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894. 
Врз основа на член 19 точка 3 од Законот за Фондот 

на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини („Службен лист СФРЈ", бр. 33/76, 72/81 и 
71/85), Собранието на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и авнотномни покраини На I седница, 
одржана на 19 јуни 1986 година, донесува 

С Т А Т У Т 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
Н>Е НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се утврдуваат организацијата и рабо-

тењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фон-
дот), делокругот, начинот на одлучување и одговорноста 
на органите на Фондот, донесувањето на Финансискиот 
план на Фондот и завршната сметка на Фондот, донесува-
њето на деловникот за работа на Собрание+о на Фондот, 
раководењето со работењето на Фондот, начинот на след-
на на користењето на средствата на Фондот и другите 
права и обврски на органите на Фондот што се од интерес 
за остварување на функциите на Фондот утврдени со, за-
кон. 

Член 2 
Фондот е посебна организација на федерацијата пре-

ку која се врши кредитирање и поттикнување на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини од средствата што се обезбедуваат за 
таа намена и што заедно со .средствата на тие републики и 
автономни покраини и со други средства се користат за 
нивниот побрз развој. 

Фондот врши и други работи од интерес за оствару-
вањето на политиката на побрз развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, ут-
врдени со Законот за Фондот и со други сојузни прописи. 

Член 3 
Фондот ја врши својата дејност во сбгласцост со Ус-

тавот на СФРЈ, сојузните закони и другите сојузни пропи-
си донесени врз основа на сојузните закони, како и со овој 
статут. 

Член 4 
Фондот е правно лице со права, обврски и одговор-

ности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, Законот 
за Фондот, другите сојузни прописи и овој статут. 

Седиштето на Фондот е во Белград. 

Член 5 
Фондот има свој печат со тркалезна форма и пречник 

од 50 mm кој ги содржи називот и седиштето на Фондот, 
грбот на СФРЈ, како и другите елементи во согласност со 
Упатството за печатите, штембилите на сојузните органи 

на управата, сојузните организации и другите сојузни ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/73). 

Покрај печатот од став 1 на овој член, Фондот има 
печат од ломал обем, со елементите на печатот од став 1 
на овој член, како и штембил и жиг со називот и седиште-
то на Фондот. 

Директорот на Фондот, со посебно упатство, ги про-
пишува поблиску употребата и чувањето на печатот, 
штембилот и жиговите; а со решение го определува бројот 
на печатите и на работниците што ќе раководат со печа-
тот. 

Член 6 
Работата на Фондот е јавна. 
Органите на Фондот се должни својата работа да ја 

направат достапна за јавноста, информирајќи ја за рабо-
тите што се од посебно значење за јавноста, во согласност 
со законот, на начинот утврден со овој статут. 

Собранието на Фондот, во согласност со сојузниот 
зккон и со другите сојузни прописи, определува кои акти и 
податоци претставуваат тајна или не можат да се објаву-
ваат. 

II. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ, НАЧИН НА КОРИСТЕ-
ЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

Член 7 
Заради остварување на функциите утврдени со сојуз-

ниот закон, Фондот ги врши особено следните задачи и 
работи: , 

1. Се грижи за реализацијата на делот од средствата 
на Фондот што се формираат за здружување на труд и 
средства на организациите на здружен труд и води евиден-
ција за тие средства; 

2. Се грижи за приливот на средствата на Фондот 
што се формираат од задолжителен заем, води евиденција 
за наплатувањето на тие средства, и го анализира и презе-
ма мерки за нивно навремено остварување. 

3. Ги распоредува средствата на Фондот што се фор-
мираат од задолжителниот заем на Фондот во вид на кре-
дит на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во односите што се утврдени со сојузни-
от закон и води евиденција за распоредувањето на тие 
средства; 

4. Се грижи за наплатувањето на ануитетите по кре-
дитите што се дадени од средствата на Фондот и за враќа-
њето на задолжителниот заем на уплатувачите и за тоа во-
ди соодветна евиденција; 

5. Го следи, анализира и врши увид во наменското и 
ефикасното користење на средствата на Фондот од гле-
диште на остварувањето на целите и задачите на полити-
ката на побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, утврдени во општестве-
ните планови на републиките, општествените планови на 
автономните покраини и во Општествениот план на Југо-
славија; 

6. Соработува со Стопанската комора на Југославија, 
стопанските комори на републиките и стопанските комо-
ри на автономните покраини во поттикнувањето, следење-
то и анализирањето на здружувањето на дел од средства-
та на Фондот меѓу организациите на здружен труд од раз-
виените и стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини и помеѓу самите стопански недовол* 
но развиени републики и автономни покраини; 

7. Го следи и анализира дејствувањето на мерките за 
Поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автнономни покраини; 
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8. Врши работи за обезбедување и распоредување на 
правото на купување девизи за потребите на фондот во 
согласност потребите на фондот во согласност со сојузни-
от закон. 

9. Врши и други задачи и работи значајни за ефикас-
ното функционирање на Фондот утврдени со овој статут и 
со други сојузни прописи. 

Фондот е должен за остварувањето на задачите и ра-
ботите од став 1 на овој член да ги известува најмалку ед-
наш годишно Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покра-
ини и Стопанската комора на Југославија. 

ч Член 8 
Во остварувањето на своите задачи и работи Фондот 

соработува со надлежните органи и организации на феде-
рацијата, републиките и автономните покраини, со други 
општествено-политички заедници, со организациите на 
здружен труд и со другите самоуправни организации и за-
едници. 

Член 9 
Со програмата за работа на Фондот поблиску се ут-

врдуваат задачите и работите на Фондот за секоја кален-
дарска година. 

Член 10 
Средствата на Фондот во периодот од 1986 до 1990 

година се формираат по стапка од 1,56% од општествени-
от производ на општественото стопанство на Југославија, 
и тоа: 

1) 60% - со здружување на труд и средства на органи-
зациите на здружен труд врз доходовни основи и врз осно-
ва на заедничите интереси, а за Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово 50%; 

2) 40% - од задолжителниот заем што го уплатуваат 
организациите на здружен труд кои вршат стопанска деј-
ност (во натамошниот текст: организациите на здружен 
труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово -
50%; 

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се 
зголеми со договор на одделни републики односно авто-
номни покраини, со тоа што процентот на задожителниот 
заем од став 1 точка 2 на овој член да се намали за истиот 
износ. 

