одлуките донесени на собирите 
на работните луѓе во девет основни организации на 
здружен труд, Работната' организација „Просвета" 
во Белград поведе пред Уставниот суд на Југосла-
вија спор за, организирање на Књижара и папир-
н и м „Просвета" во Загреб БО основна организација 
на здружен труд. Во својот предлог наведе дека 
продавницата во Загреб не ги исполнува уставните 
и законските услови да се организира во основна 
организација на здружен труд, зашто во своето до-
се! ашно работење не претставувала работна целина 
во која резултатот од заедничкиот труд на работни-
ците можел самостојно да се изрази како вредност 
во работната организација или на пазарот. Со актот 
за организирањето во основна организација на здру-
жен труд,, работниците во продавницата делумно го 
измениле предметот на работењето, за чиешто извр-
шување немаат материјални услови. 

Поради наведените причини, подносителот на 
предлогот смета дека продавницата во Загреб не ги 
исполнува условите да се организира во основна 
организација на здружен труд и предлага Судот да 
ја поништи одлуката за нејзиното организирање. 

Во одговорот на предлогот работниците на 
продавницата во Загреб наведуваат дека нивната 
работа претставува работна целина која може само-
стојно да се изрази како вредност во работната 
организација или на пазарот и дека ги исполнуваат 
уставните и законските услови да се организираат 
во основна организација на здружен труд. Во при-
лог на такво становиште наведуваат дека го про-
мениле предметот на работењето, проценувајќи дека 
е порентабилно да зршат продажба на. крижарски 
стоки и на големо, а не само на мало, а дека таа 
околност не е ниту уставна ниту законска пречка 
да се организираат во основна организација на 
здружен труд. Деловните загуби работниците на 
продавницата не ги признаваат, зашто загубите се 
направени од работници што повеќе не се вработени 
во продавницата. Сегашниот број и кадровски со-
став на вработените, според становиштето на работ-
ниците на продавницата, коишто ги има вкупно пет, 
не е уставен услов за организирање во основна 
организација на здружен труд, а со оглед на замис-
лената концепција на работата и развојот на таа 
основна организација ќе биде потребно да се вра-
ботат уште околу пет работници. Така комплети-
рана, продавницата ќе може да ги исполнува ра-
ботните задачи на основна организација на здружен 
труд и да остварува доход со кој ќе ги покрие сите 
свои обврски. Работниците на продавницата посебно 
истакнуваат дека, организирани во основна органи-
зација на здружен труд, ќе можат успешно да ги 
остваруваат своите општествено-економски и други 
самоуправни права, во чие остварување биле оне-
возможени до сега, зашто немале свој претставник 
ниту во заедничкиот орган на управувањето ниту 
во работничкиот совет на основната организација 
во чиј состав се. 

2. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
писмените поднесоци и јавната расправа одржи па 
на 6 мај. 1976 година, утврди дека Работната орга-
низација „Просвета" во. Белград има 13 основни 
организации на здружен -труд вб својот состав, орга-

низирани според дејностите со кои се занимава 
Работната организација. Удна од основните органи-
зации е „Унутрашња трговина", чијшто предмет на 
работење е организирање на продажбата и која во 
својот состав има 42 продавници. Според концепци-
јата на работата на Работната организација „Прос-
вета", деловната политика и организирањето на ра-
ботењето се спроведува во основната организација на 
здружен труд, која за тоа ги опфаќа сите работи од 
определена дејност на таа работна организација- во 
конкретниот случај обезбедување продажба на соп-
ствени изданија на работната организација, со про-
дажба на предмети со кои се дополнува асортиманот. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, про-
давницата во Загреб не ги исполнува условите да се 
организира во основна организација на здружен 
труд во рамките на Работната организација „Прос-
вета". Продавницата како основна организација не 
се вклопува во концептот на деловната политика 
на таа работна организација, како на издавачко 
претпријатие, зашто продажбата на книги се јавува 
како финализација на основната дејност на Работ-
ната организација, та не претставува работна цели-
на во таа работна организација во смисла на член 
36 од Уставот на СФРЈ. Ова и од причина што про-
дажбата на книги е врзана за издавачкиот план на 
Работната организација и тој план мора првенстве-
но да се реализира во рамките на Р а б о т а т а орга-
низација. Спрема тоа, нема услови за самостојно 
истапување на продавницата на пазарот, зашто неј-
зиното истапување на пазарот е обусловено и врзано 
за дејноста на Работната организација како целина. 

Уставниот суд на Југославија смета дека про-
давницата во Загреб, како работна единица, вршејќи 
продажба на производи со кои е снабдена работната, 
односно Основната организација на здружен труд 
во чиј состав е, не претставува работна целина во 
која работниците можат да ги остваруваат своите 
општествено-економски и други самоуправни права. 
Ова затоа што доходот-на така организирана ра-
ботна единица е обусловен со деловната политика 
иа основната организација „Унутрашња трговина" 
во чиј состав е, а преку неа со деловната политика 
на целата работна организација. Уставниот суд на 
Југославија, при наведените оцени, ја имаше пред-
вид досегашната работа на продавницата во Загреб, 
а не идната организација на работата врз која ра-
ботниците на продавницата ја засновале својата 
концепција при организирањето во основна органи-
зација на здружен труд. Ова затоа што уставните 
и законските одредби за условите за организирање 
во основна организација на здружен труд поаѓаат 
од позициите на фактичките односи во моментот 
на организирањето на основните организации како 
услов за организирање, а не од позициите на евен-
туални идни планови. 

