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534. 
Врз основа на членот 24 став 3 од Основниот 

закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), во врска 
со точката 1 под а) и б) на Одлуката за определу-
вање на растителните болести и штетници чие спре-
чување и сузбивање е од интерес за целата земја 
(Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65), сојузниот се-
кретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРА-
ЗЕНИ СО КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БО-

ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
1. Во Наредбата за прогласување на подрачјата 

заразени со карантински растителни болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66) во 
точката 1, во одредбата под 1), алинеја 1 по зборо-
вите: „(место Брчко)" се додаваат зборовите: „и 
Фоча (место Цвилин)". 

Во алинејата 2 зборовите: „Камниж (место То-
дич)," се бришат. 

Во алинејата 3-^по зборовите: „места Висибаба 
и Пожега)" се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „Александровац (место Плеш); Бела Паланка 
(места Бела Паланка и Црвена Река); Блаце (место 
Блаце); Брус (места Велика Грабовница и Игрош); 
Владичин Хан (место Житораѓа); Прокупље (место 
Мала Плана); Шабац (место Шабац)", а по зборо-
вите: „(место Урошевац)" се додаваат запирка и 
зборовите: „Гњилане (место Гњилане); Автономна 
Покраина Војводана: Сомбор (место Сомбор) 

Во точката 1 во одредбата под 6, алинеја 1 по 
зборот: „општината" се додаваат зборовите: „Чер-
номељ, Ново Место (места Брезова Ревер, Жужен-
берк и Ореховица)", а зборовите: „(место Мокроног)" 
се бришат. 

3. Во точката 1, во одредбата под 7, алинеја 2, 
по зборот: „општините" се додаваат :зборовите: 
„Брежице (места Павлова вас, Пишеце и Бучеча 

вас),", во заградата по зборот: „Тополовец" се до-
даваат зборовите: „и Шмарчна", а зборовите: Ж а -
лец (место Понтева при Жалцу)," се бришат. 

Во алинејата 3, по зборот: „Самобор" точката и 
запирката се заменуваат со запирка и се дода-
ваат зборовите: „Макеимир, Медвешчак, Центар, 
Чрномерец и Запрешиќ;" 

4. Во точката 1, во одредбата под 8, алинеја 2, 
зборовите: „(место Жван)" се заменуваат со зборо-
вите: „(место Битола)", а на крајот на оваа алинеја 
точхата и запирката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: ,Демир Хисар (места Слепче 
и Жван) и Прилеп (место Прилеп);". 

Во алинејата 3 по зборот: „долиле" се додаваат 
1апирка и зборовите: „Загорје об Сави". 

5. Во точката 1 во одредбата под 11, на крајот 
на алинејата се додаваат зборовите: „и Дравоград 
(места Отпиши врх и Цвитершко Седло)". 

6. Во точката 1, во одредбата под 13, алинеја 3, 
по зборот: „Костур" се става запирка и се додава 
зборот: „Гњилан", а на крајот на алинејата се до-
даваат зборовите: „и Бор (место Шарбановац)"; 

7. Во точката 1, во одредбата под 17, алинеја 2 
зборовите: „местата Бедиње, Долно Коњаре и Ку-
маново)" се заменуваат со зборовите: „(местата Бе-
диње, Долно Коњаре, Куманово, Проевце, Добру-
шеви и Табановце", а потоа се додаваат зборовите 
„и Тетово (местата Тетово и Горна Речица); Кичево 
(местата Кичево и Србјане);". 

Во алинејата 3, во заграда зборот: „Постојна" 
се брише, а зборовите: „места Св. Једерт, Шт. Јанж 
и Дравоград)" се заменуваат со зборовите: „места 
Буковска вас при Дравограду, Шентјанж при Дра-
воград, Дравоград и Вузеница)". 

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

Бр. 08-656/1 
5 јули 1967 година 

Белград Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

535. 
Врз основа на членот 34 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 

15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО 1967 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 14 мај 1967 година се издадени одобренија за пуштање во промет на след-
ните лекови: 

Ре
де

н 
бр

ој
 НАЗИВ НА 

ЛЕКОТ 
Форма 

v пакување 
на лекот 

Начин на 
издавањето 

односно 
употребата 
на лекот 

\ 

Производител 
на лекот 

Број и датум на 
решението 

1 2 3 4 5 6 

1 Acutil 
(1—глутамин) 

лиофилизадраѕѕа 
супстанција 
6X150 mg и 
6X5 mi раство-
рач 

Маже да „Italseber" - Милано, 
се издава Италија 
само со Застугтаик „Велебот" 
Јгека!рски Заступстао иностранкд 
рецепт фирми - Београд 

15-148/1 од 14 мај 
1967 година 
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3 Acutil 
(1—глутамин) 

таблети 60X20 Маже да „Italseber" — Милава, 
mg се издава Италија 

само со ЗастушгаКј „Велебит" 
лекарски Заступство иностраних 
рецепт фирми — Београд 

