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60. 

Врз основа на член 305 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр 22/73 и 28/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на 

стоки („Службен" лист на СФРЈ", бр. 42/73 и 10/75) 
по член 5 се додава нов член 6, кој гласи: 

„Заради поправка, во смисла на член 305 став 1 
точка 2 од Царинскиот закон, можат да се увезуваат: 

1) превозни средства во воздушниот, поморски-
от, езерскиот и речниот, сообраќај и нивни делови, 
што се странска сопственост; 

2) стоки што југословенски организации на 
здружен труд ги извезле, а кои се оцаринети и про-
дадени на странски купувач. 

Стоките од став 1 на овој член можат привре-
мено да се увезуваат на определено вршне, но не 
подолго од 6 месеци. ѓ 

Член 2 
Во член 7 став 3 последната реченица се менува 

и гласи: „Тој рок не може да биде подолг од 6 ме-
сеци од денот на завршетокот на меѓународен саем, 
изложба или друга приредба, освен за штанд-мате-
ријал.". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот? ден од де-

нот на објавувањето бо „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 60 
5 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извртев совет 

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

61. 
Врз основа на член 63 став 2 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за' единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ"'; бр. 23/72 и 
36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАН-
СКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ 

ДЕПОЗИТИ 

1. Организациите на здружен труд што корис-
тат финансиски кредити во странство и овластените 

банки што користат финансиски кредити во стран-
ство и примаат странски неорочени и орочени де-
позити, за време на траењето на обврската по тие 
кредитни работи се доллши да држат ка ј надлеж-
ната народна банка на републиката, односно над-
лежната народна банка ста автономната покраина 
депозит во динари 

Положениот депозит од став 1 на озаа точка 
останува ка ј надлежната народна банка на репуб-
ликата, односно надлежната народна банка на авто-
номната покраина до намирувањето на кредитната 
обврска спрема странство. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се пла-
ќа камата. 

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се по-
лага: 

1) на финансиските кредити — пред поднесу-
вањето на пријавата за склучената кредитна ра-
бота; 

2) на странските депозити — на денот на при-
емот на депозитот односно одобрувањето на стран-
ската банка, а најдоцна наредниот работен ден. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини не можат да ги ре-
гистрираат кредитните работи од од!редбата под 
став 1, на оваа точка ако организациите на здру-
жен труд или овластените банки не поднесат до-
каз за положениот депозит. 

3. Височината на депозитот изнесува 75% од 
износот на кредитот, односно на странскиот депо-
зит, без оглед на должината на рокот на отплатата 
на кредитот, односно на периодот за кој се прима 
депозитот. 

Отплатување^ на финансиските кредити може 
да почне најдоцна по истекот на 24 месеци од денот 
на користењето. 

4. За странските кредити што се користат спо-
ред прописите на Собранието на СФРЈ или на Со-
јузниот извршен совет, депозитот се полага во ви-
сочината определена со тие прописи. 

5. Одредбите на оваа одлука не се однесу-
ваат на: 

1) странските финансиски кредити што органи-
зациите на здружен труд или овластените банки ги 
користат во странство по основа на есконт, реескопт 
или ломбард побарувања за извезени бродови и 
опрема на кредит и за извршени инвестициони ра-
боти во странство на кредит, ако за таквите финан-
сиски кредити претходно е прибавена потврда од 
Народната банка на Југославија; 

, 2) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд ги користат во странство за финан-
сирање изведување на инвестициони работи во 
странство, под услов враќањето на финансискиот 
кредит да се врши од приливот што организациите 
на здружен труд ќе го остварат со своето работење; 

3) девизите од кредитите добиени преку или 
врз основа на меѓудржавни спогодби што ги склу-
чила федерацијата, како и девизите од кредитите 
добиени од меѓународни финансиски организации 
во чие основање или капитал учествува федераци-
јата или со кои федерацијата склучила посебна 
спогодба односно договор, иди дала своја гаранција, 
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и ако тие девизи се продаваат на девизниот пазар за 
динари. Советот на гувернерите утврдува на кои 
меѓудржавни спогодби, односно меѓународни фи-
нансиски организации се однесува ОЕ-аа одредба; 

4) финансиските кредити што овластените бан-
ки или организациите на здружен труд ги склучу-
ваат во странство заради обезбедување на сопстве-
ното учество во финансирањето на изградбата или 
реконструкцијата на објекти — ако во кредитира-
њето учествуваат и странските извори наведени во 
одредбата под 3 на оваа точка. 

Износот на странските финансиски кредити од 
став 1 на оваа одредба што се користат во текот на 
една календарска година, не може да биде поголем 
од износот на траншата на кредитите договорена 
со странскиот кредитор, 

5) финансиските кредити во рамките на договор 
за заедничко вложување, склучен во согласност со 
важечките прописи и уредно регистриран кај Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија ако 
странскиот партнер својот влог го дава и во девизи, 
под услов да се прибави позитивно мислење од соод-
ветниот сојузен комитет и од Стопанската комора на 
Југославија за вклопувањето на инвестицијата во 
развојот на односната гранка при што односот на 
износот на влогот во девизите на странскиот парт-
нер спрема износот на странскиот финансиски кре-
дит може да биде најмногу 1 :0,5°/о и тоа* 

а) ако е во прашање -користење на странски 
финансиски кредит за инвестиции во приоритетни 
гранки и дејности од областите на стопанството на-
ведени во Резолуцијата за заедничката политика на 
економскиот и социјалниот развој на Југославија во 
1976 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 60/75); 

6) ако се во прашање странски финансиски 
кредити наменети за инвестиции на територија на 
стопански недоволно развиени републики и на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово во гран-
ките и дејностите што не се наведени во Резолу-
цијата за заедничката политика на економскиот и 
социјалниот развој на Југославија во 1976 година; 

б) девизните депозити што овластените банки 
ги примаат по налог на странски амбасади и други 
дипломатски дретставништва на име редовни сред-
ства за издржување на тие амбасади и претстав-
ништва ; 

7) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд или овластените банки ги користат 
за плаќање во странство на услуги за истражување 
на рудното и минералното богатство, што, во сог-
ласност со важечките прописи странски лица ги вр-
шат во Југославија; 

8) девизите прибавени со јавна емисија на об-
врзници на организациите на здружен труд и на 
овластените банки за сметка на организации на 
здружен труд на странски финансиски пазар, под 
услов тие средства да се користат за вложување во 
приоритетните гранки и дејности во согласност со 
Резолуцијата за заедничката политика на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 
година и доколку условите на емисијата на обврз-
ниците се во согласност со самоуправната спогодба, 
со која се регулира прашањето на тие-услови, како 
и претходно да прибават потврда од Народната 
банка на Југославија; 

9) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд и овластените банки ги склучуваат 
во странство врз основа на посебни одлуки на Со-
јузниот извршен совет. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височи-
ната на депозитот по странски финансиски и бан-
карски кредити и по странски депозити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72, 62/72, 39/73, 5/74, 21/74, 
40/74, 1/75, 6/75, 19/75, 39/75 и 56/75). 

7. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат 
на финансиските кредити и на странските депозити 
по кои известувањето за намерата за склучување 

на кредитна работа, односно пријавата за склуче-
ната кредитна работа е регистрирана кај надлежната 
народна банка на републиката, односно надлежната 
народна банка на автономната покраина. 

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

Е. п. бр. 61 
12 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

62. 

Врз основа на член 20 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

_ О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1976 ГОДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИ-

ТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот соо-
браќај (во натамошниот текст: сообраќајните орга-
низации) им се исплатува надомест за извршениот 
превоз во патничкиот сообраќај на лица што, врз 
основа на важечките сојузни прописи, имаат право 
на повластици во возењето (во натамошниот текст; 
повластици^), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на СФРЈ, 
врз основа на член 74 од Деловникот за работата на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/75), за повластиците што ги користат врз ос-
н о в а в а легитимација на член на Претседателство-
то на СФРЈ; 

2) на делегатите на Собранието на СФРЈ и на 
членовите на Сојузниот извршен совет, врз основа 
на член 20 суав 1 од Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието "ка СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/75), за повластивте што ги 
користат врз основа на легитимација на делегат на 
Собранието на СФРЈ, односно на легитимација на 
член на Сојузниот извршен совет; 

3) на членовите на Советот на федерацијата, 
врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/74), за повластивте што ги користат врз основа 
на легитимација нр член на Советот на федераци-
јата; 

4) на народните херои, врз основа на чл. 15 и 
16 од Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој (.,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72 и 21/74), за повластивте што 
ги користат врз основа на легитимација за беспла-
тно возење на носителите на Орден на народен 
херој и Орденска книшка на народен херој, про-
пишани со Правилникот за користење на бесплат-
но и повластено возење на лицата одликувани со 
Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/73); 

5) на носителите на „Партизанска споменица 
1941". врз основа на чл. 20 и 21 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен листг на СФРЈ", бр. 67/72 
и 40/73), за повластивте што ги користат врз ос-
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нова на легитимација за бесплатно и повластено 
возење на носителите на „Партизанска споменица 
1941", пропишани со Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/73); 

6) на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година, врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 40/73), за повластиците што ги користат 
врз основа на легитимација за бесплатно и повла-
стено возење на борците од Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година, пропишани со Правилникот за кори-
стење на бесплатно и повластено возење на борци-
те од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/73); 

7) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен* медал на (Збилиќ, установен во Црна Гора 
во 1851 година, врз основа на чл. 1, 9 и 10 од Законот 
за основните права на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и со Златен медал на (Збилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 22/73), за повластици^ 
што ги користат врз основа на легитимација за 
бесплатно возење на носителите на орден Караѓор-
ѓева ѕвезда со мечеви, на орден Бел орел со мечеви 
и на Златен медал на Обилиќ, пропишани, со Пра-
вилникот за користење на бесплатно возење на 
лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви со орден Бел орел со мечеви и со Златен 
медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/73); 

8) на воените и на мирновременоките воени ин-
валиди и уживатели на семејна инвалиднина, врз 
основа на чл. 52 до 56 од Законот за воените инва-
лиди („Службен лист на СФРЈ", бр 67/72), за по-
властиците што ги користат врз основа на објава 
за бесплатно возење на корисниците на правото^ 
според Законот за воените инвалиди и книшка за 
повластено возење на воен инвалид, пропишани со 
Правилникот за остварување на правото на воени-
те инвалиди на бесплатно и повластено возење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/73); 

9) на слепите лица што имаат до 10°/о способ-
ност на видот и на придружниците на слепи лица, 
врз основа на одредбите од Законот за престанок 
на важењето на Одлуката за лицата што имаат 
право на повластица во возењето при користењето 
на годишниот одмор и на Одлуката за определува-
ње повластици во патничкиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/65), за повластивте ' што ги 
користат врз основа на легитимација на слепи лица 
издадена од страна на Сојузот на слепите на Ју-
гославија. 

2. Надоместот од став 1 на оваа точка (во на-
тамошниот текст: надоместот) им се исплатува на 
сообраќајните организации само за превозот из-
вршен во внатрзшниот јавен сообраќај, и тоа на 
релациите, односно линиите предвидени во возниот 
ред и според однапред утврдените редовни цени на 
превозот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајни-' 
те организации врз основа на докази за извршениот 
превоз на корисниците на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни организации 
на здружен труд надоместот за бесплатен превоз на 
членовите на Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, на члено-
вите на Советот на федерацијата, на делегатите на 
Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот 
извршен совет им се исплатува во паушален износ. 

Височината на тој надомест ја утврдува претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
во "спогодба со Сојузниот секретар за финансии и 

^ с о Заедницата на југословенските железници, врз 
основа на бројот на кооисниците на повластиците, 
проценетиот .број на патувања, проценетиот просе-
чен провозен пат и износот на редовната цена на 
возниот билет на просечниот пат за едно патување 
во односниот период. 

4. Надоместот се исплатува врз основа на ба-
рање за исплата на надоместот, што сообраќајната 
организација го поднесува до Службата на опште-
ственото книговодство* кај која има жиро-сметка. 

5. Исплата по барањата од точка 4 на оваа од-
лука врши Службата на општественото книговод-
ство од средствата на Буџетот на федерацијата за 
1976 година, позиција 466 ~ Средства за покривање 
на обврските за повластено возење во патничкиот 
сообраќај. 

в: Сојузниот секретар за финансии, во спогод-
ба со претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски, ќе го пропише начинот на испла-
тување на надоместот на сообраќајните организа-
ции за искористените бесплатни и повластени во-
зења, како и документацијата што се поднесува кон 
барањето за исплата на надоместот. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен, лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Е.п. бр. 62 
12 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

63. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72, 
32/75 и 6/76), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 

ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и роковите за усо-

гласување на побарувањата и обврските („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/75 и 3/7$) во член 2 по 
став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Побарувањата за кои организацијата на здру-
жен труд од Службата на општественото книговод-
ство, во смисла на одребите на член 8 став 2 од 
^Правилникот за начинот на поднесување и за со-
држината на пријавите на обврските до Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/75), примила извештај за извршената 
компензација ил^г извештај за неискомпензираните 
обврски и побарувања, се сметаат како усогласени." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-2135/1 
17 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии. 
Момчило Демовиќ, е. р. 
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64. 

Врз основа на ^лен 11 став 5 од Законот за ос-
новање претпријатија во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73), во врска со член 19 од 
Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А . 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СТРАН-

СТВО 

^Основните и други организации на здружен 
труд, деловните здруженија и деловните банки што 
основале претпријатија во странство (во натамош-
ниот текст: основачите на претпријатијата) или што 
со свои средства учествуваат во работењето на 

"претпријатијата во странство (во натамошниот те-
кст: учесниците), должни се за таквите претприја-
тија, покрај составувањето на периодичните пре-
сметки и на завршната сметка според чл. 11 и 15 
од Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд, да составуваат и извештај за нив-
ното рабдтење. 