Член 11 
Средствата на Фондот што се формираат од за-

должителниот заем а кои во вид на кредит им се даваат на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини, се водат на сметката на Фондот кај Службата 
на општественото книговодство и претставуваат депозит 
на Фондот кај Нардоната банка на Југославија. 

Член 12 
Годишниот износ на средствата на Ф о н д о в а секоја 

република и автономна покраина го утврдува Собранието 
на Фондот, врз основа на официјалните податоци на Со-
јузниот завод за статистика за остварениот општествен 
производ на општественото стопанство^ секоја републи-
ка и автономна покраина искажани по принципот на чис-
ти дејности. 

Собранието на Фондот е должно да ја донесе одлука-
та од став 1 на овој член во рок од 30 дена од денот на 
приемот на податоците од Сојузниот завод за статистика. 

Член 13 
Висината на̂  годишната и месечната аконтација на 

средствата на Фондот од член 10 на овој статут ја утврду-
ва Собранието на Фондот за секоја република односно ав-
тономна покраина посебно, со примена на стапката од 
член 10 на овој статут врз планираниот општествен произ-
вод на општественото стопанство на републиката односно 
на автономната покраина, по принципот на чисти дејнос-
ти, во годината за која се утврдува аконтацијата. 

Собранието на Фондот е должно аконтацијата на 
средствата на фондот за тековната година да ја утврди до 
15 јануари во тековната година, врз основа на податоците 

од републичите и покраинските завод за општествено пла-
нирање. 

Член 14 
Врз основа на евиденцијата на Службата на општес-

твеното книговодство Фондот го следи остварувањето на 
делот од средствата на Фондот што се формираат со 
здружувањето на труд и средства на организациите на 
здружен труд. 

Член 15 
За средствата на Фондот од задолжителниот заем 

што ги уплатуваат организациите на здружен труд кои 
вршат стопанска дејност, Фондот води евиденција за секој 
месец посебно. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на начи-
нот кој со упатство ќе го утврди директорот на Фондот, 
согласно со законот и со прописите донесени врз основа 
на него. 

Член 16 
Врз основа на Јевиденцијата од чл. 14 и 15 на овој ста-

тут, директорот на Фондот во рок од пет дена од денот ко-
га се стекнале условите предвидени со закон, му предлага 
на сојузниот секретар за финансии да преземе мерки за ос-
тварување на средствата на Фондот. 

Член 17 
Износот на трошоците на Службата на општествено-

то книговодство за работите во врска со наплатата на 
средствата на Фондот што се формираат од задолжител-
ниот заем, како и водењето на евиденција за уплатите на 
средствата по склучените самоуправни спогодби за 
здружувањето на турд и средства на Фондот и за уплатите 
на средствата наменети за здружување, како и износот на 
трошоците на Народната банка на Југославија за работи-
те во врска со издавање на обврзници и отплатување на за-
должителниот заем се утврдува со договор меѓу Фондот и 
Службата на општественото книговодство односно На-
родната банка на Југославија. 

Член 18 
За користење на средствата на Фондот што се форми-

раат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредит им 
се даваат на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, се склучуваат договори за кредит 
меѓу Фондот и стопански недоволно развиените републи-
ки и САП Косово односно банките или други организации 
кои со свои прописи ќе ги определат стопански недоволно 
развиените републики односно САП Косово. 

Член 19 
Средствата на фондот се користат врз основа на фи-

нанскиот план на Фондот. 
Финансискиот план на Фондот се донесува за пери-

одот за кој се донесува и општествениот план на Југосла-
вија. 

Во рамките на финансискиот план на Фондот од став 
2 на ОВОЈ член се донесуваат годишни финансиски планови 
на Фондот. 

Член 20 
Финансискиот план на Фоднот ги содржи: 
1) височината на средствата на Фондот; 
2) распоредот на средствата на Фондот на одделни 

стопански недоволно развиени републики и САП Косово; 
3) условите под кои од средствата на Фондот им се 

даваат кредити на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини; 

4) височината на средствата потребни за работење на 
Фондот и за Работната заедница на Фондот; 

5) височината на средствата потребни за изготвување 
на студии. 

Височината на средствата од став 1 точ. 4 и 5 на овој 
член ја обезбедуваат овластените банки од стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини, 
сразмерно со учеството во одобрените кредити од сред-
ствата на Фондот. 
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III. ОРГАНИ НА ФОНДОТ, НАЧИН НА ОДЛУЧУВА-
ЊЕ И ОДГОВОРНОСТ 

Член 21 
Органи на Фондот се Собранието на Фондот, како 

највисок орган на управувањето со Фондот и директорот 
на Фондот. 

Член 22 
Органите на Фондот ја вршат својата функција врз 

основа и во рамките на Уставот на СФРЈ, на законот и на 
овој (Статут. 

1. Собранието на Фондот 

Член 23 
Собранието на Фондот има 25 делегати. 
Во Собранието на Фонодот се делегираат по еден 

претставник од републиките и автномните покраини, по 
двајца претставника од стопанските комори на републики-
те и автономните покраини и еден претставник од Сто-
панската комора на Југославија. 

Член 24 
Мандатот на делегатите на Собранието на фондот 

трае четири години. 
Делегатот кој er именуван на местото на делегат кому 

мандатот му престанал пред истекот на четиригодишниот 
период, мандатот му трае колку и на делегатите на тоа 
свикување. 