15-149/1 од 14 мај 
1967 година 

3 Alupent ампула 6X1 ml „Здревље" Фабрика за 
производиу фармаце-
утеких и хемијских 
производа - Лесковац 

15-496/1-66 од 29 април 
1967 година 

4 Alupent 24 pa стаор за 
инхалација ае-
росол 20 ml 

15-740/1-66 од 29 април 
1967 г о д и т 

в Alupent 5% раствор за ин 
хал адија со ра-
чен ра свршуван 
7,Ѕ ml 

15-741/1-66 од 29 април 
1967 година 

6 Alupent таблети 20X20 
mg 

15-495/1-66 од 29 авдил 
1967 година 

7 Amikazol 
(Dimazoli hyd-
rochloridum) 

маст 40 mg „Medexport" — Москва, 
CCCP Застапник 
гомонтана" Заступства 
инострааих фирми — 
Београд 

15-472/1-66 од 10 мај 
1967 год ина 

9 Amikazol (Dimazo- пудра 40 g 
li hydrochloridum) 

15-471/1-66 од 10 мај 
1967 година 

0 Arbid капки за орална 
употреба 20 g 

„Krka" Tovarna zdra-
vil — Novo Mesto 

15-739/1 од 17 март 
1967 година 

10 Busulfan таблети 30X2 
mg 

„ЗдрашБе" Фабрика за 
производиот фармаце-
утских и хемиски% 
производа Лесковац 

15-744/1-66 од 24 март 
1967 тодова 

11 Bykomvcin ГМео-
mycin sulfat) 

сува супстанци^ Маже да , Byk Gulden" - Коп-
ја 500 mg се употре- stanz, СР Немачжа 

6vaa само Заступниж „Адриа" И -
во стацио- нострано заступништво 
нарни - Белград 
здравстве-
ни устано-
в-и 

15-171/1 од 10 мај 
1967 годеше 

12 Bvkomycin (Neo-
mycfn sulfat) 

капсули 30X250 
mg 

15-170/1 од 10 мај 
1967 година 

13 Calcium-Sandoz ампули 10% 
10X10 ml 

Маже да 
се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

„Krka" Tovarna zdravil 
- Novo Mesto 

15-2/1 од 23 март 
1967 година 

14 Calcium-Sandoz ампули 10% 
50X10 ml 

15-2/2 од 23 март 
1967 година 

HHCholoterp капки 10 ml 15-48/1-66 од 6 април 
1967 година 
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16 Coffamin 

17 Coffamin 

таблети, 10 таб-
лета 

таблети, 250 таб-
лети 

Може да" „Фармаков Предузеће 
се издава за откуп и ггрераду би-
и без ле- ља и производњу ле-
карски речеш а - Призрен 
цеггг 

15-734/1-66 од 17 март 
1967 родина 

15-734/2-66 од 17 март 
1967 годино 

18 Complamin амгтули за ин- Може да 
фузија 10X10 се издава 
ml само со 

лекарски 
рецепт 

„Галекика" Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија, Београд — Зе-
мун 

15-69/1 од 10 април 
1967 година 

15 Complamin ампула за ин-
трамускулар-на 
и интравенозна 
употреба 10X2 
ml 

15-68/1 од 10 април 
1967 година 

10 Complamin 

81 Complamin 

22 Complamin 

23 Dicynone 
(Cyclonammum) 

24 Dicynone 
(Cyclonaminum) 

ампули за - ин-
трамускуларна 
и интравенозна 
употреба 50 X 2 
ml 

таблети 30X150 
mg 

таблети 200X150 
mg 

таблети 10X250 
mg 

таблети 100X250 
mg 

15-68/2 од 10 април 
1967 годиш 

m 15-67/1 од 10 април 
1967 година 

n v 15-67/2 о-д 10 април 
1967 година 

,,Lek" Tevarna farma- 15-515-462/1-64 од 17 март 
cevtskih in kemifcnih iz- 1967 година 
delkov — Ljubljana 

n 15-515-962/2-64 од 17 март 
1967 година 

25 Digitoxici 
(Digito'xosidum) 

26 Digitoxin 
(Digitoxosidum) 

27 Digitoxio 
(Digitoxosidum) 

23 Durabolin 
(Nortestosteroni 
phenylpropionaa) 

29 Durabolin 
(Nortestosteron! 
phenylpropionas) 

30 Edecrin (Acidum 
ethacrynicum) 

31 Epontol 

капки 10 ml 
раствор 

супозитории 
6X0,25 mg 

таблети 40 таб-
лети 

ампули 1X1 ml 
по 10 mg 

ампули IXI ml 
по 25 mg 

таблети 30^50 
mg 

„Здраање" Фабрика за 
производиу фармаце-
утских и хеми ј стаж 
производа - Лесковац 

„Плива14 Творница фар 
мацеутских и кемиј-
ских производ а - За-
греб 

„Lek" Tovarna farma-
cevtskih in kemidnih iz-
delkov - Ljubljana 

ампули 5X10 Можела „Bayer" - Leverkusen, 
m l се употре- СР Немачка 

буна само Заступник „Fabeg" За-
во стацио- ступство иностранлх 
нарии фирми - Београд 
здравстве-
ни устано-
ви 

15-712/1-66 од 17 април 
1967 година 

15-713/1-66 од 17 април 
1967 година 

15-714/1-66 од 17 април 
1967 година 

15-39'1 од 13 април 
1967 година 

15-40/1 од 25 април 
1967 година 

15-644/1-66 од 7 април 
1967 година 

15-205/1 од 29 април 
1967 година 
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32 Epontol амвули 25X10 Може да „Bayer" - Leverkusen, 
ml се употре- СР Немачка 

бува само Заступник „Fabeg" За-
но стацио- ступство иностраних 
парни фирми — Београд 
здравстве-
ни устано-
ви 