2. Извештајот за работењето на претпријатија-
та во странство содржи: 

1) образец Д — Дополнителни податоци за пе-
риодот од 1 јануари до 197— година 
(во натамошниот текст: образецот Д) што е отпе-
чатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел; 

2) анализа на работењето на претпријатијата 
во странство; 

3) одлука на органот на управувањето на осно-
вачите на претпријатијата, односно на учесниците 
за усвојувањето на извештајот за работењето по 
периодичните пресметки и завршната сметка, од-
носно вза прифаќањето на билансот и за распредел-
бата на добивката, во смисла на член 12 од Зако-
нот за основање претпријатија во странство. 

3. Анализата на работењето на претпријатијата 
во странство (точка 2 под 2) и одлуката на органот 
на управувањето на основачите на претпријатијата 
односно на учесниците (точка 2 под 3) се доставу-
ваат до народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина и до Слу-
жбата на општественото книговодство, на чие по-
драчје е седиштето на основачите на претпријати-
јата, односно на учесниците, со периодичната пре-
сметка, односно завршната сметка во по еден 
примерок, а образецот Д во по три примероци, во 
роковите утврдени во член 17а од Законот за кни-
говодството на организациите на здружениот труд, 
односно во рок од 30 дена од денот на истекот на 
роковите од чл. 13 и 15 од тој закон. 

4. Пополнувањето на образецот Д се врши на 
следниот начин: 

1) под реден број 1 — се искажува набавната 
вредност на продадените трговски стоки увезени од 
Југославија; 

2) под реден број 2 — се искажува вредноста на 
потрошените материјали што претпријатието во 
странство ги увезло од Југославија; 

3) под реден број 3 — се искажуваат износите 
на личните доходи исплатени на југословенски ра-
ботници во странство, со придонесите и даноците; 

4) под реден број 4 — се искажуваат износите 
на личните доходи исплатени на странските работ-
ници, со придонесите и даноците; 

5) под реден број 5 — се искажуваат износите 
на личните доходи исплатени на работниците на 
основачите што вршат работи во Југославија за по-
треби на претпријатијата во странство; 

6) под реден број 6 — се искажуваат другите 
лични примања на југословенските работници во 

странство заведени во член 7 став 3 од Законот за 
утврдување и пресметување на вкупниот приход и 
доход во основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ**, бр. 71/72 и 22/75); 

7) под реден број 7 — се искажуваат другите 
лични примања на странските работници; 

Ѕ) под реден број 8 — се искажува делот од 
добивката кој мора да се трансферира во Југосла-
вија, во смисла на одредбите на член 8 став 1 точ-
ка 5 од Законот за основање претпријатија во 
странство; 

9) под реден број 9 — се искажува делот од 
добивката кој според одлуките на органот на уп-
равувањето се трансферира во Југославија над де-
лот од добивката кој задолжително се трансферира, 
како и сета друга добивка што по одобрение од 
надлежниот орган во Југославија ќе се распореди 
дополнително", 

10) под реден број 12 — се искажува вкупно 
трансферира ната добивка од основањето на прет-
пријатието во странство до крајот на годината за 
која се поднесува завршната сметка; 

11) под- реден број 13 — се искажува вредноста 
на стоките и услугите, што претпријатието во 
странство ги увезло од Југославија ,било за соп-
ствени потреби — како суровини и други матери-
јали, било како трговски стоки — без оглед на тоа 
дали материјалите се потрошени, односно трговски-
те стоки се реализирани или тие се наоѓаат на за-
лихи; 

12) под редеа број 14 — се искажува вредноста 
на стоките и услугите, што претпријатието во 
странство ги тазвезло во Југославија, без оглед на 
тоа дали е во прашање основачот на претприја-
тието или друга организација; 

13) под реден број 17 — се искажува состојбата 
на паричните средства на претпријатието во стран-
ство, hiTO се наоѓаат на сметките во Југославија; 

14) под реден број 18 — се искажува состојбата 
на паричните средства во странство, било да се 
наоѓаат на сметките во банките било како готови 
на во благајна. 

5, Анализата на работењето на претпријатијата 
во странство задолжително содржи: 

1) број и датум на решението за запишувањето 
во регистарот на претпријатијата во странство ка ј 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија; 

2) височина и извори на вложените средства 
при основањето на претпријатието во странство, 
дополнителни вложувања во тоа претпријатие, спо- . 
ред годините и вкупно вложени средства; 

3) преземена обврска за трансфер на добивка 
та за тековната година во Југославија во смисла на 
член 8 став 1 точка 5 од Законот за основање прет-
пријатија во странство; 

4) детална анализа на резултатите на работе-
њето во споредба со програмата на работењето. 
Ако претпријатието во странство има загуба или 
ако не остварува добивка, анализата на работење-
то содржи оцена на оправданоста за натамошното 
работење на претпријатието; 

5) височина на кредитот и начин на отплатува-
ње на кредитот, ако основачот на претпријатието 
добил странски кредит за вложување во основа-
њето или дополнително вложување во претприја-
тието во странство; 

6) финансиски план и реализација на тој план 
(отстапувања и причини за тоа отстапување); 

7) список на постојано вработените домашни 
работници со податоци за: нивната стручна квали-
фикација, височината на месечната плата и висо-
чината на разни додатог^ кон платата и годината 
на вработувањето во тоа претпријатие; 

8) список на постојано вработените странски 
лица, со ознака на работното место на кое работат 
тие. 
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6. Податоците во образецот Д, освен податоците 
под ред. бр 22 до 29, се искажуваат во динарски 
износи во смисла на одредбите на член 6 од Пра-
вилникот за исправките врз основа на кои се засно-
вува книжењето за претпријатијата, погоните и 
деловните единици во странство („Службен лист ца 
СФРЈ", бр 52/75),. а пресметувањето на девизите во 
динарски износи се врши според средниот дневен 
курс важечки на денот на истекот на периодот за 
кој се составува извештај от. Податоците под ред. 
бр. 22 до 29 се искажуваат во валутата на домицил-
н а ^ земја, односно валутата во која е договорено 
плаќањето. 

За валутите што не се содржани во курсната 
листа, Народната банка на Југославија ќе ги изве-
сти народните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини и Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија, 
за важечкиот курс на тие валути на денот на ис-
текот на периодот за кој се составува периодична-
та пресметка, односно завршната сметка, а најдо-
цна до рокот за составување на периодичните пре-
сметки од чл. 13 и 15 на Законот за книговодството 
на организациите на здружениот труд, односно на 
30 дена пред истекот на рокот утврден во член 17а 
од тој закон за поднесување на периодичните пре-
сметки, односно на завршната сметка за претпри-
јатијата во странство. 

7. За претпријатијата во странство во ликви-
дација или стечај се поднесува извештај за текот 
на ликвидацијата, односно стечајот од кој се гле-
даат состојбата на ликвидационата или стечајната 
маса на денот на отворањето на ликвидационата, 
односно стечајната постапка, промените што на-
станале во времето на траењето на ликвида-
цијата, односно на стечајот *и изгледите за 
окончување на ликвидацијата , односно стечајот. 

8. Службата на општественото книговодство ќе 
го приспособи обликот на образецот Д за механо-
графска обработила на податоците. 

9. Основачите на . претпријатијата во странство, 
покрај 'извештајот од точка 2 на оваа наредба, по-
днесуваат и еден примерок од завршната сметка 
составена според прописите на домицилната земја во 
која претпријатието е основано, со извештајот од 
ревизиониот орган на таа земја за контролата на 
завршната сметка, во заверен превод, во рок од 60 
дена од денот на извршената контрола на ревизио-
ниот орган, до народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина и 
до Службата на општественото книговодство, на 
чие подрачје е седиштето на основачите на прет-
пријатијата, односно на учесниците. 

Во рокот од став 1 на оваа точка основачите на 
претпријатијата во странство поднесуваат и одлука 
на органот на управувањето за конечната распре-
делба на добивката. 

10. Непотполните извештаи за работењето на 
претпријатијата во странство се сметаат како да 
не се поднесени. 

И. Техничко упатство за спроведувањето на 
оваа наредба дава, по потреба, Народната банка на 
Југославија. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за податоци-
те во извештаите за работењето на претпријатија-
та во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/75). .. 

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

Бр. 1878/1 
10 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовић, е. р. 

Образец Д 

(налив на претпријатието 
во странство, па местото и 

државата) 

Брбј на запишуваЕБето 
во решета р кај С.СНТ 

(назив на основачите 
на претпријатието од-
носно на учесниците) 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1 .ЈАНУАРИ ДО 197— ГОДИНА . 

1 2 3 4 

А. ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ИС-
КАЖУВААТ ВО ДИНАРР1 

1 Набавна вредност на продаде-
ните трговски стоки увезени од 
Југославија 

2 Вредност на потрошените мате-
ријали увезени од Југославија 

3 Износи на личните доходи ис-
платени на југословенските ра-
ботници во странство, со при-
донесите и даноците 

4 Износи на личните' доходи ис-
платени на странските работ-
ници, со придонесите и дано-
ците 

5 Износи на личните доходи ис-
платени на работниците на ос- -
ковачите 

в Други лични примања на југо-
словенските работници 

7 Други лични примања на 
странските работници 

8 Дел од добивката кој мора да 
се трансферира во Југославија 
(член 8 став 1 точка 5 од Зако-
нот за основање претпријатија 
во странство) 

9 Дел од добивката кој се транс-
ферира во Југославија над де-
лот од добивката кој задолжи-
телно се трансферира и друга 
добивка што се распоредува до-
полнително 

10 Дел од добивката за други на-
мени според член 12 од Законот 
за основање Претпријатија во 
странство 

И Вкупно остварена- добивка од 
основањето на претпријатието 
во странство до крајот на го-

дината за која се составува за-
вршната сметка 

12 Вкупно трансферирана добивка 
од основањето на претпријатие-
то во странство до крајот на 
годината за која се поднесува 
завршната сметка 

< 

13 Вредност на стоките и услугите 
што претпријатието во стран-
ство ги увезло од Југославија 

14 Вредност на стоките и услугите 
што претпријатието во странство 
ги извезло во Југославија 

15 Вредност на стоките и услугите 
набавени од основачите од Ју-
гославија 
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16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

Вредност на продадените стоки 
и услуги на основачот 
Состојба на паричните сред-
ства на претпријатието во 
странство, што се наоѓаат на 
сметките во Југославија 
Состојба на паричните средства 
во странство 
Орочени средства во Југосла-
вија 
Орочени срдства во странство 
Вкупно остварена загуба од ос-
новањето 
Покрите на загубата: 
— на товар на резервниот фонд 
— на товар на основачкиот влог 

на основачите од Југославија 
— на товар ка другите основачи 
— на товар на доверителите 
— на товар на другите извори 
— непокриена загуба 

В. ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ИСКА-
ЖУВААТ ВО ДЕВИЗИ 
Основачки влог 
Остварена добивка по заврш-
ната сметка 
Дел од добивката за трансфер 
до височина на обврската спо-
ред член 8 став 1 точка 5 од 
Законот за основање претпри-
јатија во странство 
Дел од добивката за трансфер 
во Југославија над делот од до-
бивката кој се трансферира 
задолжително 
Дел од добивката за други на-
мени според член 12 од Законот 
за основање претпријатија во 
странство 
Вкупно остварена добивка од 
основањето на претпријатието 
во странство до крајот на годи-
ната за која се составува за-
вршната сметка 
Вкупно трансферира^ добивка 
од основањето на претпријати-
ето во странство до крајот на 

годината за Koja се поднесува 
завршната сметка 

29 Вкупно остварена загуба од ос-
новањето 
Покритие на загубата: 
— на товар на резервниот фонд 
— на товар на основачкиот 

влог на основачите од Ј у -
гославија 

— на товар на другите осно-
вачи 

— на товар на доверителот 
— на товар на другите извори 
— непокриена загуба 

Раководител на 
сметководството, 

Овластено лице на ос-
новачите на претпри-

јатието односно на 
учесниците, 

65. 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето На списанието „Paris Match", број 1388 од 
3 јануари 1976 година, што излегува на, француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/408 
4 февруари 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи. 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

бб. 

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 ЈУНИ ДО 30 НОЕМВРИ 1975 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јуни, до 30 ноември 1975 година е дадена согласност за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

w 
Назив на лекот 

си р, СЦ io 

Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на изда-
вањето, односно 
на употребата 

на лекот 

Производител 
на лекот Број и датум на решението 

1 2 3 4 5 6 

1 ALDACTONE 100 таблети, Може да се из- „Галеника" 05/2-4277/1 од 17. XI 1975. год. 
(Spironolactonumi 50 х 100 mg дава само со ле- Фармацеутско- * 4 

карски рецепт -хемијска ин-
дустрија — Бео-
град — Земун I 
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7 ALDACTONE 100 таблети, Може да се из- „Галеника" 05/2-4277/2 од 17. XI 1975. год. 
(Spironolactonum) 250 x 100 mg дава само сохле- Фармацеуте^-

05/2-4277/2 од 17. XI 1975. год. 
(Spironolactonum) 

карски рецепт -хемијска инду-
стрија — Бео-
град—Земун 

t 
3 CHLORAM- капки за очи, п „Здравл>е" Фа- 05/2 2532/1 од 10. VII 1975. год. 

PHENICOL 5 ml брика фарма-
од 10. VII 1975. год. 