Од наведените причини, Уставниот суд на Југо-
славија смета дека под условите на досегашната 
работа, продавницата во Загреб не ги исполнила 
условите од член 36 став 1 на Уставот на СФРЈ и 
член 33 од Законот за конституирање и запишување 
во судскиот регистар на организациите на здруже-
ниот труд за организирање, во основна организација 
на здружен труд. 

3. Врз оснрва на наведеното, а согласно со член 
22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
иа СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, на седницата одржана на 6 мај 1976 
година, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 
Књижара и папирница „Просвета" во Загреб не 

ги исполнува уставните И закснските услови да се 
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организира во основна организација на здружен 
труд во состав на Работната организација „Просве-
та" во Белград, па затоа се поништува Одлуката за 
организирање на Књижара и папирница „Просвета" 
во Загреб во основна организација на здружен труд 
РО состав на Работната организација „Просвета" во 
Белград. 

4. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Ради-
вое Главиќ, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, 
Чедомир Милиќевиќ, Владимир Кривиц, Гуро Ме-
деница, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Боривое 
Ромиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи. 

У бр. 13/76 
6 мај 1976 година 

. Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
- Страна 

Одлука за утврдување на дополнител-
ниот износ на глобалната девизна квота 
за определени организации на здружен 
труд за увоз на резервни делови за те-
ковно одржување во 1976 година — — 

469. 

757 
470. Одлука за забрана на употребата на пче-

ницата од родот на 1976 година за произ-
водство на добиточна храна и добиток 

471. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за пченицата од родот на 
1976 година — — — — — — 

478. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за формирање на цените на поо-
дделни производи и услуги според усло-
вите на пазарот 

473. Одлука за општите услови за издавање 
обврзници на банките — — — — 758 

474. 

758 
475. 

759 

— — 760 

— 761 

— 761 

— 761 

764 

757 

— — — — 758 

Решение за осл обод ување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции на општествено-поли-
тичките заедници и нивните органи и ор-
ганизации, на фондовите и други корис-
ници на општествени средства во СР Ср-
бија — — — — — — — — — 
Решение за ослободување на организа-
циите на Црвен крст од обврската за по-
лагање депозит при инвестициони вло- , 
жувања во нестопански и* непроизводни 
инвестиции — — — — — — — 759 

476. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од обврската за полагање 
депозит при определени инвестициони 
вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции во СР Србија — — 

477. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од обврската за полагање 
депозит на определени организации на 
здружен труд во СР Хрватска при инвес-
тициони вложувања во објекти на кому-
налното стопанство — — — — — 

478. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царинската стапка по уво-
зот на суровини и репродукциони матери-
јали во 1976 година — — — — — — 760 

479. Дополнение на основите за заедничката 
кредитно-монетарна политика во 1976 го 
дина — — — — _ — 

480. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Daily Mail 

481. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Le Figaro" 

482. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allge-
meine Zeitung" — — — — — — — 

433. Список на готовите лекови во нови облици 
и пакувања за чие пуштање во промет е 
дадена согласност во периодот од 1 јану-
ари до 31 мај 1976 година — 

484. Список на готовите лекови за чие пушта-
ње во промет е дадена согласност во пери-
одот од 1 јануари до 31 мај 1976 година — 

485. Список на готовите декови и облици или 
пакувања на готовите лекови за кои е до-
несено решение за укинување на соглас-
носта за пуштање во промет, во периодот 
од 1 јануари до 31 мај 1976 година — — 771 

486. Решение за југословенскиот стандард за 
отклонување на - радио-пречки — — — 775 

487. Одлука за измена на Одлуката за изнесу-
вање и внесување на ефективни динари во 
патничкиот промет со странство — — — 766 

488. Спогодба за промена на затечените цени 
за калциум карбид — — — ~ — — 776 

489. Спогодба за промена на затечените цени 
за кон д игор ски производи — — — — 776 

490. Спогодба за промена на затечените цени 
за громобранска опрема — — — — — 776 

Исправка на Решението за дополнение на Ре-
шението за ослободување од обврската за 
полагање депозит при определени инве-
стициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции во СР Србија — 777 

Исправка на Решението за дополнение на Ре-
шението за ослободување од обврската за 
полагање депозит на определени органи-
зации на здружен труд во СР Хрватска 
при инвестицони вложувања во објекти на 
комуналното стопанство — — — — — ' 777 

Исправка на Наредбата за начинот на оствару-
вање премија за пченица во 1976 година 777 

Одлука за решавање на спорот за организира-
ње на работната заедница на Домот за од-
мор „Радосав Тадиќ" во Хвар во работна 
организација — — — — — — — 777 

Одлука за решавање на спорот за организира- -
ње на Књижара и папирница „Просвета" 
во Загреб во основна организација на 
здружен труд во состав на Работната ор-
ганизација „Просвета" во Белград — — 

460 Меѓународни договори 

779 

777 
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