15-205/2 од 29 април 
1967 родина 

S3 Euniazfd 

84 Euniazid 

85 Falivegan 

86 Falivegan 

87 Gingicain 

таблети 100X100 Маже да 
mg се издава 

само со 
лекарски 
рецепт 

таблети 50X400 „ 
mg 

вагинални таб- „ 
лети, 15 ваг. таб-
лети 

вагинални таб-
лети. 150 ввг. 
таблети 

spray 65 g 

„Krka" Tovarna zdravil 
- Novo Mesto 

15-98 1 

15-16/1 

„Фармаков Предузеће 15-515-383/1 -64 
за откуп и прераду би-
ља и производњу ле-
кова - Призрен 

15-515-383/2-64 

Меше да „Hoechst" - Франк-
се употре- фурт, СР Немачка 
Сува само Заступник „Југохеми-
во еоод- ја" Инострано заступ-
ветните ство — Београд 
здравстве-
ни устано-
ви 

15-465/1-66 

од 29 април 
1967 година 

од 29 април 
1967 година 

од 26 април 
1967 година 

од 26 април 
1967 година 

од 29 април 
1967 година 

88 Helkamat 

81 Inactin 

таблети, 30 таб- Маже да „Плива" Творница 15-97/1 
лети се издава фармацеутских и не-

само со мијских производа — 
лекарски Затреб 
рецепт 

ампули 1X0,5 g Маже да „Вук Gulden" - Коп- 15-174/1 
сува супстанци" се употре- stanfc, СР Немачка 
ја и растворен бува само Заступник „Адриа" И-

во стацио- нострано затсупништво 
нарни - Београд 
здравстве-
ни устано-
ви 

од 11 април 
1967 година 

од 12 мај 
1967 годиш 

40 Inactin ампули 25X0,5 g 
сува супстанци-
ја и растворен 

15-174/2 од 12 мај 
1967 година 

41 Inactin 

42 Inactin 

43 Inderal 

44 Inderal 

48 Inderal 

ам пули 1X1 g 
сува супстанци-
ја и растворен 

ампули 25X1 g 
сува супстанци-
ја и растворач 

ампули 5X5 ml 
по 5 mg 

таблети 250X10 
mg 

таблети 1000X10 
mg 

,,КГ4 (Pharmaceuticals) 
— Лондон, Енглеска 
Застапник ,,Interex-
port" - Предузеће за 
ме^народну трговину 
- Београд 

15-174/3 од 12 мај 
1967 година 

15-174/4 од 12 мај 
1967 година 

15-708 1-66 од 10 мај 
1967 година 

15-707/1-66 од 10 мај 
1967 година 

15-707/2-66 од 10 мај 
1967 годиш 
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46 Inderal таблети 250X40 
mg 

47 Inderal 

48 Insulin 

49 Intensain 

BO Intensain 

61 Intensain 

62 Intestopan 

63 Intestopan 

14 Isoniazid 

56 Isoptin 
(Iproveratril) 

Може да ,,ICI" (Pharmaceuticals) 
се употре- -— Лондон, Ен илеска 
бува само Заступник „Interex-
во стацио- port" — Предузеће за 
караи међународну трговецу 
здравстве Београд 
ни устано-
ви 

15-706/1 -66 од 10 мај 
1967 родина 

таблети 1000X40 
mg 
раствор 10 ml 
(400 i. е.) 

ампули, 5 ампу-
ли сува супстан-
ција и 5X4 ml 
редестшшрана 
вода 
дражеи 30X75 
mg 
дражеи 250X75 
mg 
таблети!, 20 таб-
лети 
таблет, 100 таб-
лети 
таблети 100X100 
mg 
ампула 5X2 ml 

Маже д е " 
се издава, 
во коли-
чина не 
поголема 
од 10 ml, 
и без ле-
карски 
рецепт 
Маже да 
се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

т 

Pi 

л 

„Плива" Творница фар 
мацеутских и кемиј-
ских производ а - Заг-
реб 

„Krka" Tovarna Edravil 
— Novo Mesto 

15-706/2-66 

15-162/1 

„Lek" Tovarna farma- 15-515-398^-65 
cevtskih in kemiSnih iz-
delkov - Ljubljana 

од 10 мај 
1967 година 
од 17 март 
1967 година 

15-320/1-66 

16-329/1-66 

13-329/2-6" 

15-8/1 

15-8/2 

15-99/1 

од 7 април 
1967 година 

од 7 април 
1967 година 
од 7 април 
19157 година 
од 7 април 
1967 година 
од 7 април 
1967 година 
од 25 март 
1967 година 
од 13 мај 
1967 годева 

66 Isoptin 
(Iproveratril) 

67 Isoptin 
(Iproveratril) 

58 Isoptin 
(Iproveratril) 

59 Lemuval 

ампула 50X2 ml 

дражеи 30X40 
mg 
дражеи 75X40 
mg 
супозитории a, 10 
супозитории 

60 Locacorten-Tar маст 30 g 

61 Locacorten-Tar маст 60 g 

62 Metil-Ergometrin амлули 5X1 ml 

68 Metil-Ergometrin а мигу ли 50X1 ml 

64 iletil-Ergometrio раствор 10 ml 

66 Monozid таблети, 30 таб-
лети 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија, Београд - Зе-
мун 4 

,Плива" Творница фар-
мацеутских и кемиј-
ских лроизвода — За-
греб 

„Биљана" Предузеће за 
производиу, прераду и 
промет лековито г би-
ља и лијекова биљног 
поријекла — Загреб 