Член 25 
Собранието на Фондот, ги врши следните задачи и 

работи: 
1) избира претседател и заменик на претседателот на 

Собранието на Фондот; 
2) донесува програма за работа на Фондот; 
3) донесува статут на Фондот кој го потврдува Со-

бранието на СФРЈ; 
4) донесува одлука за годишната и месечната аконта-

ција на средствата на Фондот и за височината на конечни-
от годишен износ на средствата на Фондот за секоја ре-
публика и автономна покраина; 

5) им предлага на надлежните органи преземање на 
мерки со кои се придонесува за остварување на политика-
та на побрз развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини; 

6) презема мерки за остварување на финанскиот план 
на Фондот, ги разгледува и усвојува извештаите и анали-
зите за приливот на средствата од задолжителниот заем, 
за здружување на дел од средствата на Фондот и за из-
вршување на финансискиот план на Фондот; 

7) ја донесува завршната сметка на Фондот што ја по-
тврдува Собранието на СФРЈ; 

8) го утврдува извештајот за остварување на задачите 
и работите на Фондот и за работењето на Фондот; 

9) соработува со Собранието на СФРЈ, Сојузниот из-
вршен совет, извршните совети на собранијата на репуб-
ликите, извршните совети на собранијата на автономните 
покраини и со Стопанската комора на Југославија за пра-
шањата од интерес за остварување на задачите на Фон-
дот; 

10) ја утврдува програмата за работа и височината на 
средствата за работа на органите на Фондот и на Работна-
та заедница на Фондот, како и височината на средствата 
за услуги на други организации и служби што во рамките 
на програмите ги вршат за потребите на Фондот, ја ут-
врдува височината на средствата потребни за изготвување 
на студии, врши увид во работата на Работната заедница 
на Фондот и ги разгледува и одобрува извештаите за рабо-
тата и за користењето на средствата на Фондот определе-
ни за покривање на наведените трошоци; 

11) го усвојува финансискиот план на Фондот и го-
дишниот финансиски план на Фондот; 

12) ги назначува и разрешува раководните работници 
на Фондот; 

13) ги определува личните доходи на директорот и на 
раководните работници на Фондот; 

14) донесува одлука за прифаќање на Самоуправната 
спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на 
Фондот и на Работната заедница на Фондот, на Деловни-

кот за работата на Собранието на Фондот, на Правилни-
кот за деловната тајна, народната одбрана и за општестве-
ната самозаштита и други акти на Фондот во согласност 
со законот; 

15) дава согласност на актите што ги донесува дирек-
торот на Фондот доколку е тоа предвидено со законот или 
со овој статут. 

Собранието на Фондот врши други работи, во сог-
ласност со законот и со овој статут. 

Член 26 
Собранието на Фондот со своја одлука го утврдува 

начинот на остварување на увид во наменското и ефикас-
ното користење на средствата на Фондот. 

Со одлуката од став I на овој член се утврдува особе-
но: 

- што се подразиба под наменско и ефикасно користе-
ње на средствата на Фондот, 

- начинот на следење и информирање за наменското 
и ефикасното користење на средствата на Фондот, 

- начинот на вршење непосреден увид во наменското 
и ефикасното користење на средствата на Фондот, 

- други прашања од значење за остварувањето на 
увид во наменското и ефикасното користење на средства-
та на Фондот. 

Член 27 
Делегатите на Собранието на Фондот ја остваруваат 

функцијата на управување со работите на Фондот на сед-
ниците на Собранието на Фондот и на неговите работни 
тела. 

Член 28 
Во работата на Собранието на Фондот делегатите 

своите права и должности ги остваруваат во согласност со 
одредбите на Уставот на СФРЈ, на Законот и на овој ста-
тут. 

Делегатите во Собранието на Фондот имаат права и 
должности: да присуствуваат на седниците и да учествува-
ат во работата на Собранието на Фондот; да поднесуваат 
предлози за донесување на одлуки и други акти во Собра-
нието на Фондот; да даваат амандмани врз предлозите на 
актите што ги донесува Собранието на Фондот; да поста-
вуваат делегатски прашања и да добиваат одговори на 
нив; да ги извршуваат задачите што ќе им ги довери Со-
бранието на Фондот и да учествуваат во другите актив-
ности на Собранието и на неговите работни тела. 

Во остварувањето на своите права и во вршењето на 
своите должности делегатите имаат право да бараат 
стручна помош од Работната заедница на Фондот. 

Начинот на остварување на правата и должностите 
на делелатите на Собранието на Фондот поблиску се ут-
врдуваат со Деловникот за работа на Собранието на Фон-
дот. 

Член 29 
За донесувањето на одлуки на седницата на Собрани-

ето на Фондот е потребен кворум. 
Кворум постои ако на седницата на Собранието на 

Фондот присуствуваат мнозинство делегати со тоа што на 
седницата да има претставник од секоја република и авто-
номна покраина. 

Член 30 
Собранието на Фондот одлучува со мнозинството на 

гласови на присутните делегати. 

Член 31 
За прашањата со кои се одлучува врз основа на сог-

ласноста на сите делегации на републиките и автономните 
покраини, одлука е донесена ако за неа се изјаснат делега-
циите од сите републики и автономни покраини. 

На начинот од став 1 на овој член Собранието на 
Фондот одлучува за: 

1) утврдување на годишниот износ на средствата на 
Фондот; 

2) утврдување на височината на годишната и месеч-
ната аконтација на средствата на Фондот; 

3) донесување на финансискиот план на Фондот; 
4) донесување на завршна сметка на Фондот; 
5) донесување на статут на Фондот; 
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6) донесување на заклучоци за поведување иницијати-
ва за измени и дополненија на законите од областа на 
поттикнувањето на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини; 

7) донесување на деловник за работа на Собранието 
на Фондот; 

8) назначување и разрешување на раководните работ-
ници на Фондот. 

Член 32 
Собранието на Фондот има претседател и заменик на 

претседателот што се избираат од редот на делегатите во 
Собранието на Фондот. 

Претседателот и заменикот се избираат на две годи-
ни и не можат да бидат повторно избрани на иста функци-
ја. 

Во истиот мандатен период претседателот на Собра-
нието на Фондот и директорот на Фондот не можат да би-
дат од иста република односно автономна покраина. 

Редоследот на изборот на претседателот и на заме-
ник-претседателот по републики и автономни покраини 
го утврдува Собранието на Фондот на почетокот на ман-
датниот период. 