цеутских и хе-
мијских произ-
вода — Леско-
вац 

4 COMBANTRIN таблети за II „Алкалоид" 05/2-1324/1-74 од 2. VII 1975. год. 
(Pyrantel] џвакање, Хемиска фарма-
pamoas) б х 125 mg ц е у т е ^ козме-

• тинка индустри-
ја — Скопје 

5 COMBANTRIN суспензија за 05/2-1249/1-74 од 2. VII 1975. год. 
(Pyranteli орална упо-
pamoas) треба, 15 ml 

6 DOKSICIKLIN капсулу •» „Подравка" Ко- 05/2-3993/1 од 4. X 1975. год. 
(Doxycyclini б х 100 mg привница ООУР 
chloridum) „Белупо" — 

Творница лије-4 
кова — Лудбрег 

7 DOKSICIKLIN капсули, и •» 05/2-3993/2 од 4. X 1975. год. 
(Doxycyclini 25 х 100 mg 
chloridum) 

8 DOKSICIKLIN капсули, 9» * 05/2-3993/3 од 4. X 1975. год. 
(Doxycyclini 100 х 100 mg 
chloridum) 

9 ERCEFURYL капсули, „Босналијек" 05/2-2806/1 од 11. VII 1975. год. 
(Nifuroxazidum) 30 х 0,1 g Предузеће за (Nifuroxazidum) 

производњу 
фармацеут-
ских,- козметич-
ких и хемиј-
ских производа 
— Сарајево 

30 ESPERSON маст, 30 g *> „Југоремедија" 05/2-1220/1 . од 29. VIII 1975. год. 
(Desoxyme- Фабрика лекова 
tasonum) у саставу НПК 

- „Серво Михаљ" 
— Зрењанин 

11 GENT AMI СШ инјекции 10 Може да се упо- „Фармаков Фа- 05/2-2080/1 • од 8. VII 1975. год. 
(Gentamycini mg (10.000 и. требува во здрав- брика лекова — 
sulfas) е),, 10 х 1 ml ствени органи- Призрен 

зации на здру-
жен труд. По ис-
клучок, лекот 
може да се из-
даде со лекарс-
ки рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 

I претходно било I лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен. 
труд. 

12 GENTAMICIN^ инјекции 40 п V 05/2-2059/1 од 8. VII 1975. год. 
(Gentamycini mg (40.000 и. 
sulfas) е.), 10 х 1 ml 
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13 GENTAMICIN инјекции 80 Може да се упо- ,,Фармакос" Фа- 05/2-2062/1 од 8. VII 1975. год. 
(Gentamycini mg (80.000 и. требува во брика лекова — 
sulfas) е.), 10 x 2 ml здравствени ор- Призрен 

ганизации на 
здружен труд. 
По исклучок, ле-
кот мол<е да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 

* ако е назначено 
дека лицето » 

претходно било \ лекувано со овој 
лек во здрав-
ствена органи-
зација на здру-
жен труд 

14 GENTAMICIN маст, 15 g Може да се из- 05/2-2061/1 од 8. VII 1975. год. 
(Gentamycini дава само со 
sulfas) лекарски рецепт 

15 ЧАЈ ОД ЖАЛ- чај, 50 g Може да се из- „Плива4* Твор- 05/2-2070/1 од 10. VII 1975. год« 
ФИЈА дава и без • ле- ница фарма це-

од 10. VII 1975. год« 

(Salviae folium карски рецепт утских и кемиј-
PH. JUG, III) ских производа 

- — Загреб 

16 KEFLODIN инјекции, Може да се упо- „Лек" Товарна 05/2-1577/1 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 1 x 0,25 g требува во фармацевт-

здравствени ор- ских ин кемич- • 

* ганизации на них изделков 
здружен труд. — Љубљана 
По исклучок, ле-
кот може да се \ 

издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено . * 
дека лицето • 
претходно било 
лекувано со овој 
лек бо здрав-
ствена органи-
зација на здру-
жен труд 

17 KEFLODIN инфекции, ч *» и 05/2-1577/2 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 5 x 0,25 g 

18 KEFLODIN инјекции, •» и 05/2-1577/3 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 50 x 0,25 g 

19 kEFLODIN инјекции, и *» 05/2-1575/1 од 14. VII 1975, год. 
(Cefaloridinum) 1 x 0,5 g 

*» 

20 KEFLODIN инјекции^ м It 05/2-1575/2 од 14< VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 5 x 0,5 g 

21 KEFLODIN инјекции, и ft 05/2-1575/3 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 50 x 0,5 g 

22 KEFLODIN инјекции, Може да се упо- •9 05/2-1576/1 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 1 X 1 g требува во 

здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд. 
По исклучок. 
лекот може да 
се издаде со ле-
карски рецепт -

само ако е наз-
начено дека ли-
цето претходно 
било лекувано 
со овој лек во 
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здравствена ор-
ганизација на. 
здружен труд 

23 KEFLODIN инјекции, м „Лек" Товарна 05/2-1576/2 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 5 x 1 g фармацевт-

од 14. VII 1975. год. 

с к а ин комич-
них изделков 
— Љубљана 

24 KEFLODIN инјекции, •• „ 05/2-1576/3 од 14. VII 1975. год. 
(Cefaloridinum) 50 x 1 g 

25 OLDON таблети, Може да се из- „Здравље" Фа- 05/2-636/1 од 5. XI 1975. год. 
250 табл. дава и без ле- брика фарма -

карски рецепт цеутских и хе-
мијских произ-
вода — Леско-
вац 

26 OLDON таблети, 05/2-636/2 од 5. XI 1975. год. 
500 та бл. 

27 OLDON таблети, *» 05/2-636/3 од 5. XI 1975. год. 
1000 табл. 

28 PANKREON форте дра- *» •• 05/2-390/1-74 од 5. XI 1975. год. 
жен, 50 драж. 

29 PANKREON ' форте дра- и *• 05/2-390/2г74 од 5. XI 1975. год. 
жен, 250 
драж. « 

30 PRISCOL инјекции, Може да се из- „Плива" Твор- 05/2-3989/1-74 од 14. VII 1975. год. 
(Tolazolini ами. суви дава само со ле- ница фармаце-
chloridum) супстанции и карски рецепт утских и кемиј-

5 х 1 ml во- с к и производа 
да за инјек- — Загреб 
ции 

31 PRISCOL капки за очи и » 05/2-3987/1-74 од 14. VU 1975. год. 
(Tolazolini 10°/о, 10 ml 
chloridum) 

32 PRISCOL маст за очи, и и 05/2-3988/1-74 од 14. VII 1975. год. 
(Tolazolini 10%, 5 g 
chloridum) 

33 RIFAMPICIN капсули, Може да се из- „Фармаков Фа- 05/2-1806/1 од 16. VI 1975. год. 
(Rifampicinum) 16 х 150 mg дава со рецепт брика лекова 

• . од лекар специ- — Призрен 
јалист од соод-
ветна гранка на 
медицината. По 
исклучок, лекот 
може да се из-4 

даде и со рецепт 
од лекар по оп-

шта медицина 
само ако е на-
значено "дека ле-

- кот е пропишан 
врз основа на 
мислењето на 
лекар специја- -

лист од соодвет-
на гранка на 
медицината 

34 RIFAMPICIN капсули, *» 05/2-1806/2 од 16. VI 1975. год. 
(Rifampicinum) 100 х 150 mg-

35 RIFAMPICIN капсули, и и 05/2-1805/1 од 16. VI 1975. год. 
(Rifampicinum) 16 X ЗОО mg 

36 RIFAMPICIN капсули, и »• 05/2-1805/2 од 1 6 . VI 1975. год. 
(Rifampicinum) 100 х ЗОО mg 

37 RIVOTRIL таблети, Може да се из- „Галеника" Фа- 05/2-1752/1 од 27. VI 1975. год. 
(Clonazepamum) 50 х 0,5 mg дава само со ре- рмацеутско-хе-

цепт од лекар мијска индус-
специјалист од трија — Београд 
соодветна гран- — Земун 
ка на медици-
ната 

38 RIVOTRIL таблети* и 05/2-1752/2 од 27. VI 1975. год. 
(Clonazepamum) 150 х 0,5 mg 
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39 SANGU1CH X.IN 
(Pivampicillini 
chloridum) 

таблети, 
16 х 350 ring 

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

„Здравље" Фа-
брика фармаце-
ута? их и хе-
ми )ских произ-
вода — Леско-
вац 

05/2-4257/1 од 28. X 1975. год. 

40 SANGUICILLIN 
(Pivampicillini 
chloridum) 

таблети, 
100 х 350 mg 

»» 05/2-4257/2 од 28. X 1975. год. 

41 СЛЕЗОВ ЧАЈ 
(Species Athaeae) 

чаЈ, 50 g Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

..Плива" Твор 
ница фармаце-
утских и кемиј-
ских производа 
— Загреб 

05/2-3760/1 од 10. VII 1975. год. 

42 СЛЕЗОВ КОРЕН 
(Athaeae radix 
PH, JUG. Ill) 

чај, 50 g 1 
' »» I« 05/2-2071/1 од 10. VII 1975. год. 

43 STED1R1L — M дражен, 
21 драж. 

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

„Крка" Товарна 
фармацевт-
ска^ ин кемич-
них изделков 
—Ново Место 

05/2-2656/1 од 18. VII 1975. год. 

44 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

инјекции 
100 mg, 
6 х 2 -ml 

»» „Подравка" 
Копривница 
ООУР „Белупо" 
Творница лије-
кова — Лудбрег 

05/2-2696/1-74 од 4. X 1975. год. 

45 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

капсули, 
30 х 50 mg 

и ! •• 05/2-2698/1-74 од 4. X 1975. год. 

46 SULPIRID 
(Sulpiridum) 

сируп, 200 ml •» и 05/2-2697/1-74 од 4. X 1975. год. 

47 UNIPEN 
(Carbenicillinum) 

инјекции за 
интрамуску-
ларна и ин-
травенозна 
употреба, 1 g 

Може да се упо-
требува во 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во здрав-
ствена органи-
зација на здру-
жен труд 

„Алкалоид" 
Хемиска фарма-
ц е у т е ^ козме-
тичка индустри-
ја — Скопје 

г 

05/2-3078/1-74 од 2. VII 1975. год. 

48 UNIPEN 
(Carbenicillinum) 

инјекции за ' 
интрамуску-
ларна и ин-
травенозна 
употреба, 5 g 

«• < 05/2-3079/1-74 од 2. VII 1975. год. 

49 VIRU-MERZ 
SEROL, 
(Tromantadinum) 

маст, 8 g Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Фармаков Фа-
брика лекова 
— Призрен 

05/2-1013/1 од 10. VII 1975. грд. 

05/2 Бр. 5102/1 
9 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 
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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 ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДА-

ДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 30 НОЕМВРИ 1975 ГОДИНА 

Во периодот од 1 хуни до 30 ноември 1975 годи на е дадена согласност за пуштање во промет на 
следните готови лекови: 

? g. £ Назив на лекот 
$ а Рч »е 

Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на изда-
вањето, односно 

на употребата 
на лекот 

Производител 
на лекот Број и датум на решението 

1 2 

1 ALBUMINUM 
HUMANUM 5<Vi 
(5°/о-ен раствор 
на човечки 
албумин) 

2 ALBUMINUM 
HUMANUM 5*/о 
(5%-ен раствор 
на човечки 
албумин) 

3 ALBUMINUM . 
HUMANUM 12*/о 
(12%-ен раствор 
на човечки 
албумин) 

4 ALBUMINUM 
HUMANUM 20Vo 
(20°/о-ен раствор 
на човечки 
албумин) 

5 ALPHACILIN 
(Pivampicillinum) 

6 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

7 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

8 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

9 AMPICILIN 
(Ampicillinum) 

10 AMPICILIN 
(Ampicillinufn) 

11 ASEPSOL 
(Benzalkonii 
chloridi solutio 
concentrata) 

3 

раствор, 
1 х 125 ml. 

раствор, 
1 х 250 ml 

раствор, 
1 х 10 ml 

раствор, 
1 х 10 ml 

за перорална 
употреба, ши-
шенце со 6,5 
g (за пригот-
вување 100 
ml суспензи-
ја) 

за перорална 
употреба, ши-
шенце со 5 g 
(за приготву-
вање 100 ml 
суспензија) 

капсули, 
16 х 500 mg 

капсули, 
100 х 500 mg 

капсули, 
500 х 250 mg 

капсули, 
500 х 500 mg 

раствор, 
10 ml 

4 

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

и 

и 

1 * 

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

М 

»» 

*» 

*• 

11 

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

5 

Имунолошки за- < 
вод — Загреб 

1 

„Лек" Товарна 
фармацевт-
с к а ин кем^ч-
них изделков 
—- Љубљана 

„Фармаков Фа-
брика лекова 

— Призрен 

»» 

„Подравка" 
Копривница 
ООУР „Белу-
по" Творница 
лијекова — 
Лудбрег 

„Плива" Твор-
ница фарма-
цеутских и ке-
мп јских произ-
вода — Загреб 

^ 6 

05/2-2216/1 од 16. VI 1975. 

05/2-2215/1 од 16. VI 1975. год. 

05/2-2666/1 од 16. VI 1975. год. 

05/2-2667/1 од 16. VI 1975. год. 

05/2-3655/1 од 27. X 1975. год. 

05/2-4295/1 од 17. XI 1975. год. 

05/2-4296/1 од 17. XI 1975. год. 

05/2-4296/2 од 17. XI 1975. год. 

05/2-2483/1 од 2. VII 1975. год. 

05/2-2483/2 од- 2. VII 1975. год 

05/2-2176/1 од 2. VII 1975. год 
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12 BONOPEN капсули, Може да се из- „Подравка" 05/2-2481/1 од 9. VII 1975. год. 
(Pvletampicilli- 500 x 125 mg дава само со ле- Копривница 
пит) карски рецепт ООУР . Белу-

лов Творница 
лијекова — 
Лудбрег 

13 BONOPEN каисули, 05/2-2481/2 од 9. VII 1975. год. 
(Metampicilli- 500 x 250 mg -

num) 
14 СЕНSON таблети, « 05/2-2711/1 од 22. X 1975. год. 