„Новофарм" Лаборато-
рија за производиот 
фармацеутских, хемија 
ских и дезинфекцио-
ких производ - Нова 
Варош 

15-515-398/2-65 

15-515-399/1-65 

15-515-399/2-65 

- 15-102/1 

15-163/1 

15-168/12 

15-133/1 

15-133/2 

15-134/1 

15-35/1 

од 13 мај 
1967 година 
од 13 мај 
1967 годиш х 
од 13 мај 
1967 година 
од 6 април 
1967 година 

од 8 април 
1967 година 

од 8 април 
1967 година 
од 20 март 
1967 година 

од 20 март 
1967 година 
од 20 март 
1967 годеше 
од 26 април 
1967 година 
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66 Monozid 

157 Negram (Acidum 
nalidixicum) 

68 Neuleptil 
(Propericiazinum) 

таблети, 300 таб- Може да 
лети се издава 

само со 
лекарски 
рецепт 

таблети 56X0,5 и 
g 

капки 10 ml Може да 
се употре-
бува само 
во стацио-
нарни 
здравстве-
ни устано-
ви 

„Новофарм" Лаборато- 15-35/2 
риј а за производна 
фармацеутских, хемиј-
ских и дезинфекцио-
них производи — Но-
ва Варош 

„The Wintrop Products . 15-101/3 
Company" — Surbiton-
-upon-Thams, Енг леска. 
Заступник „Велебит" 
Заступство ин остра них 
фирми — Београд 

„Specia" - Париз, 15-726/1-66 
Француска. 
Заступник „Chemcolor" 
Инострано заступство 
- Београд 

од 26 април 
1967 година 

од 10 мај 
1967 година 

од 10 мај 
1967 година 

69 Neuleptil 
(Propericiazinum) 

7v 5-Nok (Njtro-
oxychinoli^um) 

капсули 50X10 „ „ 15-727/1-66 од 10 мај 
mg 1967 година 

дражеи 50X50 Може да „Lek" Tovarns fa rma- 15-704/1-66 од 7 април 
mg се издава cevtskih in kemifcnih 1967 година 

само со izdelkov - Ljubljana 
лекарски 
рецепт 

71 Optalidon дражеи, 10 дра-
жеи 

Може да 
се издава, 
во коли-
чина не 
поголема 
од 10 дра-
жеи, и без 
лекарски 
рецепт 

„Кгка", Tovarna zdravil 
— Novo Mesto 

15-443/1-66 од 17 април 
1967 година 

72 Optalidon 

73 Optalidon 

74 Pentinol (Methyl-
pen tynolum) 

дражеи, 25 дра-
жеи 

дражеи, 250 
дражеи 

капки 10 ml Може да „Хемофарм" Фабрика 
се издава лекова — Вршац 
само со 
лекарски 
рецепт 

15-443/2-66 од 17 април 
1967 година 

15-443/3-66 од 17 април 
1967 година 

15-628/1-66 од 29 април 
1967 година 

76 Pentinol (Methyl-
pen tynolum) 

когтки 100 ml 

76 Pentothal Natrium за интравенозна Може да „Галеника" Фармаце-
(Thiopental употреба 50X0,5 се употре- утско-хемијска индус-
natrium) g бува само триј а, Бес град - Зе-

во етацио- мун 
парни 
здравстве-
ни устано-
ви 

15-628/2-66 од 29 април 
1967 година 

15-65/1 од 8 април 
1967 година 

77 Pentothal Natrium 
(Thiopental 
natrium) 

ft Pentiexyl 
(Ampicillinum) 

за изнтравенозна 
употреба 50X1 g 

капсули 16X250 Може да 
mg се издава 

само со 
лекарска 

\ рецепт 

15-64/1 од 8 април 
1967 година 

15-105/1 од 8 април 
1967 година 
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79 Phenolrot 

80 Phenolrot 

81 Prostaphlin - А 
(Cloxacillinum) 

82 Reserpin 

83 Reserpin 

84 Reserpin 

85 Reserpin 

86 Reserpin 

87 Reserpin 

88 Rheomacrodex 

ампуЈги 5X10 ml Може да 
се употре-
бува само 
во стацио-
нарни 
здравстве-
ни устано-
ви 

ампули 50 X10 „ 
ml 
капсули 16X250 Може да 
mg 

89 Rheomacrodex , 

90 Ronpacon 350 

се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

таблети 50X0,1 
mg 
таблети 500X0,1 
mg 
таблети 40X0,25 
mg 
таблети 
500 X 0,25 mg 
таблети 50X2 
mg 
таблети 100X2 
mg 
во физиолошки 
раствор 500 ml 

„Berlin Chemie VEB" -
Adlershof, Немачка 
Демократска Републи-
ка. 
Застапник „Прогрес" 
Предузеће за унепре-
ђење спољнотрговин-
ске размене и заступа-
ње иностраних фирми 
- Београд 

„Галеника" Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија, Београд - Зе-
мун 

„Хемофар^" Фабрика 
лекова — Вршац 

15-412/1-66 од 10 мај 
1967 година 

Може да 
се употре-
ба-ва само 
во стацио-
нарни 
здравстве-
ни устано-
ви 

„Laboratori Don Bax-
ter" - Trieste, Италија 
ЗасТупник ,,Agroprog-
res" Podjetje za inozem-
ska zastupstva — Ljub-
ljana 