Член 33 
Претседателот на Собранието на Фондот: 
1) се грижи за организирање на работата на Собрани-

ето на Фондот; 
2) свикува седници, предлага дневен ред за седници и 

им- претседава на седниците на Собранието на Фондот; 
3) ги потпишува одлуките и други акти донесени на 

седниците на Собранието на Фондот; 
4) ја координира работата на органите на Фондот; 
5) се грижи за соработката на Собранието на Фондот 

со Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, из-
вршните совети на републиките и автономните покраини, 
Стопанската комора на Југославија и со стопанските ко-
мори на републиките и автономните покраини. 

За својата работа претседателот е одговорен пред Со-
бранието на Фондот. 

Член 34 
Собранието на Фондот донесува деловник за работа-

та на Собранието на Фондот со КОЈ поблиску се уредуваат: 
1) начинот на свикување на Собранието на Фондот; 
2) работата на Собранието и на неговите работни те-

ла; 
3) начинот на остварување на правата и должностите 

на делегатите; 
4) постапката за донесување на акти; 
5) и другите прашања што се од значење за работата 

на Собранието на Фондот и на неговите работни тела. 

Член 35 
Собранието на Фондот може да формира од редот на 

делегатите на Собранието на Фондот, по потреба, постоја-
ни и повремени работни тела. 

Делокругот на работата, составот и бројот на члено-
вите на работните тела Собранието на Фондот ги опреде-
лува со одлука за нивното основање. 

2. Директор на Фондот 

Член 36 
Директорот на Фондот раководи со работењето на 

Фондот во согласност со одредбите на сојузниот закон, со 
одредбите на овој статут и со актите што ги донесува Со-
бранието на Фондот. 

Член 37 
Директорот на Фондот го назначува и разрешува од 

должноста Сојузниот извршен совет. 
Директор на Фондот за својата работа одговара пред 

Собранието на Фондот и пред Сојузниот извршен совет. 

Член 38 
Директорот на Фондот е одговорен за законитата, 

правилната, навремената работа на Фондот и за извршу-
вањето на задачите и работите од делокругот на Фондот. 

Директорот на Фондот подготвува предлози на акти 
што ги донесува Собранието на Фондот и ги извршува за-
клучоците на Собранието на Фондот. 

Директорот на Фондот може да го запре извршува-
њето на заклучоците на Собранието на Фондот за распре-
делба и користење на средствата на Фондот, ако оцени де-
ка заклучоците не се во согласност со закон, и е должен за 
тоа да го извести Собранието на Фондот. 

Ако Собранието на Фондот остане при своето бара-
ње, директорот на Фондот е должен за тоа да го извести 
Сојузниот извршен совет. До одлуката на Сојузниот из-
вршен совет наведениот заклучок на Собранието на Фон-
дот нема да се изврши. 

Член 39 
Директорот на Фондот ги има правата и должности-

те ћа функционер утврдени со Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузниот органи на управата во поглед на: засновањето 
на работниот однос, дисциплинската и материјалната од-
говорност, распоредот за користење на годишниот одмор, 
одобрувањето на отсуство и престанувањето на работни-
от однос. 

Член 40 
Директорот на Фондот го претставува и застапува 

Фондот во сите односи со сојузните и републичките одно-
си покраинските органи и со организации и трети лица. 

Правото на застапување од став 1 на овој член дирек-
торот на Фондот може да го пренесе и на раководните ра-
ботници^ 

Директорот на Фондот може да ги овласти работни-
ците на Работната заедница или други лица да го застапу-
ваат Фондот во заштитата на неговите имотни или други 
интереси. 

Овластувањето од став 3 на овој член се дава во пис-
мена форма и може ра биде генерално или поединечно. 

Член 41 
Директорот на Фондот ги врши следните работи: 
1) склучува договори за кредит, во согласност со Фи-

нансискиот план на Фондот и со заклучоците на Собрани-
ето; 

2) склучува и други договори во врска со работењето 
на Фондот; 

3) се грижи за извршувањето на договорите што ги 
склучува во името на Фондот; 

4) се грижи за извршување на Финансискиот план на 
Фондот, програмата за работа и другите акти и одлуки на 
органите на Фондот; 

5) се грижи за подготвувањето на материјали за Со-
бранието на Фондот; 

6) обезбедува услови за работа на Собранието на 
Фондот; 

7) му дава предлози на Собранието на Фондот за до-
несување на поединечни заклучоци, одлуки, насоки и пре-
пораки во врска со работата на Фондот; 

8) се грижи за информирањето во врска со извршува-
њето на функциите на Фондот; 

9) соработува со надлежните органи на Федерацијата, 
републиките и автономните покраини по прашањата од 
интерес за остварувањето на функциите на Фондот; 

. 10) врши и други работи и задачи во согласност со За-
конот за Фондот и со другите прописи донесени врз осно-
ва на тој закон. 

IV. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМО-
ЗАШТИТА 

Член 42 
Во областа на народната одбрана и општествената 

самозаштита Фондот ги врши задачите и работите пред-
видени со Законот за народна одбрана и со другите сојуз-
ни закони и сојузни прописи. 

Директорот на Фондот раководи со одбранбените 
подготовки врзани за остварувањето на задачите и рабо-, 
тите на Фондот во посебни услови. 

Член 43 
Со општиот акт за организацијата и спроведувањето 

на подготовките за одбрана и општествена самозаштита 
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на Фондот се уредуваат правата и должностите на Фондот 
во областа на подготовките за народна одбрана, правата, 
должностите и одговорностите на органите на Фондот и 
на поединци, видот и карактерот на податоците од облас-
та на народната одбрана, како и начинот на чување и за-
штита на таквите податоци. 

V. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ 

Член 44 
Јавност на работата на органите на Фондот се обезбе-

дува: 
1) со објавување на одлуките, заклучоците и другите 

акти што ги донесува Собранието на Фондот во „Службен 
лист на СФРЈ", и во другите средства за јавно информира-
ње; 

2) со издавање на информативно гласило: 
3) со објавување на одлуки, заклучоци и други акти 

во информативното гласило што ги донесува Собранието 
на Фондот, а кои не се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ", како и на општи акти што ги донесува директорот 
на Фондот; 

4) со доставување нацрти и предлози на одлуки и 
други акти и материјали пред нивното усвојување до заин-
тересираните органи на општествено-политичките заедни-
ци, стопанските комори, организациите на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници, заради кон-
султирани и давале забелешки и предлози; 

5) со соработка со печатот и со другите средства за 
јавно информирање. 

Член 45 
Фондот издава информативно гласило под називот: 

„Актуелни информации". 
Поблиската содржина на информативното гласило 

од став 1 на овој член се определува со одлука на Собра-
нието на Фондот. 

Член 46 
Информативното гласило од член 45 на овој статут 

го уредува Редакциски одбор. 
Составот и бројот на членовите на Редакцискиот од-

бор го определува и именување на членови на Редакциски-
от одбор и на главен уредник врши Собранието на Фон-
дот. 

Член 47 
Средствата за финансирање на информативното гла-

сило се утврдуваат со годишниот финансиски план на 
Фондот. 

Член 48 
Редакцискиот одбор за својата работа поднесува из-

вештај до Собранието на Фондот најмалку еднаш годиш-
но. 

VI. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 49 
Со општ што го донесува Собранието на Фондот се 

утврдува видот на податоците што се сметаат како тајни 
податоци, видот и степенот на тајноста на тие податоци и 
се определуваат мерките и постапката за нивна заштита. 

Член 50 
Деловната тајна се должни да ја чуваат членовите на 

органите на Фондот, работниците на Работната заедница 
на Фондот, како и други лица на кои по основ на работата 
во работните тела на органите на Фондот им се достапни 
податоците што се сметаат како деловна тајна. 

Обврската за чување на деловната таЈна трае и по 
престанувањето на функцијата во органите на Фондот од-
носно по престанувањето на работниот однос на работник 
во Работната заедница на Фондот. 

VIL АКТИ НА ФОНДОТ 

Член 51 
Во извршувањето на задачите и работите утврдени со 

сојузни закони и со овој статут, Собранието на Фондот ги 

донесува следните акти: одлуки, правилници, деловници и 
решенија. 

Актите од став 1 на овој член се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ", ако тоа го одлучи Собранието. 

Член 52 
За спроведување и извршување на задачите и работи-

те од својата надлежност директорот на Фондот ги доне-
сува следните акти: правилници, упатства и решенија. 

Актите од став 1 на овој член не се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ". 

VIH. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ФОНДОТ 

Член 53 
Стручните и административните работи на Фондот 

ги врши Работната заедница на Фондот. 
Организацијата и начинот на работа на Работната за-

едница на Фондот се утврдуваат така што да се овозможи 
ефикасно, економично и рационално вршење на задачите 
и работите, полна иницијатива, вработеност, координаци-
ја и соработка на организационите единици, одговорност 
за работа, како и остварување на правата на работниците 
на самоуправување и на личен доход според трудот и ре-
зултатите од трудот. 

Член 54 
Со работата на Работната заедница раководи дирек-

торот на Фондот. 
Во раководењето со работната заедница на Фондот 

директорот на Фондот ги има правата и должностите ут-
врдени со Законот за основите на ситемот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

Член 55 
На директорот на Фондот во вршењето на неговите 

задачи утврдени со закон му помагаат помошниците на 
директорот. 

Член 56 
Помошниците на директорот ги назначува и разре-

шува од должност Собранието на Фондот. 
Мандатот на помошниците на директорот трае чети-

ри години. 
Член 57 

Средствата за работење на Фондот и Работната заед* 
ница на Фондот ги сочинуваат: 

1) средствата од кои работниците на Работната заед-
ница на Фондот стекнуваат доход од Работната заедница, 

2) средствата за материјални трошоци, 
3) средствата за посебни намени, 
4) средствата за опрема. 

Член 58 
Со средствата за материјални трошоци се врши пла* 

бање на трошоците што ќе настанат со потрошувачка на 
материјали или со користење на услуги во врска во рабо-
тењето на Фондот и на органите на Фондот, како и на над-
оместите на работниците на Работната заедница во врска 
со нивната работа. 

Средства од кои работниците на Работната заедница 
на Фондот го стекнуваат доходот на Работната заедница 
на Фондот се средствата за лични доходи и.заедничка по-
трошувачка. 

Средствата за посебни намени служат за намирување 
на определени потреби и за извршување на посебни зада-
чи што се врзани за дејноста на Фондот, нестопанските 
инвестиции; личниот доход и другите надомести на ди-
ректорот на Фондот; надоместите по договори со ис-
тражувачките и други организации и со поединци; надо-
местите за испратнина на работниците на кои им преста-
нува работниот однос поради заминување во пензија; на-
доместите што им се исплатуваат на работниците врз ос-
нова на решение на директорот на Фондот; надоместите 
за дополнително стручно образование; во согласност со 
прсебни програми за образование и за намени што се фи-
нансираат од други средства. 

Средствата за опрема ги сочинуваат подвижните 
предмети неопходни за работа на Работната заедница и на 
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органите на Фондот и паричните средства за набавка на 
опрема. 

Член 59 
Височината на средствата потребни за работење на 

Фондот, на органите на Фондот и на Работната заедница 
на Фондот се утврдува со финансискиот план, во соглас-
ност со програмата за работа на Фондот од член 9 на овој 
статут. 

Член 60 
Непотрошените средства за материјални трошоци на 

- Фондот (трошоци за потрошен материјал, патни трошоци 
и дневници на работниците, ПТТ трошоци, трошоци за 
ситен инвентар и други трошоци) до кои дошло со залага-
ње на работниците, со заштеда или на друг начин, можат 
во целост или делумно да се пренесат во доходот на Ра-
ботната заедница на Фондот. 

Одлуката за пренос во смисла на став 1 од овој член 
ја донесува Собранието на Фондот. 

Член 61 
За вршење на работите од делокругот на Работната 

заедница на Фондот се формираат организациони едини-
ци. 