(Nitrazepamum) ' 10 х 5 mg 
15 ЧАЈ ОД НАНА чај, 40 g Може да се из- „Плива" Твор- 05/2-3715/1 од 7. XI 1975. год. 

(Menthae pipsritae дава и без ле- ница фарма-
folium PH.JUG.Ill) карски рецепт цеутских и ке-

мијских произ-
вода — Загреб 

16 DUOPEN инјекции, Може да се из- „Крка" Товар- 05/2-1776/1 од 10. VII 1975. год. 
50 х 1.200.000 д а в а само со ле- на фарма-

• и. е. карски рецепт цевтских ин 
кемичних из-
делков — Ново 
Место 

17 ERALDIN таблети, Може да се упо- Галеника" 05/2-629/1 од 25 V. : 1975. год. 
20 х 100 1 mg требува само во Фармацеутско-

здравствени ор- -хемијска инду-
ганизации на стрија — Бео-
здружен труд град—Земун 

18 ETAMBUTOL таблети, Може да се упо- „Подравка" 05/2-2484/1 од 2. VII 1975. год. 
(Ethambutolum) 500 х 100 mg требува во Копривница 

здравствени ор- ООУР „Белу-
ганизации на ли" Творница 
здружен труд. лијекова — 
По исклучок, Лудбрег 
лекот-може да 
се издаде со ле-
карски рецепт 
само ако лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во здрав- . 
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

19 ETAMBUTOL таблети, 05/2-2484/2 од 2. VII 1975. год. 
(Ethambutolum) 500 х 400 mg 

20 FASIGYN таблети, Може да се из- „Крка" Товар- 05/2-2940/1 од 18. VII 1975. год. 
(Tinidazolum) 4 х 500 mg дава само со ле- на фармацевт-

карски рецепт с к а ин кемич-
них изделков 
— Ново Место 

21 GLONGYN таблету 1 »» „Лек" Товарна 05/2-696/1 од 12. IX 1975. год. 
(Tinidazolum) 4 х 500 mg фармацевт-

ских ин кеми-
чних изделко1-
— Љубљана 

22 IMMUNOGLO- ' раствор, Може да се упо- Имунулошки 05/2-2223/1 од 16. VI 1975. год. 
BULIN 1 ампула CO требува само во* завод — Загреб 
HUMANUM 1 доза здравствени ор-
ANTI D - ганизации на 
(Rho) 16%-тен здружен труд 
човечки анти D 
(Rho) имуногло-
булин 

23 KLOFIBRAT капсули, Може да се из- „Подравка" 05/2-2479/1 од 2. VII 1975. год. 
(Clofibratum) 500 х 500 mg дава само со ле- Копривница 

карски рецепт ООУР „Белу-
по" Творница 
лијекова — « 
Лудбрег 
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24 LIOBIF таблети, Може да4 се из- „Торлак" Ин- 05/2-3401/1 од 30. X 1975 год. 
(Lactobacillus 20 табл. дава само со ле- ститут за иму-
bifldus) карски рецепт нобиологију и 

виру сол оги ју — 
Београд 

25 LIOBIF таблети, н •» 05/2-2221/1 од 10 VII 1975. год. 
(Lactobacillus 50 табл. 
bifidus) 

26 METACIKLIN сируп, 60 ml и „Фармаков 05/2-1804/1 од 16 VI 1975. год. 
HLORID Фабрика леко- • 

(Metacyclini ва — Призрен 
chloridum) 

27 METACIKLIN капсули, •I „Подравка" 05/2-2482/1 од 2. VII 1975. год. 
(Metacyclini 500 х 150 mg Копривница 
chloridum) ООУР „Белу-

лов Творница 
лијекова — 
Лудбрѕг 

28 METACIKLIN капсули, 05/2-2432/2 од 2. VII 1975. год. 
(Metacyclini 500 х ЗОО mg 
chloridum) 

29 MULT1- сируп, 200 g Може да се из- „Крка" Товар- 05/2-2197/1 од 18. VII 1975. год. 
SANOSTOL дава и без ле- на фармацевт-

карски рецепт ских ин кемич-
них изделков 
— Hofeo Место 

30 OXYTETRA- капсули, Може да се из- „Лек" Товарна 05/2-3957/1 од 27. X 1975. год. 
CYCLIN В 16 капе. дава само со ле- фармацевт-

карски рецепт ских ин кемич-
них изделков 
— Љубљана 

31 OXYTETRA- капсули, м 
• • 05/2-3957/2 од 27. X 1975. год. 

CYCLIN В 100 капе. 
32 OKStTETRA- капсули, џџ „Подравка" 05/2-2485/1 од 9. VII 1975. год. 

CIKLIN-VIT. 500 капе. Копривница 
ООУР „Белу-
по" Творница 
лијекова — 
Лудбрег 

33 PANADON сируп, 100 ml I и „Крка" Товар- 05/2-2935/1 од 18. XI 1975. год. 
(Paracetamol um) 

сируп, 100 ml 
на фармацев-
тских ин кемп-
чних изделков 
— Ново Место 

34 PIMAFUCIN вагинални -
»• „Подравка" 05/2-3561/1 од 22. X 1975. год. 

(Natamycinum) таблети, 10 Копривница 
ваг. табл. ООУР „Белу-

по" — Творни-
ца лијекова — 
Лудбрег 

35 SILAPEN — 500 таблети, и •» 05/2-2710/1 од 22. X 1975. год. 
(Benzathini 30 ^ 500.000 
phenoxymethyl- и. е. 
penicillinum) 

36 SILAPEN — 1000 таблети, 1» 05/2-2710/2 ОД 22. X 1975. год. 
(Benzathini 15 х 1.000.000 
phenoxymethyl- и. е. 
penicillinum) 

37 SINECOD DEPO дражен, 1* „Инех Хемо- 05/2-1097/1 од 10. VII 1975. год. 
(Butamirati citras) 10 х 20 mg фарм" Хемиј-

ска фармаце-
у т е ^ инду-

- стрија — Бош ац 
38 SULOTRIM таблети за „Подравка" 05/2-2480/1 од 2. VII 1975. год. 

возрасни, Копривница 
500 табл. ООУР „Белупо" 

Творница лије-
кова — Луд-
брег 
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68. 
/ 

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 НА ОБЛИЦИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ 
Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 30 НОЕМВРИ 1975 ГОДИНА 

1. Во периодот од 1 јуни до 30 ноември 1975 година е укината согласност за пуштање во промет на 
Следните готови лекови: 

1 2 3 4 5 в 

39 SYMMETREL таблети, Може да се из- „Плива" Твор- 05/2-3570/1 од в. X 1975. год. 
(Amantadini 60 х 100 mg дава само со ле- ница фарма-
chloridum) карски рецепт цеутских и ке-

мп јских произ-
вода — Загреб 

40 TETRACIKLIN капсулу f» 05/2-2486/1 од 9. VII 1975. год. 
— V 500 капе. 

41 URBASON инјекции за Може да се упо- „Југохемија" 05/2-1664/1 од И. VII 1975. год. 
SOLUBILE интравеноз- требува само во Предузеће за 
FORTE на употреба. здравствени ор- спољну, уну-
(Methylpredniso- 5 х 250 mg и ганизации на трашњу трго- -

lonhemisuccinat) 5 х 5 ml во- здружен труд вину и произ-
да за инјек- водњу — Бео-

- ции град 
42 XYLOCAIN желе, 20 ml Може да се из- „Босна лиј ек" 05/2-2401/1 од 1. IX 1975. год. 

(Lidocaini дава само со ле- — Предузеће 
chloridum) карски рецепт за производњу 

фарма цеут-
ских. козме-
т и ч к а и хе-
мијских произ-
вода — Сара-
јево 

05/2 Bp. 5102/2 
9 декември 1975 година 

Белград 

- Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита, 
Зора Томиќ, е. p. 

Реден Назив на 
број 

лекот Облик и паку-
вање на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
согласноста за пуш-
тање на лекот во 

промет 

Број и датум на ре-
шението за укину-
вање на согласнос-
та за пуштање на 
лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ABEHOL раствор за аеро-
сол, 100 ml 

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

15-515-341/1 
од 31. XII 1964. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

2 ABIN дражен, 
40 драж. 

» 353 
од 5. VI 1954. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

3 ACYNORM дражен, 
100 драж. 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

16-409/2-63 
од 25., VII 1963. год. 

05/2-2177/1 
од 2. ГХ 1975. год. 

4 ACYNORM раствор, 
.500 ml 

05-1765/2-68 
од 31. III 1969. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 
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5 AEVIT ампули, 
10 x 1 ml 

„Medexport" — Мос- 08-5573/1 
ква, СССР, Застапник од 14. VII 1971. год. 
,Долива" Творнице! 
фармацеутских и ќе-
мил сќих производа — 
Загреб 

05/2-1655/1 
од 19. IX 1975. год. 

6 AEVIT ампули, 
20 x 1 ml 

а« 05-1801/1-68 
од 16. VI 1969. год. 

05/2-1665/1 
од 19. IX 1975. год. 

7 AKVA-PAS таблети, 
24 x 3 g 

„Плива" Творница 
фармацевтски* и ке-
мијских производа — 

„ Загреб 

15-515.-192/1 
од 23. VII ГШ. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

8 ANAFRANIL ампули, 
50 x 25 mg 

и 08-5829/2 
од 26. V n m i . год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

9 ANAFRANIL дражен, 
150 x 25 mg 

•» 08-4632/2 
од 26. VII 1971. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

10 ANANASE дражен, 
500 драж. 

и 08-1374/2-71 
од 2S. VII 1572. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

' И BEAMAT дражен, 
250 драж. 

и 69-1068/2 
од 30. VII 1959. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

12 BREVICID маст, 10 g „Босналијек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских козг 
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

09-2912/4 
од 15. VIII 1959. год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

13 BREVICID pulvis, 10 g — • 09-2912/1 
од 15. VIII 19S9. год. 

05/2-1880/1 
ОД 2. VII 1975. год. 

14 BREVICID pulvls 
forte, 7 g 

09-2912/3 
ОК 15. У Ш 1959- год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

15 CALGAM Bis 

16 CALGAM Bie 

таблети, 
100 x 50 mg 

дражен, 
10б x 50 mg 

„Medexport" — Мос-
ква, СССР, Застапник 
„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мп јских производа — 
Загреб 

• 

95-1768/1 
од 16. VI 1969. год. 

05-2899/1 
од 1€U VI 1969- год. 

05/2-1665/1 
од 19. IX 1975. 

05/2-1665/1 
од 19. IX 1975. 

год. 

год. 

17 CHLORAETHYL распрсну ван, 
100 g 

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

05-3617/1 
од 13. ХП 1968. год. 

05./2-2Т77/1 
од 2. IX 1975. год. 

18 COFFETAMIN 
MITTE 

дражен, 
24 драж. 

„Плива" Творница 
фармацеутежих и хе-
мијских производа — 
Загреб 

09-396/1 
од 12. VU 1360. год* 

05/2-1666/1 
од 19. ЕХ 1975. год. 

19 CYCLQDOL таблети, 
50 х 2 ml 

„Medexport" — Мос-
ква, СССР, Застапник 
„Плива" Творница 
фармацеутских и ке -
мијски х производа — 
Загреб 

05-1320/1 
од 10. X Ш Е . год. 

05/2-1665/1 
од 19. IX 1975. год. 

20 DEXAMETHASON таблети, 
20 x 0,5 mg 

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

05-2530/2 
од 5. XI 1968. год. 

05/2-1666/1 
од 19. ГХ 1975. год. 

21 DIADRIL таблети, -
250 га бл. 

м 09-167/2 
од 24. III 1960. год. 

05/2-1666/1 
од 19. ГХ 1975. год. 

22 ERALDIN таблети, 
20 х 100 mg 

„Галеника" Фармаце-
у т е ^ хемијска индус-
трија — Београд — 
Земун 

6-2436/1 
од 30. V 1973. год. 

05/2-629/1 
оД 23. V 1975. год. 

23 ERITROMYCIN капсули, 
8 х 250 mg 

„Крка" Товарна ф а р -
мацевтских ин комич-
них изд елков — Ново 
Место 

15/11-1686/1 
од 12. ХИ 1967. год. 

«5/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 
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24 ESALID таблети, , 
250 табл. 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
м и ј с к и производа — 
Загреб 

15-515.308/2-64 
од 3. И 1966; год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. ГОД. 

25 ESSENTIALE ампули, 
25 х 5 ml 

„Босна ЛИЈ ек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских. коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

05-5525/2-69 
од 21. X. 1970. год. 

05-/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

26 FEMANDREN М ампули, 
1 х 1 ml 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
л т с к и х производа — 
Загреб 

08-1589/1-71 
од 3. III 1972. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

27 FERRONICUM дражен, 
1000 .х 0,2 g 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

05-3913/2-68 
од 26. Д1 1969. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 

28 FERRONICUM дражен за деца, 
1000 х 0,05 g 

•• 05-3914/2-68 
од 26. III 1969. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 

29 FERRONICUM сируп, 200 ml 
_ 

05-4129/1-68 
од 26. III 1969. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. ГОД. 

30 GASTOL плочки, 
6 плочки 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

16-211/1-63 
од 5. VI 1963. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. 

Џ 

год. 