во раствор на „ 
глукоза 500 ml 
ампули 5X20 ml Може да 

се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

„Cilag-Chemie - Schaf-
fausen, Швајцарска. 
За сту готак „Agroprog. 
res" Podjetje za inozem-
ska zastupstva - Ljub-
ljana 

91 Ronpacon 350 

92 Ronpacon 370 

93 Ronpacon 370 

94 Ronpacon 440 

95 Ronpacon 440 

96 Sandosten-Calcium 

97 Sandosten-Calcium 

98 Sandosten-Calcium 

99 Sandosten-Calcium 

100 Sandosten-Calcium 

101 Sandosten-Calcium 

ампули 20X20 
ml 
ампула 5X20 ml 

ампули 20X20 
ml 
ампули 5X20 ml 

ампули 20X20 
ml 

ампули 10X5 ml 

ампули 50X5 ml 

ампули 10X10 
ml 
ампули 50X10 
ml 
маст 25 g 

пенливи табле-
ти, 12 таблети 

„Krka" To v. , па zdravil 
- Novo Mesto 

15-412/2-66 

15-106/7 

15-562/1-66 

15-562/2-66 

15-561/1-66 

15-561/2 -66 

15-563/1-66 

15-563/2-66 

15-22/1 

од 10 мај 
1967 родина 
од 5 април 
1967 година 

од 24 март 
1967 година 
од 24 март 
1967 година 
од 24 март 
1967 година 
од 24 март 
1967 година 
од 24 март 
1967 година 
од 24 март 
1967 година 
од 12 мај 
1967 година 

15-21/1 од 12 мај 
1967 година 

15-145/1 од 12 мај. 
1967 година 

15-145/2 

15-147/1 

15-14 7/2 

15-145/1 

15-14Г2 

15-6/1 

15-6/2 

15 5/1 

15-5/2 

15-3/1 

15-7/1 

од 12 мај 
1967 година 
од 12 мај 
1967 година 
од 12 мет 
1967 година 
од 12 мај 
1967 година 
од 12 мај 
1967 година 
од 23 март 
1967 година 
од 23 март 
1967 година 
од 23 март 
1967 година 
од 23 март 
1967 година 
од 5 април -
1967 година 
од 23 март 
1967 година 
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102 Sandosten-Calcium пенливи табле- Може да 
ти, 3X20 табле- се издава 
ти ^ само со 

лекарски 
рецепт 

103 Sandosten-Calcium пенливи табле- п 
ти, 5X20 таблети 

104 Sandosten-Calcium шуруц 200 ml т 

105 Septonex 

108 Septonex 

107 Septonex 

108 Silbin 

109 Silbin 

110 Silbin 

111 Sinasec 

112 Solutio A CD 
(Стерилни amnpo-
гени стабилизатор 
за крв) 

Ј % алкохолен Може да 
раствор 100 ml се издава 

и без ле-
карски ре-
цепт 

10% воден раст- и  
bod 100 ml 
10% воден раст- и 
вор 1000 ml 
дражеи со про- Може да 
должено дејст- се издава 
вување 30X100 само со 
mg лекарски 

рецепт 

и 

5 

„Krka" Tovarna zdravU 
— Novo Mesto 

„Алкалоид-Билка" Ин-
дустрија за фармацеут-
ски и хемиски произ-
води и промет со леко-
вити билки - Скопје 

и 

„Chemie Grutienthal -
Stolberg, СР Немачка. 
Заступник „Yugosla-
via Commerce" Генерал-
но заступништво ино-
страних-фирми — Бео-
град 

и 

/ 
\ 

„Lek" Tovarna farma-
cevtskih in kemifcnih 
delkov - Liubljana 
Завод за трансфузија 
на крв - Скопје 

15-7/2 од 23 март 
1967 родина 

15-//3 од 23 март 
1967 година 

15-4 1 од 5 април 
1967 родеше 

15-746/1-66 од 20 април 
1967 година 

15-728/U 66 од 20 април 
1967 родина 

15-728/2-66 од 20 април 
1967 година 

15-75/1 од 8 мај 
1967 година 

15-75/2 од 8 мај 
1967 родина 

15-75/3 од 8 мај 
1967 родина 

15-620/1-66 од 13 април 
1967 родина 

15-721/4-63 од 13 мај 
1 9 6 7 Р О Д И Ш 

дражеи со про-
должено дејст-
вување 60X100 
mg 
дражеи со про- и 
должено дејст-
вување 500X100 
mg 
капсули, 10 кап- ^ 
сули ' 

шише од 125 ml Може да 
со 18,75 ml ста- се употре-
би л изатор 6 ј ва само 

во здрав-
ствени ус-
тан-ови 

113 Solutio А CD шише од 150 ml 
(Стерилни а пиро - со 25 ml стаби-
л н и стабилизатор лизатор 
за крв) 

15-721/3-66 од 13 мај 
1967 година 

IK Solutio ACD шише од 250 ml 
(Стерилни апи-ро- со 37,5 ml стаби-
л н и стабилизатор лизатор 
за крв) 