Задачите и работите се групираат во организациони 
единици според нивниот вид, степен на сложеност, обем, 
одговорност и според другите услови потребни за успеш-
на работа. 

Член 62 
Раководни работници во работната заедница во 

Фондот се: 
1. помошниците на директорот; 
2. специјален советник; 
3. директорите на сектори. 
Раководните работници ги назначува и разрешува од 

должност Собранието на Фондот, на предлог од директо-
рот на Фондот при претходно прибавено мислење од над-
лежните органи во републиката односно во автономната 
покраина. Овие работници можат под исти услови да би-
дат повторно назначени. 

Собранието на Фондот го определува начинот на ос-
тварување на застапеноста на кадрите од републиките и 
автономните покраини за раководни работници. 

Раководните работници за својата работа одговараат 
пред директорот на Фондот и Собранието на Фондот. 

Член 63 
Општите акти за организацијата и работата на Ра-

ботната заедница на Фондот и општиот акт за системати-
зацијата на задачите и работите во Работната заедница на 
Фондот, мораат да бидат во согласност со делокругот на 
Фондот и со работите, надлежностите и делокругот на Ра-
ботната заедница на Фондот. 

Актите од став 1 на овој член ги донесува директорот 
на Фондот, во согласност со Собранието на Фондот, по 
прибавено мислење од Работната заедница на Фондот. 

Член 64 
Задачите и работите утврдени со општиот акт за сис-

тематизацијата се основ за именување односно назначува-
ње на раководните работници во Работната заедница на 
Фондот; за прием на работници на работа и за распореду-
вање на задачите и работите; за насочување на кадровска-
та политика и за стручно оспособување и усовршувањето 
работниците. 

Раководните работници определени со општиот акт 
за систематизацијата на задачите и работите се назначува-
ат на време од четири години и можат да бидат повторно 
назначени на иста должност. 

Член 65 
За прашањата по кои не дошло до согласност помеѓу 

директорот и Работната заедница, одлука донесува Собра-
нието на Фондот. 

Член бб 
Работниците во Работната заедница на Фондот ги ос-

тваруваат самоуправните права, сообразно со одредбите 

на Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата. 

Сите работници на Работната заедница на Фондот се 
членови на Работната заедница. 

Со Статутот на Работната заедница се утврдува по-
стапката, начинот и условите за остварување на правата 
од став 1 на овој член. 

Член 67 
Директорот на Фондот ги остварува самоуправните 

права, обврските и одговорностите во Работната заедница 
на Фондот. 

Член 68 
Работниците на Работната заедница на Фондот стек-

нуваат доход од средствата што се обезбедуваат со финан-
сискиот план на Фондот. 

Височината на средствата од став Г на овој член се 
обезбедува во согласност со Самоуправната спогодба за 
меѓусебните права, обврски и одговорности на Фондот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Актите на Фондот што не се во согласност со одред-

бите на овој статут мораат да се усогласат со неговите од-
редби во рок од шест месеци од денот на донесувањето на 
овој статут. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој статут пре-

станува да важи Статутот на Фондот што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77, како и неговите изме-
ни и дополненија што се објавени во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 41/80 и 6/83). 

Член 71 
Овој статут се смета донесен кога ќе го потврди Со-

бранието на СФРЈ. 

Член 72 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Број: 384/4-86 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател на 
Собранието на Фондот, 

Ѓорѓе Јанковић, е. р. 

895. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 24 став 2 од Зако-
нот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 2 октомври 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-

ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
Се потврдува Статутот на Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини, што го 
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донесе Собранието на Фондот со својата одлука 02 бр. 
384/4-86 од 19 јуни 1986 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 80 
2 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

896; 
Врз основа на чл. 21 и 123 Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85 и 38/86) по прибавено™ мислење од Стопанската 
комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот во Списокот на стоките со форми 
на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85, 
11/86, 23/86 и 28/86) се вршат следните измени, и тоа: 

„1) во тар. број 02.01/36-1 и 36-2 во колоната 6 кра-
тените „Кк" се заменуваат со кретенките „ЛБО"; 

2) во тар. број 03.01/26 во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „ЛБОС"; 

3) во тар. број 04.02/1 во колоната бу кратенката „Кк" 
се заменува со кратенката „ЛБО"; 

4) во тар. број 05.04/1а-2 до 1а-4 во колоната 6 кра-
тените „ЛБОС" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

5) во тар. број 05.08/1 и 2 во колоната 5 кратенките 
„Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

6) во тар. број 05.15/1 во колоната 5 кратенката „Кк" 
се заменува со кратенката „ЛБ"; 

7) во тар. број 06.02/1 а до 1г и 2а и 26 во колоната 6 
кратенките „Кк" се заменуваат со кратенките „Кв"; 

8) во тар. број 08.10/2а до 2г во колоната 6 кратени-
те „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

9) во тар. број 08.11/4 во колоната 6 кратенката „Кк" 
се заменува со кратенката „ЛБОС"; 

10) во тар. број 08.11/5 и 6 во колоната 6 кратенките 
„ЛБО" се заменуваат со кратенките „ЛБОС"; 

11) во тар. број 10.02/2 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

12) во тар. број 10.03/1, 3 и 4 во колоната 5 кратени-
те „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

13) во тар. број 10.04/2 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

14) во тар. број 10.05/2д во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

15) во тар. број 23.07/1, 2а, 26-1, 26-2, 3 и 4 во колона-
та 5 кратенките „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

16) во тар. број 26.01/4 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

17) во тар. број 26.01/9 во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

18) во тар. број 26.01/106 и 156 во колоната 6 кратен-
и т е «Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

19) во тар. број 26.01/11а во колоната 6 кратенката 
„КкС" се заменува со кратенката „ЛБС"; 

20) во тар. број 26.01/116 и 13а во колоната 6 кратен-
и т е „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

21) во тар. број 27.01/2а во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБС"; 

22) во тар. број 27.10/8ѓ, е и ж во колоната 5 кратен-
и т е „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

23) во тар. број 28.08/2 во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБО"; 

24) во тар. број 28.30/1 в во колоната 5 кратенката 
„Кк^се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