31 GEOMYCIN ампули за ин-
трамускуларна 
употреба 1 ам-
пула од 2 ml по 
100 mg 

108-278/1 
од 27. X 1962. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

32 GEOMYCIN ампули за ин-
травенозна упо-
треба 1 ампула 
од 2 *ц1 по 100 

* mg 

и 15-515-82/1-65 
од 31. III 1965. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

33 GEOMYCIN ампули за ин-
травенозна упо-
треба 1 ампула 
од 5 ml по 250 
mg 

•а 15-515-219/1 
од 5. VI 1964. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

34 GEOMYCIN капсули, 
100 х 50 mg 

и 09-750/1-60 
од 6. II 1961. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

35 HAEMOLIND таблети, 
72 х 0,18 mg 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

15/II-2087/2-67 
од 8. X 1968. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 

36 INDOCID супозитории, 
5 х 100 mg 

„Лек" Творница фар-
мацевтских ин комич-
них изделков — Љуб-
л>ана 

05-597/1 
од 27. III 1969. год.\ 

05/2-2953 
од 26. VIII 1975. год. 

37 INSIDON дражен, 
150 х 50 mg 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

08-1593/2-71 
од 14. I 1972. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

38 INSIDON дражен, 
1000 х 50 mg - 08-1593/3-71 

од 14. I 1972. год. . 
05/2-1666/1 

од 19. IX 1975. год. 
39 INTENSAIN дражен, 

250 х 75 mg 
— 15-329/2-66 

од 7. IV 1967. год. 
05/2-1666/1 

од 19. IX 1975. год. 
40 INTENSAIN 150 дражен, 

100 х 150 mg •• 05-3551/2 
од 12. IX 1969. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. ГОД. 

41 IODAMID ЗОО ампули, 
20 х 20 ml и 
20 х 1 ml 
(тест ампула) 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

05-3911/1-68 
од 31. III 1969. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 
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42 IODAM1D 380 ампули, 
20 x 20 ml и 
20 x 1 ml 

J (тест ампула) 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

од 
05-3912/1-68 
31. III 1969. год. ОД 

05/2-2177/1 
2. IX 1975. год. 

43 IRGAPYRIN ампули, 
50 x 3 ml 

„Плива44 Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

од 
6-1817/2 

14. IX 1972. год. ОД 
05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

44 IRGAPYRIN дражен, 
50 драж. 

» 
од 

08-1610/2-71 
14. I 1972. год. од 

05/2-1666/1 
19, IX 1975, год. 

45 IRGAPYRIN дражен, 
500 драж. 

*t 
од 

08-1610/3-71 
14. I 1972. год. од 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

46 LANICOR ампули, 
5 х 0,25 mg 

п 08-3543/1 
од 20. VII 1971. год. од 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

47 LIPOSTABIL ампули, 
100 х 5 ml 

„Босналијек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

од 
08-1066/2-71 
5. XI 1973. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. ГОД. 

48 LIPOSTABIL # ампули, 
100 х 10 ml 

» 
од 

6-4362/2 
5. XI 1973. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. год. 

49 MEDROL — 
veriderm 

маст, 30 g 7 м 
од 

08-1617/2 
23. V 1972. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. год. 

50 MOVIBON таблети, 
100 та бл. 

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

од 
08-1061/3-61 
28. III 1962. год. од 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

51 MULTI — 
SANOSTOL 

сируп, 200 g „Крќ&" Товарна фар-
ма цевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

05/2-2875/1 
од 20. XI 1974. год. ОД 

05/2-2197/1 
18. VII 1975. год. 

52 NAVANE таблети, 
50 х 10 mg 

» 
од 

08-913/1 
17. VI 1971. год. од 

05/2-2177/1 
2. IX 1975. год. 

53 NAVANE таблети, 
100 х 10 mg 

п 
од 

08-913/2 
17. VI 1971. год. од 

05/2-2177/1 
2. IX 1975. год. 

54 NEO-MEDROL-
verider-m 

маст, 30 g 

, т 

„Босна лиј ек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских, коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

ОД 
08-1616/2-71 
5. II 1973. год. од 

05/2-1880/1% 

2. VII 1975. год. 

55 NIBOL таблети, 
100 табл. 

w „ 
од 

05-1714/3 
24. IX 1968. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. год. 

56 NONA-GEL вагинални супо-
зитории, 
3 Супоз. 

»» 15-515-288/1 
од 8. VIII 1964. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. год. 

57 OPTALIDON дражен, 
250 драж. 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин-кемич-
них изделков — Ново 
Место 

ОД 
15-443/3-66 
17. IV 1967. год. ОД 

05/2-217771 
2. IX 1975. год. 

58 ORBENIN сува смеса 
за приготвување 
сируп, 100 ml 

„Плива4* Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

ОД 
08-923/1 

29. V 1970. год. од 
05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

59 OSADRIN аѕтули, 
50 х 5 ml 

„Лек" Товарна фарма-
цевтски^ ин кемичних 
изделков — Љубљана 

ОД 
2247 

14. XI 1957. год. ОД 
05/2-3677/1 
1. IX 1975. год. 

60 OSADRIN дражен, 
20 драж. 

» од 
2248 

14. XI 1957. год. од 
05/2-3677/1 
1. IX 1975. год. 

61 OXYTETRA-
CYCLIN В 

капсули, 
16 капе. 

>> 
од 

05/704/1 
2. IV 1969. год. ОД 

05/2-3957/1. 
27. X 1975. год. 
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62 OXYTETRA-
CYCLIN В 

капсули, 
100 капе. 

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

05-704/2 
од 2 . IV 1969. год. од 

05/2-3957/2 
27. X 1975. год. 

63 PAREMIN таблети, 
20 табл. 

„Плива" Творница 
фармаЦеутских и ке-
мп јских производа — 
Загреб 

15-515-144/1-64 
од 7. TV 1966. год. од 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

64 PAS-NATRIUM дражен, 
250 х 0,4 g 

„Босналијек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских, коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

05-3187/1 
од 4. XI 1968. год. од 

05/2-1880/1 
2. VII 1975. год. 

65 PAS-Na гранулат, ЗОО g „Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

09-3737/1-58 
од 26. I 1959. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

66 PAS-EUTIZON дражен, 
250 драж; 

а* 08-504/1 
од 28. IX 1961. год ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

67 PAS-EUTIZON дражен, 
500 драж. 

м 16-626/1 
од 20. ХИ 1963. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

68 PHENOBARBITON таблети, 
500 табл. 

и 1103 
од 16. VII 1955. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

69 PHENOBARBITON таблети, 
100 табл. 

и 1102 
од 16. УП 1955. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. ТХ 1975. год. 

70 PLIVIT »В1« таблети, 
30 х 10 mg 

' и 1086 
од 16. VII 1955. год. ОД 

05/2-1666/1 
19.' IX 1975. год. 

71 PLIVIT »Ви таблети, 
500 х 10 mg 

м 1087 
од 16. VII 1955. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

72 PLIVIT »Ве« ампули, 
5 хг 250 mg 

W V 15-206/1 
од 12. VII 1066. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975, год. 

73 PLIVIT »Ве« ампули, 
5 х 50 mg 

» 112/1 
од 27. II 1961. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

74 PLIVIT »С« ампули, 
10 х 5 ml 

и 1633 
од 10. X. 1955. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

75 RASTINON таблети, 
20 табл. 

„Југоремедија" Фа-
брика лекова у саста-
ву НПК „Серво Ми-
хаљ" — Зрењанин 

08-1048/1-61 
од 26. VI 1962. год. 

05/2-834 
од 16. VIII 1975. год. 

76 RELAZIN дражен, 
250 драж. 

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

- 15-515-145/2 
од 25. I T 1964. год: од 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. ГОД. 

77 RIGENICID 
i 

дражен, 
50 х 0,25 g 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

16-373/1 
од 9. VII 1963. год. ОД 

05/2-2177/1 
2. IX 1975. год. 

78 RIGENICID дражен, 
1000 х 0,25 g 

>» 16-373/2 
од 9. VII 1963. год. ОД 

05/2-2177/1 
2. IX 1975. год. 

79 SEGONTIN 60 дражен, 
15 х 60 mg 

„Југоремедија" Фа-
брика лекова у саста-
ву НПК „Сервб Ми-
хаљ" — Зрењанин 

15/II-1575/1-67 
од 7. III 1968. год. 

05/2-1575/1 
од 26. VIII 1975. год. 

80 SEVAL дражен, 
50 драж. 

„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мијских производа — 
Загреб 

733 
од 7. VIII 1956. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

81 SEVALUMAL дражен, 
30 драж. 

и 2243 
од 14. XI 1957. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 

82 SPASMO-CIBAL-
GIN compositum 

дражен, 
10 драж. 

\ 6-3991/1 
од 28. ХИ 1973. год. ОД 

05/2-1666/1 
19. IX 1975. год. 



Петок, 20 февруари 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7 — Страва 159 

1 2 3 4 5 6 

83 SPASMO-CIBAL-
GIN eompositum 

дражен, 
200 драж. 

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

08-2874/2 
од 22. IX 1971. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975, год. 

84 SPASMO-CIBAL-
GIN eompositum 

супозитории, 
50 супоз. 

•• 08-2873/2 
Ј>Д 22. IX 1971. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

85 STEDIRIL дражен, 
3 х 21 драж. 

„Крка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

15/11-1376/2-67 
од 14. Ill 1968 год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год 

86 SUPREMIN дражен, 
20 драж. 

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

15-60/1 
од 27. I l l 1967. год. 

05/2-3339/1 
од 1. IX 1975, год. 

87 SYMMETREL капсули, 
60 х 100 mg 

и 05/2-1040/1 
од 16. IV 1975. год. 

05/2-3570/1 
од 6. X 1975. год. 

88 SYNACTHEN DEPO ампули, 
1 х 1 ml 

и 08-6305/1-70 
од И. II 1971. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

89 SYNOPEN ампули, 
50 х 20 mg 

к 08-1606/2-71 
од 14. I 1972. год. 

.05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

90 SYNOPEN дражен, 
200 х 25 mg 

И 08-1607/2-71 
од 14. I 1972 год. 

05/2-1666/1 
од 19. ГХ 1975. год. 

91 TRIFTAZIN таблети, 
100 х 5 mg 

„Medexport" Москва, 
СССР, Застапник 
„Плива" Творница 
фармацеутских и ке-
мп јских производа — 
Загреб 

05-1866/1 
од 10. X 1968. год. 

05/2-1665/1 
од 19, IX 1975. год. 

92 TRIFTAZIN таблети, 
50 х 10 mg 

и • 3225/1-70 
од 2. VII 1971. год. 

05/2-1665/1 
од 19. IX 1975. год. 

93 TYHOTHRICIN маст, 14 g „Крка" Товарна фар-
мацевтских ин немич-
них изделков — Ново 
Место 

16-144/1 
од 25. VII 1963. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 

94 TYROTHRICIN маст, 28 g и 16-144/2 
од 25. VII 1963. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975. год. 

95 UNAZID таблети, 
500 табл. 

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

606/4-60 
од 27. IV 1962. год. 

05/2-1666/1 
од 19. IX 1975. год. 

96 VANQUIN дражен, 
100 драж. 

.Дрка" Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков — Ново 
Место 

05-1073/2 
од 29. IV 1968. год. 

05/2-2177/1 * 
од 2. IX 1975. год. 

97 VANQUIN суспензија, 
450 ml 

05-1157/2 
од 29. IV 1968. год. 

05/2-2177/1 
од 2. IX 1975, год. 

98 VENOCURAN дражен, ' 
20 драж. 

„Лек" Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков — Љуб- . 
љана 

15-515-365/1-65 
од 24. II 1966. год. 

05/2-3678/1 
од 1. IX 1975. год. 

99 VITAMIN Bi ампули 250 mg, 
50 х 2 ml 

„Босналијек" Преду-
зеће за производњу 
фапмацеутских, коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

05-1467/1 
од 14. VI 1968. год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

100 VITAMIN Bi ампули 250 mg, 
100 х 2 ml 

•• 08-34/2 
од 26. I 1962. год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 
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69. 

Врз основа на член 216 став 1 и член 217 од 
Законот за воздушната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/73), директорот на Сојузната управа 
за цивилна воздушна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗНАЦИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА ПРИПАДНОСТ, ЗА ОЗНАКИТЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЈАТА И ЗА ДРУГИТЕ ОЗНАКИ НА 

ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

1. Во Наредбата за знаците на државната при-
падност, за ознаките на регистрацијата и за други-
те ознаки на воздухопловите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/75) во точка 7 став 2 одредбата под 2 
се менува и гласи: 

„2) на обете страни на трупот, односно на соод-
ветните делови на воздухопловот помеѓу крилата и 
опашкините површини, или на обете страни на гор-
ните половини на вертикалните опашкини повр-
шини." 

Одредбата под 3 се брише. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот * ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04/1 бр. 546/1 
21 јануари 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба. 
Љубиша ћургус, е. р. 

70. 

Врз основа на член 14 од Законот за статисти-
чките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одердбата на редниот број 15 од одделот Статисти-
ка на образованието на Програмата на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
1976 година, што е составен дел на Одлуката за 
донесување Програма на статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/76), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА НАСТАВНИОТ ПЕР-
СОНАЛ НА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИ-

ЛИШТА 

1. Статистичкото истражување Попис на нас-
тавниот персонал на основните и средните учили-
шта ќе се спроведе на 31 март 1976 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова реше-
ние ќе се присоберат податоци: за бројот и соста-
вот на наставниот персонал според годините на 
возраста, работниот стаж, полот, брачната состојба, 
звањето и стручноста, завршената школа, степенот 
на стручното образование, стручниот испит; за 
социјализацијата, педагошкото образование и кое-
фициентот на стручноста; за оптовареност на нас-
тавниците со редовната настава и со воннаставна 
активност; за вонредното школување, учениците, 
предметите и училиштата; за видот на ангажира-
њето во просветите и вон од просветат а. 