115 Solutio ACD шише од 350 ml 
(Стерилни апиро- со 52.5 ml стави-
леви стабилизатор лиз,атор 
за крв) 

116 Solutio Glucosi 5% 500 ml 
(Стерилни апиро-
гени раствор) 

Може да 
се ;дава 
само со 
лекарски 
рецепт 

117 Solutio Natrii 
chloridi isotonica 
(Стерилни ши ро-
гот! физиолошки 
раствор) 

500 ml 

15-721/2 66 од 13 ма1 
1967 родина 

15-721/1-66 од 13 мај 
1967 родина 

15-722/1-иб од 13 мај 
1967 година 

15-720/1- 66 од 13 мај 
1967 родина 
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118 Solutio Ringeri 
(Стерилни апиро-
гени Рингеров 
раствор) 

119 Solvosterol 

120 Solvosterol 

121 Supremin 

122 Supremin 

123 Supremin 

124 TabuJettae 
Ephedi ini 
hydrochloridi 

125 Tphulettae 
Ephedrini 
hydrochloridi 

126 Tabulettae 
Hexamethy-
lentetramin! 

127 Tabulettae 
Hexamethy-
lentetramini 

128 Taxilan 

129 ThybOn 
(Triiodthyronini 
hydrochloridum) 

130 Thybon 
(Triiodthyronini 
hydrochloridum) 

131 Tomanol 

132 Tomanol 

134 Ultralan 

500 ml 

а мпули 5X5 ml 

Може да Завод за трансфузија 
се издава на крв — Скопје 
само со 
лекарски 
рецепт 

„ „Фармаков4 Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и производњу ле-
кова - Презрен 

лингвалети 30 
ли-н тоалети 
ампули 50X5 ml 

дражеи, 20 дра-
жеи 
дражеи, 250 
дражеи 

20x50 mg 

500X50 mg 

20X0,5 g 

f;00X0,5 g 

дражеи 
1000X25 mg 

тгблети 30X20 
гама 

таблети 
гама 

250X20 

ампули 50X5 ml 

маст 25 g 

133 Triazin - Gel 20 g 

маст 10 g 

„Плива44 Творница 
фармацеутгкпх и ке-
М И Ј С К И Х производа — 
Загреб 

Љекарна „Загреб" 
Загреб 

Може да 
се издава 
и без ле-
карски 
рецепт 

Може да 
се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

Може да 
се издава 
и без ле-
карски 
рецепт 

Може да 
се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

„Вук Gulden" - Коп-
stanz, СР Немачка 
З-,ступник „Адриа" И-
нострано застапништво 
- Београд 

„Hoechst - Франкфурт, 
СР Немачка. 
Зеступник „Југохеми-
ја44 Инострано заступ-
ништво — Београд 

„Вук Gulden" - Коп-
stanz, СР Немачка 
Заступник „Адриа41 И-
нострано заступништво 
- Београд 

„Krka" Tovarna zdra-
vil — Novo Mesto 

„Фермакос" Предузеће 
за откуп и прераду би-
ља и произиопњу ле-
кова - Призрен 

„Алкалоид-Билка" Ин-
дустрија за фармаце-
утски и хеми!ски про-
изводи и промет со ле-
ковити билки — Скоп-
је 

15-719/1-66 од 13 мај 
1967 година 

15-45/1 од 13 април 
1967 година 

15-46'1 од 13 април 
19G7 година 

15-59' 1 од 27 март 
1967 година 

15-60/1 од 27 март 
i967 година 

15-58 1 од 27 март 
Ј967 година 

15-104/1 од 12 април 
1967 година 

15-104/2 од 12 април 
1967 година 

15-103/1 од 12 април 
19G7 година 

15-103/2 од 12 април 
196? година 

15-89/1 од 27 март 
1067 година 

15-135/1 од 8 мај 
1967 година 

15-135/2 од 8 мај 
19G7 година 

15-90/1 од 17 март 
1967 година 

15-738/1-66 од 17 април 
1^67 година 

15-44/1 од 7 април 
1^67 година 

15-164/1 од 10 април 
186? година 
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133 (Jroterp 

136 Uteralgin 

капки 10 mi 

ампули 10X20 
ml 

Може да „Krka" Tovarna zdravil 
се издава, — Novo Mesto 
само со 
лекарски 
рецепт 

Може да „Галеника" Фармаце-
се употре- утско-хемијска индуе-
бува само три ја, Београд — Зе-
но гинеко- мун 
лошко-а-
кушерскн 
клиники, 
болници и 
амбуланти 

137 Vanquln 
(Viprynium 
embonat) 

138 Vanguin 
(Viprynium 
embonat) 

13S Vasculat 

140 Vasculat 

141 Vaeculat 

142 Vitamin Ei 

143 Vitamin С 

Бр. 638/1-67 
28 јули 1967 година 

Белград 

суспензија 28 ml Може да 
се издава 
само со 
лекарски 
рецепт 

суспензија 448 
ml 

ампули 6X1 ml 

капки 20 g 

таблети 20X0,025 g 

ампули 50X2 ml 

ампули 50X5 ml 

„Parke, Davis" - Houn-
siow, Енглеска. 
Заступник „Yugoslavia 
Commerce'4 Генерално 
заступство иностраних 
фирми - Бе-оград 

„Здравље" Фабрика за 
производиу фарма ие-
утскмх и хемијских 
производа — Лесковац 

^Серво Михали Инду-
стриско пољопри вред-
ни комбинат - Фабри-
ка лекова, Зрењашш 