25) во тар. број 28.38/1 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

26) во тар. број 28.40/Зв-1 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

27) во тар. број 28.42/1 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

28) во тар. број 28.46/2а во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

29) во тар. број 28.56/1 во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „Кк"; 

30) во тар. број 29.02/1 во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „Кк"; 

31) во тар. број 29.02/4в во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

32) во тар. број 29.03/16-1 во колоната 5 кратената 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

33) во тар. број 29.14/1 во колоната 5 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

34) во тар. број 31.03/2а и 6 во колоната 5 кратенките 
„Кк" се заменува со кратенките „ЛБ"; 

35) во тар. број 38.11/26, 2в, 36, Зв, 46 и 4в во колона-
та 5 кратенките „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

36) во тар. број 39.04/3а во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „Кк"; 

37) во тар. број 40.01/1 и 2 во колоната 6 кратенките 
„ККС" се заменуваат со кратенките „ЛБС"; 

38) во тар. број 41.05/1 а-1 и 1а-2 во колоната 5 кра-
тените „ЛБ" се заменуваат со кратенките „Кк"; 

39) во тар. број 45.01/1 до 3, 45.02/1 до 3, 45.03/1 до 5 
и 45.04/1 и 2 во колоната 6 кратенките „ЛБОС" се замену-
ваат со кратенките „ЛБО"; 

40) во тар. број 48.07/1а, 16, 2а, 26 и 4а-1 во колоната 
6 кратенките „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

41) во тар. број 54.01/2 и 3 во колоната 6 кратенките 
„ЛБО" се заменуваат со кратенките „Кк"; 

42) во тар. број 57.01/1 до 3 во колоната 6 кратенките 
„ЛБО" се заменуваат со кратенките „Кк"; 

43) во тар. број 70.10/1 а, 16, 1в, 1ѓ, 2 и 3 во колоната 6 
кратенките „ЛБО" се заменуваат со'Кратените „Кк"; 

44) во тар. број 74.03/16-1, 16-2, 16-3, 26-1, 26-2, 26-3, 
За,Зб-1, 36-2, 36-3, 46-1, 46-2, 46-3, 74.04, 74.05, 74.06, 74.07, 
74.08 и 74.10 во колоната 6 кратенките „ЛБО" се заменува-
ат со кратенките „ЛБОС"; 

45) во тар. број 75.05 во колоната 6 кратенката „ЛБО" 
се заменува со кратенката „Кк"; 

46) во тар. број 76.01/2д-1 и 2д-2 во колоната 5 кра-
тените „ЛБ" се заменуваат со кратенките „Кк", а во коло-
ната 6 кратенките „ЛБОС" - со кратените „ЛБО"; 

47) во тар. број 81.01/1 и 2 во колоната 6 кратенките 
„ЛБО" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

48) во тар. број 84.23/4д во колоната 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

49) во тар. број 84.52/16, 1 в, 2,3 и 4 во колоната 6 кра-
тените „Кв" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

50) во тар. број 84.53/1 и 4 во колоната 6 кратенките 
„Кв" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

51) во тар. број 84.59/86 во колоната 6 кратенката 
„ЛБ" се заменува со кратенката „Кв"; 

52) во тар. број 85.13/16-1 во колоната 6 кратенката 
„Кв" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

53) во тар. број 85.23 во колоната 6 кратенката „ЛБО" 
се заменува со кратенката „ЛБОС"; 

54) во тар. број 86.02/3 во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБО"; 

55) во тар. број 8о.03/4а и 6 во колоната 6 кратенките 
„Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

56) во тар. број 86.04/5 во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

57) во тар. број 86.05/1г, 1д, За и 36 во колоната 6 кра-
тените „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБ"; 

58) во тар. број 86.06/1, 2, 3, 5 и 6 во колоната 6 кра-
тените „Кк" се заменуваат со кратенките „ЛБО"; 

59) во тар. број 86.07/2 во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБО"; 

60) во тар. број 86.08/4 во колоната 6 кратенката 
„Кк" се заменува со кратенката „ЛБ"; -

61) во тар. број 88.01 во колоната 6 кратенката „Д" се 
заменува со кратенката „ЛБ"; 

62) во тар. број 89.01/2а во колоната 6 кратенката 
„Д" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

63) во тар. број 98.03/1 до 6 во колоната 6 кратенките 
„ЛБО" се заменуваат со кратенките „Кв"; 

64) во тар. број 98.05/1 а до в во колоната 6 кратени-
те „ЛБО" се заменуваат со кратенките „Кв". 
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2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

Е. п. бр. 463 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

897. 
Врз основа на член 197 став 3 од Законот за општо-

-народната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/82), 
сојузниот секретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ 
НА ОВЛАСТЕНИТЕ СТАРЕШИНИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА И ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците на 

службените легитимации на овластените старешини на 
органите за безбедност на Југословенската народна арми-
ја и воената полиција, начинот на нивното издавале и еви-
денцијата за издавањето. 

Член 2 
Образецот на службената легитимација на овластени-

те старешини на органите за безбедност на Југословенска-
та народна армија односно на воената полиција (во ната-
мошниот текст: овластените старешини), содржи: 

1) на првата страница, во горниот дел, натпис: „СФР 
Југославија" - со латиница и кирилица, под тоа на јазици-
те и писмата на народите на Југославија: „ВООРУЖЕНИ 
СИЛИ", на средината грбот на СФРЈ, во долниот дел на-
зивот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА", а под тоа i „НА 
ОРГАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ", односно „НА ВОЕНАТА 
ПОЛИЦИЈА" - со латиница; текстот и отпечатокот на гр-
бот се печатени во позлата; 

2) на втората страница, во левиот горен дел, ознака 
на серијата и серискиот број на службената легитимација, 
во десниот горен дел место за фотографија големина 
2,5 X 3 cm, во средината место за испишување на името и 
презимето, а под тоа текстот: „е овластен старешина на 
ОРГАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ", односно „е овлас-
тен старешина на ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА "; во ле-
виот долен дел датум на издавањето, во средината место 
за печат, а во десниот долен дел место за потпис на над-
лежниот старешина; текстот е печатен на српскохрватски 
јазик, - со латиница; 

3) на третата страница, на јазиците и писмата на на-
родите на Југославија, текстот: 

„Имателот на оваа легитимација е овластен во случа-
ите предвидени со закон да легитимира, задржи и до над-
лежниот орган да спроведе воено лице, како и граѓанин, 
да влезе во туѓ стан и во други простории и да изврши 
претрес и без наредба од надлежниот орган да. носи огне-
но оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо сообра-
ќајно средство и со средство за врска". 