\ 
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101 ZAEONT1N капсули, 
250 х 0,25 g 

„Крка" Товарна фар-
мацеќтеких ин кемич-
них неделков — Ново 
Место 

од 
05-3069/2 

27. XI 1968. год. 
05/2-2177/1 

од 2. IX 1975. год. 

102 XYLOCAIN 2в/о ампули. 
50 х 2 ml 

ѕ,Босналијек" Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских. коз-
метичких и хемијских 
производа — Сарајево 

од 
05-3185/1 

4. XI 1968. год. 
05/2-1880/1 

од 2. VII 1975. год. 

103 XYLOCAIN 4°/о раствор. 30 ml и 
од 

05-2426/1-68 
26. III 1969. год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

104 XYLOCAIN желе, 30 ml •• 
од 

05-2425/1-68 
26. Ill 1969. год. 

05/2-2401/1 
од 1. IX 1975. год. 

105 XYLOCAIN -
EPTNEPHRIN 2°/о 

ампули, 
50 х 2 ml 

и 
ОД 

05-3186/1 
4. XI 1968. год. 

05/2-1880/1 
од 2. VII 1975. год. 

2. Лекот под редниот број 98 од овој список е повлечен од промет со денот на влегувањето во сила 
на решението за укинување на согласноста за пуштање во промет на тој лек. 

Лековите под ред. бр. 59, 60 и 86 од овој список можат да бидат во промет уште 
те лекови од овој список уште една година од денот на донесувањето на решението 
согласноста за пуштање во промет на одделен лек. 

6 месеци, а други-
за укинување на 

05/2 Бр. 5102/4 
9 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита, 
Зора Томиќ, е. р. 
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Истражувањето од точка ,1 на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, 
што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, 
во соработка со републичкиве заводи за статисти-
ка и со покраинските заводи за статистика. 

4; Во спроведувањето на истражувањето од то-
чка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод 
за статистика, републичките заводи за статистика 
и покраинските заводи за статистика. 

5 Пополнувањето на обрасците (прашалниците) 
од точка 3 на ова решение ќе го извршат .наставни-
ците на основните и средните училишта, /како и 
директорот на основно односно средно училиште 
или лицето што ќе го овласти тој. 

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

Бр. 0601-695/1 
9 февруари 1976 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

Ибрахим Латифиќ, е. р. 

71. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 36/72, 6/74 и 36/75), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО НА 
КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУ-

ВАЧКА 

1. Во Одлуката за полагање депозит при увозот 
од странство на кредит на суровини, репродукциони 
материјали и стоки за лична потрошувачка („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/74 и 2/76) во точка 5 по 
став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 5 од оваа 
точка, ако кредитот се користи со рок подолг од 
една година, девизните средства за плаќање на ка-
матата и на трошоците организацијата на здружен 
труд ги обезбедува со товарење на девизниве права 
во височина на обврските што втасуваат во рокот на 
втасаноста на плаќањето на каматата и на трошо-
ците." v 

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

О. бр. 9 
Х2 февруари 1975 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернериве, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

72. 

Врз .основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбите на редните броеви 40, 41 и 42 од одделот 
Статистика на буџетите и општествените фондови 
од Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за 1976 година што е сос-
тавен дел на Одлуката за донесување Програма на 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја за 1976 година (, Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/76), генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИСОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈ-
БАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ; И САМОУПРАВНИТЕ ФОН-

ДОВИ 

1. За периодите јануари-март, јануари-јуни и 
јануари-септември 1976 година ќе се присоберат во 
1976 година податоци за состојбата и движењето на 
средствата, и тоа на: 

1) средствата на фондовите на заедничките ре-
зерви, формирани со републички, односно покраин-
ски закон*/ 

2) средствата за стабилизација, формирани од 
стабилизациони даноци, од стабилизациони заеми и 
од стабилизаци је штедење во границите утврдени 
со Договорот за височината и критериумите на до-
датното оптоварување на граѓаните и организациите 
на здружениот труд од областа на стопанството со 
стабилизациони даноци, ста^илизациони заеми и 
стабилизационо штедење во 1973 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73); 

3) средствата на општествено-политичките за-
едници за инвестиции во стопанството, што се фор-
мирани според чл. 175а и 176 од Законот за банки-
те и кредитните работи (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65. 4;66, 26/66, 1/67, 17/67, 54 67, 26/68, 
50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71), член 
100 од Законот за банките и за кредитното и бан-
карското работање („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), и Законот за пренесува-
ње на средствата, правата и обврските на федера-
цијата за инвестиции во стопанството врз републи-
ките и автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29'71), а се пренесуваат врз здруженото 
стопанство со републичките, односно покраинските 
прописи за пренесување на средствата на републи-
ките и автономните покраини за инвестиции во 
стопанството врз здруженото стопанство; 

4) средствата на фондовите за развој на сто-
пански недоволно развиените подрачја на републи-
ките и 'автономните покраини, што се основани со 
републички, односно покраински пропис; 

5) средствата на фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини (Закон за фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 5/72); 

6) средствата на фондовите на општествено-по-
литичките заедници за унапредување на стопан-
ските дејности, што се основани според одредбите 
на Основниот закон за финансирање на општестве-
но-поли1*ичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67. 30/68, 56/69, 
32/70, 60/70 и 15/71), а го продолжиле работењето 
според законите на републиките и автономните по-
краини за финансирање на општествено-политич-
ките заедници; 
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7) средствата за комунално уредување на гра-
дежното земјиште, чие формирање и користење е 
регулирало со републичките и покраинските про-
писи за уредување и давање на користење на 
градежно земјиште; 

8) средствата на фондовите на здруженото сто-
панство и на фондовите на солидарноста, формира-
ни со општествени договори и со самоуправни спо-
годби. 

2. Од корисниците на општествени средства од 
точка 1 на ова решение ќе се присоберат податоци 
за: остварените приходи и извршените расходи и 
нивната структура; состојбата и движењето на сло-
бодните парични средства; примените и дадените 
кредити според намената; издвојувањата, ослобо-
дените средства, состојбата * на втасаните ненамире-
ни обврски и втасаните ненаплатени побарувчња. 

Податоците од став 1 на оваа точка се внесу-
ваат во обрасците што ike ги утврди Службата на 
општественото книговодство на Југославија. 

Пополнетите обрасци од став 2 (на оваа точка 
се поднесуваат до организационата единица на 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води жиро-см^тката на односниот фонд во два 
примерока, и тоа: за периодот јануари-март до 10 
април 1976 година за периодот јануари-јуни до 10 
јули 1976 година а за периодот јануари-септември 
до 10 октомври 1976 година. 

3. Организационите единици на Службата на 
општественото книговодство ќе достават до корис-
ниците на општествени средства од точка 2 на ова 
решение потребен број обрасци со упатство за нив-
ното пополнување. 

4. Присобира љето на податоците според ова ре-
шение го организира и спроведува Службата на 
општественото книговодство. 

5. Присобраните податоци ќе служат за статис-
тички цели. 

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

10-Бр 2/12/76 
6 февруари 1976 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општественото 
книговодство на Југославија 

Антон Полајнар, е. р. 

Врз основа на член 124 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Босна и Херцеговина, Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на работниците на 
Црна Гора, Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на работниците на Хрватска, 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување во СР Словенија, Репуб-
личката заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците — Белград, Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигрување на ра-
ботниците на САП Косово, Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурз^вање на работниците на Војводина, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина, 
Советот на Сојузот на синдикатите на СР Црна 
Гора, Советот на Сојузот ца синдикатите на Хрват-
ска, Советот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, Советот на Сојузот на синдикатите на Сло-
венија, Советот на Сојузот на синдикатите на Срби-

ја, Советот на Сојузот на синдикатите на САП Ко-
сово и Советот на Сојузот на синдикатите на САП 
Војводина, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА И УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-

МЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 ' 
Тргнувајќи од потребата во спроведувањето на 

прописите за пензиското и инвалидското осигурува-
ње што се однесуваат н^ утврдувањето на работ-
ните места на кои стажот на осигурувањето се сме-
та со зголемено траење да се изедначат критериуми-
те и мерилата, како и да се усогласат основните ре-
шенија во поглед на условите за утврдување на 
таквите работни места и степените на зголемува-
њето на стажот, учесниците на овој општествен до-
говор ги утврдуваат критериумите кон кои ќе се 
придржуваат во работата врз утврдувањето на ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење, како и облиците на со-
работката, постапката и начинот на усогласување 
на ставовите. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека целта на утврдувањето на работните 
места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење е работниците што работат на 
работни места на кои постои позначително дејство 
на штетни влијанија врз здравјето и работната спо-
собност, што не е можно дѕѓ се отстранат со општите 
и посебните мерки утврдени со прописите, како и 
со други мерки, да се стават во рамноправна полож-
ба со другите работници што не работат на такви 
работни места, во поглед на стекнувањето на право-
то на пензија. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се обвр-

зуваат дека ќе настојуваат во организациите на 
здружен труд да се обезбедат и спроведуваат про-
грамите и мерките првенствено во врска со: за-
должителното оспособување на работниците, што 
работат на работни Атеста особено тешки и штетни 
за здравјето, за други занимања, односно за други 
работни места; задолжителното распоредување на 
тие работници, по определено време, на други ра-
ботни места; скратувањето на работното време на 
таквите работни места; систематската и постојаната 
работа врз намалување на штетните дејства на ра-
ботата; организирањето на разни облици на активен 
одмор и рекреација на тие работници; обезбедува-
њето работниците што работат на такви работни 
места, да не работат подолго од работното време 

' пропишано за тие работни места, како и други 
мерки. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни стажот на осигурување што се смета со зго-
лемено траење, да се смета од денот кога за одделни 
работни места се исполнети пропишаните услови, а 
најранр од 15 мај 1945 година. 

Заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување со свои одлуки ги регулираат прашањата . 
во врска со финансирањето на стажот на осигуру-
вање што се смета со зголемено траење. 

Член 5 
Стажот на осигурување што се смета со зголе-

мено траење им се признава на осигурениците под 
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услов на такви работни места во текот на годината 
да работеле најмалку онолку работно време колку 
што со одлуката на заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување било предвидено. 

Стажот, на осигурување што се смета со зголе-
мено траење не им се признава на осигурениците 
што на работа подолга од полното работно време 
(перкувремена. работа) поминале повеќе отколку 
што е дозволено со прописите за здружениот труд. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен Договор се со-

гласни на осигурениците што работат во странство 
во својство на работници во југословенска организа-
ција на здружен труд, да им се признае стажот на 
осигурување што се смета со зголемено траење под 
условите под кои тој стаж на осигурување се при-
знава на утврдени работни места' во Југославија. 

Член 7 
Бо постапката за утврдување на работните ме-

ста на кои стажот на осигурување се смета со зго-
лемено траење, .заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување меѓусебно соработуваат, а 
особено: 

1) се известуваат за постигнатите барања за 
утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено траење и се до-
говараат за редоследот на решавањето на одделни 
барања, за проверувањето на стручната документа-
ција, што се поднесува кон барањето, како и за 
роковите за вршење на одделни фази во постап-
ката; 

2) ги усогласуваат своите оцени и ставови во 
поглед на исправноста на стручната документација 
за одлучување; постоењето на услови за утврду-
вање ца стажот на осигурување што се смета со 
зголемено траење на определено работно место; нај-
малото траење на работата на одделни работни ме-
ста од вкупно поминатото работно време во текот 
на годината; степенот на зголемувањето на стажот 
на осигурување на тие работни места, како и во 
поглед на соодветното намалување на старосната 
граница за стекнување на правото на пензија. 

Член 8 
Усогласувањето на оцените и ставовите на заед-

ниците на пензиското и инвалидското осигурување 
за прашањата од член 7 точка 2 на овој општествен 
договор, го врши Комисијата на Советот на Соју-
зот на заедниците на, пензиското и инвалидското 
осигурување еа Југославија за утврдување на ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење (во натамошниот текст: Ко-
мисијата), која е составена од претставншЈи на сите 
заедници. 

За 'прашањата за кои се усогласуваат оцените 
и ставовите на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување, членовите на Комисијата се 
должни да прибавуваат, покрај ставовите на заед-
ницата чии се претставници, и мислење од Советот 
на Сојузот на синдикатите на републиката, односно 
автономната покраина. 

За разгледуваните прашања во врска со усогла-
сувањето на оцените и ставовите на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување, Комиси-
јата поднесува извештај до Советон на Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија, а истовремено по еден приме-
рок од тој извештај доставува и до учесниците на 
овој општествен договор. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни прашањата за кои во Комисијата не ќе се 
постигне согласност, да ги разгледува Советот на 
Сојузот ва заедниците на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Југославија на седница нџ која 
се повикува и претставник на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија. 

За разгледуваните прашања и за заземените 
ставови, Советот на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија 
ги известува сите учесници на овој општествен до-
говор. 

Член 10 
Работите од член 7 точка 1 на овој општествен 

договор, како и стручните и административните ра-
боти за потреби на • Комнен јата, ги вршат стручните 
служби на Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија и струч-
ните служби на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Член И 
Соработката на заедниците на пензиското и ин-

валидското осигурување од член 7 на ОВОЈ опште-
ствен договор се врши на следниот начин: 

1) заедницата до која е поднесено барање заедно 
со стручната документација за утврдување на ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење, ги известува за тоа, во рок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето, сите 
други заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување и Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување Југославија: 

2) во рок од 30 дена од денот на приемот на ба-
рањето, стручните служби ги утврдуваат роковите 
во постапката за разгледување на барањето, одно-
сно стручната документација, како и тоа кои заед-
ници ќе вршат проверување на стручната докумен-
тација; 

3) заедниците што вршат проверување на струч-
ната документација, доставуваат во договорениот 
рок до сите други заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување и до Сојузот на заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ју-
гославија по еден примерок од извештајот со оцена 
за стручната документација што е разгледувана и 
обработувана. 