15-49/1-63 од 6 април 
1967 година 

15-66/1 од 8 април 
1967 година 

15-139/1 од 10 мај 
lb67 година 

15-139/2 од 10 мај 
U67 година 

15-11/1 од 26 април 
1967 година 

15-13/1 

15-12/1 

15-197/1 

од 26 април 
1967 година 

од 26 април 
1967 година 

од 7 април 
1967 година 

15-62/1 од 12 април 
1967 година 

Помошник претседател на 
Сојузниот совет за 

здравство и социјална 
политика, 

Венцеслав Павлов, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
на Уредбата за основање Сервис за одржување на 
помошните објекти, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/67, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ПОМОШНИТЕ ОБЈЕКТИ 

Во членот 3 наместо: „Во членот 3 став 2" треба 
да стои: „Во членот 2 став 2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 ав-
густ 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Прописите за тех-
ничките мерки и за мерките за заштита при рабо-
тата при превозот на луѓе и материјали по окцата 
на рудниците, објавен во Додатокот на „Службен 
лист на СФРЈ", бр 6/67, се поткраднале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ 
ПРЕВОЗОТ НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОК-

НАТА НА РУДНИЦИТЕ 

Во членот 10 став 6 наместо: „савитљивох" тре-
ба да стои: „савитљивих" 

Во членот 17 став 3 наместо: „вежећим" треба 
да стои: „важећим". 

Под ставот 1 на членот 78 треба над наредниот 
став да се додаде по грешка изоставениот наслов: 
„Члан 79.". ' 4 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град 8, август 1967 година. 
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По извршеното споредување со извор-ниот текст 
утврдено е дека во текстот на Прописите за мерките 
за заштита при ракување со експлозивни средства 
и минирање во рударството, објавен во Дадатокот 
на „Службен лист на СФРЈ41, бр. 9/87, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
. НА ПРОПИСИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА 

ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 
И МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО 

Во членот 71 став 2 наместо: „ватрене" треба да 
стои: „ветрене". 

Во членот 72 став 1 наместо: „забрањену" треба 
да стои: „забрањено". 

Во членот 80 став 1 наместо: „издвајања" треба 
да стои: „издавања". 

Во членот 87 став 4 наместо: „углављена" треба 
да стои: „углављене". 

Во членот 94 наместо: ^вентилаци ја" треба 
да стои: „осветљења". 

Во членот 99 став 2 по зборот: „водом" треба 
да стои затворена заграда. 

Во членот 113 став 1 наместо: „PVS" треба да 
стои: „РУС". 

Во членот 115 став 2 наместо: „кабил" треба 
да стои: „кабел". 

Во членот 121 став 1 наместо: „обави" треба да 
стои: „објави". 

Во членот 131 став 3 наместо: „транспортерот 
треба да стои: „транспортером". 

Во членот 136 став 3 наместо: „јеловини" треба 
да стои:„јаловини". 

Во членот 162 наместо: ,,минарењу" треба да 
стои: „минирању". 

Во членот 175 став 2 наместо: „престане" треба 
да стои: „преостане". 

Во членот 177 став 2 наместо: „њима" треба да 
стои: „њиме". 

Во членот 179 став 2 наместо^ „левка" треба 
да стои: „левком". 

Во членот 214 по зборот: „траком" треба да се 
додаде запирка, а наместо: „количинама" треба да 
стои: „жолицима". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 8 август 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Прописите за тех-
ничките мерки и за заштитата при работата при 
рударски подземни работи, објавен во Додатокот на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/67, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА 
ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ 

ПОДЗЕМНИ РАБОТИ 

Во членот 82 став 2 наместо: „руководилаца" 
треба да стои: „руководилац". 

Во членот 106 став 1 наместо: „пуштању" треба 
да стои: „пуштања". 

Во членот 229 став 3 наместо: „аламрни" треба 
да стои: „алармни". 

Во членот 240 став 1 наместо: „могле" треба да 
стои: „могло". 

Во членот 267 став 3 наместо: „завтева" треба 
да стои: „захтева". 

Во членот 303 став 2 наместо: „Разлиху" треба 
да стои: ,,Разлика". 

Во членот 338 став 1 наместо: „ни" треба да 
стои: „при". 

Во членот 352 став 1 наместо: „веће" треба да 
стои: „већа". 

Во членот 368 став 4 наместо: „померења" треба 
да стои: „померања" 

Во членот 381 став 2 на храјот наместо: „угља" 
треба да стои: ,^уља". 

Во членот 411 став 1 наместо: „Намотачим^" 
треба да стои: „На омотачима". 

Во членот 438 став 2 наместо' „руковице" треба 
да стои: „рукавице". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 8 август 1967 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 

органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува Анте Дредиќ, амбасадор на СФРЈ 
во Бурма, за помошник државен секретар за над-
ворешни работи. 

В. бр. 113 
19 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на здравата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
ј 

Се назначува Димитрије Бошњак, советник во 
Извршниот совет на СР Словенија, за помошник 
државен секретар за надворешни работ^. 

Б. бр. 114 
19 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
ор-гани на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува Рудолф Чачиновиќ, член на Из-
вршниот совет на СР Словенија, за советник на др-
жавниот секретар за надворешни работи. 