Член 124 
По примените извештаи од член И точка 3 на 

овој општествен договор, Комисијата во рок од 30 
дена ги разгледува оцените и мислењата и утврдува 
дали стручната документација е потполна и довол-
но аргументирана за одлучување за барањето. 

Постапката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, ќе заврши, по правило, најдоцна во 
рок од една година од денот на поднесувањето на 
барањето. 

Постапката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење се смета за завршена и рога Комиси-
јата (член 8) "ќе утврди дека барањето со стручна-
та документација не е погодно за одлучување. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор, се со-

гласни стручната документација што се поднесува 
кон барањето за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, да се изработува според Единствената мето-
дологија за изработка на стручната документација 
кон барањето за утврдување на работното место на 
кое стажот на осигурување, се смета со зголемено 
траење, што е составен дел на овој општествен до-
говор. 

Член 14 
Одредбите на овој општествен договор сообразно 

се применуваат и врз ревизијата на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење. 
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Член 15 -
Овој општествен договор се смета како склучен 

кога во идентичен текст ќе го потпишат сите прет-
ставници на учесниците на Општествениот договор, 
а ќе се применува од I јануари 1976 година. 

27 октомври 197Ј> година 
Белград 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Босна и Херцеговина, 

Никола Ковачевиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Босна и Херцеговина, 

Мехо Мириќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Црна Гора, 

Душан Матовиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на СР Црна Гора, 

Момчило Јововиќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Хрватска, 

Вјекослав Глобан, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Хрватска, 

Милан Пушкариќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, 

Љубе Јакимовски, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Панче Миркуловски, е. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување во СР Словенија, 

Игнац Нагоде, е. p. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на- Словенија, 

Иван Сламник, е. р. 

За Републичката заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците — 

Белград, 
Новак Гуриќ, е. р. 

За Советот на Сојузот н& синдикатите 
на Србија, 

Петар Муњас, е. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на САП Косово, 

Фазли Кајтази, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на САП Косово, 

Десимир Јовановиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на работниците на 

Војводина, 
Драго Ивезнќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на САП Војводина, 

Васа Милоевиќ, е. р. 

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА КОИ БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РАБОТНОТО МЕСТО НА КОЕ СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

А. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА РАБОТАТА, РАБОТНИТЕ 
УСЛОВИ И МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РА-

БОТАТА 

I. Општи податоци 

1. Назив на работното место 
2. Услови за вработување 
Дали се бараат посебни работни особини за 

вработување на ова работно место во поглед на: 
— годините на возраста 
— полот ѕ 

— стручната подготовка (квалификацијата) 
— работното искуство 
— здравствените — психофизичките и социјал-

ните особини 
— други специјални особини. 
3. Број на работниците вработени ка работното 

место 
4. Режим на работата* 
— работа во смени (колку) 
— турнусна работа (како) 
— Други облици на работата 
— време и траење на работата, број и траење 

на паузите (одморите) во текот на работата; посебно 
се прикажуваат вонредните одмори; се прикажува 
и содржината на паузите (исхрана, рекреативни 
третмани и ел.). Особено внимание им се обрнува 
на податоците за траењето на работата, за преку-
времената работа и ел. 

5. Податоци з̂а работното место во поглед на тоа 
дали е регистрирано во нормативите акти на ОЗТ 
како на пример „работно место со посебни услови 
на работата" — во врска со тоа кој посебен третман 
има. 

6. Податоци дали ова работно место подлежи на 
посебна здравствена и психолошка контрола и на 
каква (периодична, контролна, први прегледи и, ел.). 

За податоците од оваа точка 'посебно се наве-
дува времето и видот на извршените прегледи што 
произлегуваат од задолжителната, редовната или 
вообичаената контрола на здравствената состојба 
на работниците што работат на тешки и за здравјето 
штетни' работи, и се прилагаат докази за таквите 
прегледи, 

Општите податоци за работното место се при-
кажуваат врз основа на соодветните одредби од 
• нормативите општи и други акти на ОЗТ, со наз-
начување на актот и на. тие одредби. 

II. Опис на работите на работното место од стано-
виштето на технолошкиот процес 

1. Опис на технолошкиот процес со наведување 
на следните податоци: 

— вид на производите (полупродукти, продукти, 
услуги и ел.) 

— предмети на работата (суровини и други ма-
теријали) 

— средства за работа (машини, алати, орудија, 
извори на енергија). 

2. Карактеристика на работата и на производ-
ствениот процес: -

— дали постапката во технологијата е совреме-
на или застарена. Се наведуваат елементи со кон 
се докажува едната или другата карактеристика на 
технолошкиот процес. Се опишуваат сторените ре-
конструкции заради осовременување на технологи-
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јата, се даваат објективни оцени за степенот на овла-
д ување со современите постапки во производството 
и ел. Се назначуваат временските термини кога се 
вршени промените во смисла на осовременувањето 
на производствениот процес; 

— дали постои систем на. постојано образова-
ние на кадрите на ова работно место во смисла на 
совладувањето на современите технолошки постап-
ки, дали постојат програми за заштита при работа-
та и слично (позитивно остварените факти се дока-
жуваат); 

' -ѕ- обем на производството — податоци што мо-
жат да обезбедат увид во интензитетот на работата, 
на посебните оптоварувања во тпицеви и ел.; 

— какви се можните технолошки промени во 
смисла на осовременувањето и ублажувањето на 
тежината на работата, отстранувањето на штетно-
ста и ел. Се наведуваат техничко-технолошките и 
организационите и кадровските мерки (механизаци-
ја, автоматизација, посебни организациони методи, 
скратено работно време и ел.). 

3. Опис на работите и работните операции 
Описот на рабовите и работните операции се 

прикажува така што да се истакне онаа работа што 
се врши под посебни услови и околности што ја 
прават тешка и за здравјето штетна. Исто така се 
истакнува и онаа работа поради која работникот 
по определени години возраст повеќе не би бил во 
состојба со успех да ги врши работите во рамките 
на свотата професионална дејност. 

Описот на работите и работните операции треба 
да дава динамична и автентична слика со истакну-
вање на битните елементи врз основа на кои може 
да се оцени видот и степенот на физичката и психо-
физичката ангажираност на работникот со околно-
стите што таа ангажираност ја претворуваат во ра-
бота тешка и за здравјето штетна, или дека работ-
никот по определени години возраст не би бил спо-
собен со успех да ги врши работите во рамките 1на 
својата професионална дејност. 

П1. Работно место и фактори што дејствуваат штет-
но врз здравјето и работната способност 

1. Вид на штетноста и нејзини извори: 
— механички штетности и извор на опасност 

(општи шилести предмети; подвижни предмети; от-
падочни материјали; транспортни средства и ел.); 

— електрични извори на штетности и опасности 
^проводници, склопки, електричен лак, експлозиви 
и ел); 

— физички, хемиски и биолошки извори на 
штетности (бука, аерозагадувања, зрачење, ладно, 
топло, влажно, бактерии, вируси, паразити, габи, 
инсекти, животни и др.): 

— мик рок лима и макроклима како извор на 
штетности; 

— опасност од пожари и експлозии; 
— други штетности и опасности (работа на ви-

сочина, работа во потполна изолација, работа под 
специјална осветленост и ел.). . 

2. За секоја .утврдена штетност или опасност се 
наведува: 

— изворот на штетноста, односно опасноста (со 
назначување на степенот на непосредниот контакт 
во однос на работникот); 

— интензитетот на штетноста ,односно опасно-
ста (мерените вредности се споредуваат со МДК); 

•— изложеноста (експозицијата) на работникот 
на штетностите или опасностите во поглед на вре-
менско траење; 

— последиците, односно видовите на заболува-
њата или оштетувањата на здравјето и работната 
Способност што ги предизвикуваат наведените штет-
ности или опасности. 

IV. Докази за причините неради кои ва работното 
шесто не можеш успешно да се спроведе следната 

заштита: 

— техничко-технолошката; 
— хигиенско-сднитарната; 
— здравствената (медицинско-психолОшка); 
— организационата; 
— и друга заштита. 
Овде се наведува постигнатиот степен на сана-

ција и степенот на заштитата што би можел да се 
постигне со оглед на примената на современите 
мерки за заштита. Да се наведат обдективните и 
субјективните причини на заостанувањето во реа-
лизацијата на спроведувањето на мерките за за-
штита и во таа смисла да се состави и приложи ф а -
ктографија на неспроведените мерки за заштита. 

V. Физички, психофизиолошки и социјални факто-
ри што влијаат врз скратувањето ва работниот век — 

1. Вид и интензитет и траење на физичките на-
пори. 

2. Вид, интензитет и траење на психофизиолош-
ките напори. 

3. Социјални барања специфични за работното 
место. 

Сите активности психофизиолошки, физички и 
социјални што ги обу е лову ва работата се запишу-, 
ваат со сите околности под кои се врши работата. 
Каде што е тоа мозкно се даваат ерголошки големи-
ни (енергетска потрошувачка и др.) и оцени на сте-
пенот на физичкиот напор или на некоја друга 
ангажираност при работата (ментална, сетило за 
вид, сетило за слух и други сетила, органи, орган-
ски системи и ел.). 

Посебно се наведуваат барањата на работното 
место за определени години возраст во поглед на 
користењето на сетилото за вид, психомоториката, 
рефлексната реактивност и ел. 

Од социолошко становиште се земаат предвид 
барањата како што се: зачестени патувања, одвоеност 
од семејството, премногу ограничени контакти со 
луѓе (изолираност), премногу зачестени контакти 
(работа со публика), работа со посебни категории 
луѓе (затвори, болници). Се наведуваат и условите 
под кои работникот мора да ја врши својата работа 
(работа во.турнуси, дежурства, живот на оддалечени 
терени и ел.). 

Б. 

ПОСЛЕДИЦИ ОД СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА РА-
БОТАТА И НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ВРЗ ЖИ-
ВОТНАТА И РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА РА-

БОТНИЦИТЕ 

I. Во овој дел на стручната документација ќе 
следува фактографија на биолошките и другите 
последици, што ги предизвикува работата на ра-
ботните места на кои постои дејство на штетни вли-
јанија врз здравјето и работната способност или на 
работните места во оние занимања во кои поради 
природата и тежината на работата физиолошките 
функции на организмот опаѓаат во таа мера-што 
на работникот му оневозможуваат натамошно ус-
пешно вршење на истата професионална дејност. 

1. Морбидитет (специфичен) за работниците што 
работат на работни места за кои се поднесува ба-
рање за утврдување на работното место според кое 
стажот на осигурување би се сметал со зголемено 
траење. Наодот на состојбата на морбиднтетот на 
оваа група работници да се спореди со наодот на 
морбидитетот на другите работници во ОЗТ или на 
една контролна група од истата ОЗТ. 
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Професионални заболувања, болести на рабо-
тата и повреди при работата и повреди вон од ра-
ботати како карактеристични појави врзани за ра-
ботниците на работните места за кои се поднесува 
барањето. Со контролната група се докажува дека 
оваа појава ја нема или е минимална за работ-
ниците на другите работни места. 

3. Инвалидност (по категориите) и телесни оште-
тувања како специфични ќелави врзани за работни-
ците на работните места за кои се поднесува бара-
њето Статистички треба да се истражи дека стап-
ката на инвалидноста на работниците на таквите 
работни места е поголема отколку кај другите ра-
ботници (контролна група), дека причините за ин-
валидноста и телесните оштетувања се директна 
последица од тежината и условите на работата, што 
влијае врз скратувањето на работниот век на овие 
работници. 

И. Се препорачува да се изработи следната фак-
трграфија, ако за тоа постојат можности, односно 
податоци: 

Апсен^изам како последица од болести, повре-
ди и други причини. Апсентизмот на оваа група 
работници да се спореди со апсентизмот Ца друга 
контролна група работници во ОЗТ, 

Смртност — докази за зголемената стапка на 
смртноста и за пократкиот животен век на работ-
ниците на работните места за кои се поднесува ба-
рањето во однос на другите работници (контролна 
група) во ОЗТ. 

Старосна структура и стаж на осигурување на 
работниците на работните места за кои се поднесува 
барањето. Со соодветни показатели треба да се 
опфатат сите работници на тие работни места и 
треба да се покаже како овие показатели варираат 
во однос на други групи работници (контролна гру-
па). Овие податоци треба да се даваат во облик на 
крива линија. 

Флукту аци јата на работната сила на работните 
места за кои се поднесува барањето се дава во про-
центи, се споредува со флуктацијата на друга ра-
ботна сила и се наведуваат причините за оваа по-
јава. 

Податоците што се однесуваат на морбидитетот 
и на професионалните заболувања од болестите на 
работата и повредите при работата и вон од рабо-
тата се составуваат врз основа на систематски вр-
шената здравствена контрола, односно врз основа 
на резултатите од прегледот на работниците што 
работат на особено тешки и за здравјето штетни 
работи. ^ 

В. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ 

1. Подносителот на барањето за утврдување на 
работните места па кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во збиен облик ги обра-
зложува оние фактори што работата ја прават осо-
бено тешка и штетна за здравјето, а кои не можат 
да се отстранат со спроведување на пропишаните 
мерки за заштита при работата. 

Освен тоа, подносителот на барањето го обра-
зложува степенот на сметањето на зголемениот 
стаж на осигурз^вање што го предлага. 

2. Сите овие податоци мораат да бидат автен-
тични, се даваат за подолги временски периоди (да 
ги о^рзззт движењата на појавите а не само мо-

c i v t ^ ; ^ ) и г^опзат да се спроведуваат во 
однос на контролните групи. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА СПОРОТ ЗА ОР1АНИЗИРАЊЕ НА ДОМОТ ЗА 
ОДМОР НА ЗДРУЖЕНОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ХОТЕЛ „ПАРК" ВО БУДВА ВО 
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. Основната организација на здружен труд. 
„Пренос топлотне енергије" од Белград во состав на 
работната организација „Београдске електране", 
која е Еленка на Здруженото електростопанско 
претпријатие во Белград, со предлогот од 2 јули 
1975 година побара Уставниот суд на Југославија да 
одлучи за спорот настанат по повод одлуката на ра-
ботните луѓе ' на Домот за одмор на Здруженото 
електростопанско претпријатие хотел „Парк'' во Бу-
два за организирање во основна организација на 
здружен труд во состав на Здруженото електросто-
панство претпријатие 

Кон предлогот за поведување спор се придру-
жија и другите членки на Здруженото електросто-
панско претпријатие, како и работните организации 
„ЕлектровојБодина" — Нови Сад и „Енергопројект" 
— Белград, како основачи на Домот за одмор во 
Будва. 

Во предлогот се наведува дека работните луѓе 
на Домот за одмор хотел „Парк" — Будва, на збо-
рот од 29 мај 1975 година, донеле одлука Домот за 
одмор да го организираат во основна организација 
на. здружен труд иако не се исполнети уставните 
услови за тоа. 

Имено, Домот за одмор, според. наводите на 
предлагачите, организиран е како посебна угости-
телска единица за вршење услуги на "работниците на 
основачите на Домот при користење на одмор и 
рекреација: Домот за одмор нема потребни матери-
јални и финансиски средства за с&мосгројна работа, 
бидејќи средствата за работа се сопственост на ос-
новачите на Домот, а основачите, во мај 1975 година, 
тие средства ги.здружиле во интересна заедница за 
одмор на работниците, за да ги остваруваат потреб-
ните услови за одмор и рекреација преку таа ин-
тересна заедница 

Во предлогот исто така се истакнува дека не 
постојат услови Домот за одмор да се организира 
како основна организација на здружен труд во по-
став на Здруженото електростопанско претпријатие, 
бидејќи Здруженото електростопанско претпријатие 
го сочинуваат здружените работни организации за 
производство и пренос на електрична енергија и за 
производство на јаглен, па се поставува прашањето 
на основот за поврзување и здружување на Домот 
за одмор со некоја од посто]ните основни организа-
ции на здружен труд. Здружувањето во работната 
организација, по правило, се заснова врз поврзано-
ста во процесот на работата, односно врз заедни-
чките интереси. Меѓутоа, според мислењето на пред-
лагачите не постои основ за такво поврзување со 
некоја од постојните основни организации на здру-
жен труд, односно работни организации, а не постои 
ни законски основ во рамките на Здруженото прет-
пријатие, покрај другите членки, како работни ор-
ганизации. да постои самостојна основна организа-
ција на здружен труд. 

Работните луѓе на Домот за одмор на Здруже-
ното електростопанскс претпријатие хотел „Парк" 
во Будва, во одговорот на наводите од предлогот 
истакнуваат дека ги исполнуваат условите за орга-
низирање во основна организација на здружен труд 
во состав на Здруженото електростопанско претпри-
јатие, бидејќи се занимаваат со вршење -угостител-
ски и други туристички услуги, како на работните 
луѓе на основачите, така и на трети лица, дека-са-
мостојно настапуваат на пазарот, дека имаат своја 
жиро-сметка, дека остварениот доход посебно го 
искажуваат низ завршната сметка. Со работењето 
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' л -
нб Домот за одмор како основна организација на 
здружен труд би се овозможило подобро искорис-
тување на капацитетите и остварување на поголем 
доход. Меѓусебните односи помеѓу основачите и 
работниците на Домот за одмор и условите под кои 
би се користеле, капацитетите на Домот за одмор, 
би се утврдиле со посебна спогодба. 

II. Врз основа на наводите од предлогот за по-
ведување постапка, одговорот на работните луѓе на 
Домот за одмор во Будва, наводите и фактите 
утврдени во текот на подигнувањето за јавната рас-
права, како и наводите изнесени на расправата, Ус-
тавниот суд на Југославија утврди дека поведувач 
на статусниот спор е Здруженото електростопанско 
претпријатие, во чиј состав се наоѓаат тринаесет ра-
ботни организации, главно од областа на производ-
ството и преносот на електрична енергија и производ-
ството на јаглен. Во рамките на Здруженото елек-
тростопанско претпријатие постои заедничка служ-
ба организирана како работна заедница. 

Во 1961 година, врз основа на одлука од соод-
ветните органи на основачите, согласно со изразе-
ната волја на работниците, започна изградба на 
работничките одморалишта во Будва и Дубровник 
заради создавање поповолни услови за одмор и ре-
креација на работниците. Со сукцесивно вложува-
ње на средства во натамошната изградба на објек-
тите се создадени можности тие одморалишта под 
назив Дом за одмор на Здруженото електростопан-
ско претпријатие хотел „Парк" — Будва да имаат 
вкупно 604 легла. Во изградбата се вложени 
25.018.648,57 динари. Тие средства исклучиво потек-
нуваат од фондовите за заедничка потрошувачка на 
сите основачи. Одморалиштето е регистрирано ка ј 
Окружниот стопански суд во Титоград, со решение 
Фи бр. 115/66, како посебна угостителска единица. 

Домот за одмор го управува совет на основачите 
кој ја утврдува внатрешната организација на Домот 

ч и систематизацијата на работник места. 
Начинот на користењето, на објектите на Домот 

- за одмор, како и цените ва нивното користење ги 
утврдуваат самоуправните органи на основачите, 
при учество на работниците на Домот во подготву-
вање предлози на цените. 

Основачите на Домот за одмор ја преземаат врз 
себе обврската да плаќаат премии на осигурување, 
да вршат отплатување на ануитета и да ги пла-
ќаат трошоците за инвестиционо одржување на об-
јектите, за која намена секоја година од средствата 
на фондот за заедничка потрошувачка основачите 
издвојуваат соодветни средства. Основачите од 'сред-
ствата на своите фондови за заедничка потрошу-
вачка ги покриваат и евентуалните негативни ре-
зултати на работењето на Домот за одмор. 

III. Според одредбата на член 36 од Уставот на 
СФРЈ, работниците во делот на работната организа-
ција кој претставува работна целина, во кој резул-
татот, од нивниот заеднички труд може самостојно 
да се изрази како вредност во работната организам -
ција или на пазарот и во кој работниците можат да 
ги остваруваат своите ошптествено-економски и 
други самоуправни права, имаат право и должност 
таквиот дел на работната организација да го орга-
низираат како основна организација на здружен 
труд. Имајќи ги предвид одредбите на чл. 14, 19, 20, 
29, 30 и 34 од Уставот на СФРЈ, со кои се уредува 
положбата на работниците во здружениот труд, 
нивниот однос спрема средствата за работа, и целта 
на здружувањето на нивниот труд со средствата, се 
заклучува дека мораат да бидат исполнети сите ус-
тавни услови за да може дел на работна организа-
ција , да се организира во основна организација на 
здружен труд. Домот за одмор при основањето, како 
одморалиште на работниците на петнаесет работни 
организации основачи на Домот, создаден е со 
исклучива намена на работниците на основачите да 
им се овозможи користење на одмор и рекреација 
под поповолни услови, како материјални така и 

други. Ваквата намена на Домот за одмор, како и 
карактерот на средствата издвоени за неговата из-
градба, ги определува рамките во поглед на правата 
и обврските на работните луѓе што работат во До-
мот за одмор. Зависно од тоа се утврдуваат услови-
те и начинот за вршење услуги на работниците на 
основачите на Домот за одмор и тоа според распо-
редот направен од страна на самоуправните органи 
на основачите, за да се создаде можност поголем број 
работници со членовите на семејството да го кори-
сти Домот за одмор; самоуправните органи на ос-
новачите ги утврдуваат цените на услугите; сред-
ствата за инвестициони вложувања з а проширува-
ње и одржување на објектите и средствата за ре-
довното работење на Домот за одмор и натаму се 
користат од фондот за заедничка потрошувачка на 
сите основачи на Домот; работењето на Домот за 
одмор го раководи совет на основачите во кој уче-
ствуваат и претставници на работните луѓе на До-
мот за одмор. 

Поради сето наведено е несомнено дека Домот 
за одмор не е основан со цел во него работн-пгтте 
да го здружуваат својот труд со средствата на оп-
штествената репродукција врз принципите и со на-
мена како секоја работна организација. Со консти-
туирањето на Домот за одмор во основна органи-
зација на здружен труд, несомнено би се променила 
од основачите утврдената намена и карактер на ра-
ботењето на Домот за одмор. 

Домот за одмор, како посебна работна единица 
со определени самоуправни права, од почетокот на 
работата не претставува дел само на една работна 
организација од составот на основачите, туку како 
посебна работна единица е основана пр« Здруже-
ното електростопанско претпријатие. Со оглед на 
намената поради која е основан, според предметот на 
работењето и карактерот на средствата, Домот за 
одмор има обврска на сите работници на работните 
организации основачи и на членовите на нив-
ните семејства да им врши услуги во врска 
со користењето на одмор и рекреација. Поради 
тоа не постои основ За здружување и повр-
зување на Домот за одмор, евентуално како 
основна организација на здружен труд, со не-
која - определена работеа организација од кругот 
на основачите на Домот за одмор, ниту можност 
Домот за одмор со статус на основна организација 
на здружен труд да постои во рамките на Здруже-
ното електростопанско претпријатие, односно во 
рамките на неговите заеднички служби, кои и са-
мите се организирани како работна заедница. , 

Со одредбата на член 29. ст. 1 и 2 и на член 30 
од Уставот на СФРЈ е пропишано работниците што 
во организација, на здружен труд вршат определе-
ни работи од заеднички интерес за повеќе органи-
зации во нејзиниот состав, формираат работна заед-
ница ако нема услови да формираат организација 
на здружен труд (чл^н 29 став 1} или основна ор-
ганизација на здружен труд (член 29 став 2). Работ-
ниците на таквите работни заедници и работниците 
во работните заедници што вршат работи за самоуп-
равни заедници (член 30), имаат право на средства 
за лична и заедничка потрошувачка, како и други 
самоуправни права, во согласност со природата на 
работите што ги вршат. 

Околноста што Домот за одмор врши услуги и 
на трети лица кога има слободни капацитети, спо-
ред сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, не 
е од такво значење што-да влијае врз промената на 
статусот на Домот за одмор што е утврден од страна 
на основачите. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот 
на С<£5*Ј, како и врз основа на изнесените факти, 
Уставниот суд на Југос лави ја утврди дека во овој 
конкретен случај не се исполнети, условите Домот за 
одмор на Здруженото електростопанско претприја-
тие хотел „Парк" во Будва да се организира во 
основна организација на здружен труд. 
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IV. Врз основа на изложеното, согласно со член 
375 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 22 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ, по одржаната јавна расправа на 23 декември 
1975 година, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека Домот за одмор на Здруженото 

електростопанско претпријатие хотел „Парк" во 
Будва не ги исполнува условите за организирање во 
основна организација на здружен труд во состав на 
Здруженото електростопанско претпријатие Белград. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Ради-
вое Главиќ, Арпад Хорват, Димо Кантарџиеки, Ра-
дојка Катиќ, Владимир Кривиц, Гуро Меденица, 
д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, 
д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Миушко Шибалиќ. 

У бр. 475/75 
23 декември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, е. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот н а Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕНЕГАЛ 

I 
Се отповикува 
Ацо Шопов од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република југославија во Република Сенегал. 

II 
Се назначува 
Јусуф Келменди, ополномоштен министер во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Сенегал. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 3 
26 јануари 1976 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

60. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за условите за привремен увоз на 
стоки — — — — — — — — — 141 

61. Одлука за височината на депозитот по 
странски финансиски кредити и по стран-
ски депозити — — — — — — — — 141 

62. Одлука за условите и начинот за користе-
ње на средствата на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година за покривање на об-
врските за повластено возење — — — 142 

63. Правилник за дополнение на Правилникот 
за начинот и роковите за усогласување на 
побарувањата и обврските — — — — 143 

64. Наредба за податоците во извештаите за 
работењето на претпријатијата во странство 144 

65. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Paris Match" — 146 

66. Список на готовите лекови за чие пушта-
ње во промет е дадена согласност во пе-
риодот од 1 јуни до 30 ноември 1975 година 146 

67. Список на готовите лекови во нови обли-
ци и пакувања за чие пуштање во промет 
е дадена согласност во периодот од 1 јуни 
до 30 ноември 1975 тодина — —- — — 151 

РЧ. Список на готовите лекови и на облиците 
или пакувањата на готовите лекови за кои 
е донесено решение за укинување на со-
гласност за пуштање во промет, во перио-
дот од 1 јуни до 30 ноември 1975 година — 154 

69. Наредба за измени на Наредбата за знаци-
те на државната припадност, за ознаките 
на регистрацијата и за другите ознаки на 
воздухопловите — — — — — — — 160 

70. Решение за спроведување на статистичко-
то истражување Попис на наставниот пер-
сонал на основните и средните училишта 160 

71. Одлука за дополнение на Одлуката за по-
лагање депозит при увозот од странство 
на кредит на суровини, репродукциони 
материјали и стоки за лична потрошувачка 161 

72. Решение за присобирање на податоци за 
состојбата и движењето на средствата на 
општествените и самоуправните фондови 161 

73. Општествен договор за уредување на по-
стапката и усогласување на критериумите 
за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење — —: — — — — — — 162 

Одлука за спорот за организирање на Домот 
за одмор на Здруженото електростопанско 
Претпријатие хотел „Парк" во Будва по ос-
новна организација на здружен труд — 166 

Укази — — — — — — — — — — 168 

p. Меѓународни договори 153 
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