Б. бр. 116 
19 јули 1967 година 

Белград 
Сојузот извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, о. ft 
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^ Г . , , ^ Г Г О Т Х Г Г , Г ; П М / ^ T A D U И А Одлука за определување на бројот на членови-
ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА те на Управниот одбор на Републичкиот фонд за 

СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ з а ш т и т а н а добитокот од заразни болести и на ор-4 ганизациите што делегираат свои претставници за 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник" Социјалистичке Републи-

ке Србије во бројот 1 од 14 јануари 1967 година об-
ј-авува: 

Одлука за определување на организациите што 
делегираат свои претставници во Советот на Исто-
рискиот музеј на Србија и за бројот на претстав-
ниците на општествената заедница што ги имену-
ва на Републичкиот извршен совет; 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
постојаните износи на придонеси за социјално оси-
гурување за определени категории лица вон ра-
ботен однос; 

Решение за давање согласност на Статутот на 
Државниот архив на СР Србија; 

Решение за именување плен на Администрати-
вната комисија на Републичкиот извршен совет. 

Во бројот 2 од 21 јануари 1967 година објавува: 
Закон за височината на приходите за утврду-

вање на правото на додаток на деца; 
Закон за највисоката граница на стоката на ос-

новниот придонес за здравствено осигурување на 
работниците во 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците за стопите на до-
датниот придонес за инвалидско и пензиско осигу-
рување во врска со сметањето на стажот на оси-
гурувањето со наголеменочтраење и со намалување 
на старосните граници; 

Одлука за основање Комисија за изработка на 
Предлог одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Републичкиот собор; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците за стопата на 
основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување. 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците за стопата на 
придонесот за додаток на деца; 

Одлука за определување на објектите што ќе 
се користат за потребите на репрезентација на СР 
Србија и за отуѓување некои објекти што досега 
се користени за овие потреби; 

Одлука за начинот на користење на зградите 
во кои живеат републички функционери; 

Препорака за мерките за усогласување на по-,-
трошувачката на социјалното осигурување; 

Решение за разрешување помошник републи-
чки секретар за внатрешни работи; 

Одлука за постојан.ите износи на придонесот 
за социјално осигурување за определени категории 
лица вон работен однос; 

Одлука за стопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување во врска со 
сметањето на стажот на" осигурување со наголе-
мена тра-ење и со намалувањето на старосн-ите гра-
ници; 

^ Одлука за стопата на основниот придонес за 
инвалидското и пензиско осигурување; 

Одлука за стопата на придонесот за додатокот 
на деца; 

Исправка на Законот за социјалната заштита и 
за службата на социјалната заштита. 

Во бројот 3 од 28 јануари 1967 година објавува: 
Одлука за дополненија на Одлуката за опреде-

лување на јавните патишта од II ред; 

Управниот одбор на овој фонд; 
Решение за именување членови на Управниот 

одбор на Републичкиот фонд за заштита на доби-
токот од заразни болести; 

Одлука за издвојување средства за сигурносна -
и валоризациона резерва на фондот на инвалидско-
то и пензиското осигурување; 

Одлука за височината на делот на средствата 
на фондот на инвалидското и пензиското осигуру-
вање што им припаѓа на комуналните заедници на 
социјалното осигурување на име надоместок на 
фондовите на здравственото осигурување за тро-
шоците за професионална рехабилитација и загро-
зел ување на инвалидите на трудот; 

Одлука за определување на височината на на-
доместокот поради помал личен доход на друга 
работа; 

Одлука за утврдување на височината на мате-
ријалното обезбедување за инвалидите на трудот 
што се здобиле со право на професионална реха-
билитација; 

Одлука за задолжително здравствено реосигу-
рување. 

Во бројот 4 од 4 февруари 1967 година обја-
вува: 

Одлука за утврдување на несогласноста на од-
ѓ луката на Управниот одбор на Основното училиш-

„14 октомври" во Драгина од 30 VI11 1965, со која се 
определува височината на уписницата за ученици-
те во учебната 1965/66 година, со Уставот на СР 
Србија и со Законот за основното училиште; 

Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
пла,нот за одбрана ,од поплави и за мерките за не-
говото извршување. 

Во бројот 5 од И февруари 1967 година обја-
вува: 

Одлука за органите за утврдување на личниот 
доход и пензискиот стаж и за преземање на пре-
дметите за утврдување на пензискиот стаж од до-
сегашните комисии; 

Одлука на Уставниот суд на Србија за утврду-
вање несогласноста на членот 3 од Одлуката на 
Собранието на општина Заечар за воведување ме-
стен самопоидшнес за подоачјето на град Заечар за 
1965 година број 01-2479/1-65 со Законот во однос 
на обврзниците на месЕшот самопридонес чие жи-

/ веалиште е вон подрачјето на град Заечар; 
Исправка на Законот за внатрешните работи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

534. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за прогласување на подрачјата 
заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници — — — — — — 

535. Список на лековите за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во 1967 година 

Исправка на Уредбата за измени на Уредбата 
за основање Сервис за одржување на по-
мошните објекти — — — — — — 

Исправка на Прописите за техничките мерки 
и за мерките за заштита при работата при 
превозот на луѓе и материјали по окнатћ 
на рудниците — — — — — — — 

Исправка на Прописите за мерките за заштита 
при ракување со експлозивни средства и 
минирање во рударството — — — — 

Исправка на Прописите за техничките мерки 
и за заштитата при работата при рудар-
ски подземни работи — — — - — 
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