Член 3 
Образецот на службената легитимација е со големи-

на 6,2 X 9,5 cm. Надворешните страници на образецот има-
ат корици во кожна поврска со темноцрвена боја; на внат-
решната страна од корицата е налепена заштитна хартија, 
и тоа за органите за безбедност виолетова боја, а за воена-
та полиција зелена боја, чија заштита се состои во тоа што 
преку основниот тон со потемна нијанса се отпечатени: 
грбот на СФРЈ, петокрака ѕвезда и кратенката „ВС". 

Член 4 
Обрасиците на службените легитимации (во ната-

мошниот текст: службени легитимации) се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

Член 5 
Службените легитимации им ги издава началникот 

на Управата за безбедност на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана на овластените старешини на органите 
за безбедност на Југословенската народна армија и на во-
ената полиција, на овластените старешини на органите за 
безбедност упатени на работа во други државни органи, 
на организации на здружен труд и на други организации, 
на барање од надлежниот старешина на органот за безбед-
ност на командату на аримијата и на него рамни стареши-
ни. 

Член 6 
На оглас за мобилизација во случај на непосредна во-

ена опасност и на други вонредни прилики или на из-
вршен напад на земјата службени легитимации им се изда-
ваат и на резервните воени старешини распоредени на 
должности на овластени старешни во органите за безбед-
ност на Југословенската народна армија и на воената по-
лиција. 

Член 7 
Службените легитимации важат на целата територи-

ја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
Службените легитимации важат десет години од де-

нот на издавањето. 

Член 8 
Службените легитимации се заменуваат: 
1) кога поради оштетување ќе станат неупотребливи; 
2) ако овластениот старешина кому му е издадена 

службена легитимација ќе го промени името или презиме-
то; * 

3) по истекот на рокот од член 7 став 2 на овој пра-
вилник. 

Член 9 
На органот кој ја издал службената легитимација, ле-

гитимацијата му се враќа: 
1) кога на овластениот старешина ќе му престане 

службата во вооружените сили; 
2) кога овластениот старешина ќе биде разрешен од 

должноста за која е врзано поседување службена легити-
мација; 

3) во случај на смрт на овластениот старешина. 

Член 10 
Овластениот старешина е должен во случај на загуба 

или исчезнување на службената легитимација за тоа, со 
писмено образложение, веднаш да го извести претпоставе-
ниот старешина на органот за безбедност. 

Изгубената или на друг начин исчезната службена ле-
гитимација, за која не може да се утврди дека е уништена, 
се огласува за неважечка во „Службен лист на СФРЈ", и се 
брише од евиденцијата од член 12 на овој правилник, а 
место неа се издава нова. 

Член 11 
Заменетите или вратените службени легитимации на 

крајот на секоја календарска година ги уништува посебна 
комисија од три члена, што се формира во Управата за 
безбедност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 
За уништените службени легитимации се составува запис-
ник, кој содржи: серија и број на уништената службена ле-
уитимација и име, презиме и чин - звање на овластениот 
старешина кому му е издадена. Записникот го потпишува-
ат членовите на комисијата, а го заверува началникот на 
Управата за безбедност на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 12 
За издадените службени легитимации се води евиден-

ција. Евиденција води органот кој ја издал службената ле-
гитимација. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, содржи: ознака 
на серијата и сериски број на службената легитимација, 
презиме и име на овластениот старешина кому му е изда-
дена, датум на издавањето и забелешка. 
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Овластениот старешина го потврдува приемот на 
службената легитимација на потврдата за издадената 
службена легитимација, а приемот го заверува претпоста-
вениот старешина на органот за безбедност. 

Потврдата за издедена службена легитимација 
содржи: презиме, име на еден од родителите, име и чин -
звање на овластениот старешина, единица - установа во 
која се наоѓа на должност, датум на приемот на службена-
та легитимација, потпис на овластениот старешина и Пот-
пис на претпоставениот старешина на органот за безбед-
ност. 

Со евиденцијата за издадените службени легитима-
ции се чуваат потврдите за издадените службени легити-
мации, изјавите за изгубените и исчезнатите службени ле-
гитимации и записниците за уништените службени леги-
тимации. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за службената легитима-
ција на овластените старешини во органите за безбедност 
на вооружените сили на Југославија („Службени војни 
лист", бр. 19/75) и Правилникот за легитимацијата на ов-
ластените службени лица на воената полиција („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/70). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 45 
5 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за народна 
одбрана, 

адмирал на флота, 
Бранко Мамула, е. р. 

ОВЛАШЋЕЊЕ 
Ималац ове легитимације овлашћен је да у случаје-
вима предвиђеним законом легитимише, задржи и 
надлежном органу приведе војно лице, као и грађа-
нина, да уђе у туђ стан и друге просторије и изврши 
претрес и без наредбе надлежног органа, да носи 
ватрено оружје и да га употреби, да се послужи ту-
ђим саобраћајним средством и средством везе. 
OVLAŠTENJE 
Imalac ove legitimacije ovlašten je, u slučajevima pred-
videnima zakonom, legitimirati, zadržati te nadležnom 
organu privesti vojnu osobu i građanina, ući u tudi stan 
i druge prostorije i izvršiti premetačinu i bez naredbe 
nadležnog organa, nositi vatreno oružje i upotrijebiti 
ga, poslužiti se tuđim prometnim sredstvom i sredstvom 
veze. . 
POOBLASTILO 
Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih, dolo-
čenih z zakonom, legitimira, pridrži in k pristojnemu 
organu privede vojaško osebo in občana, da vstopi v tu-
je stanovanje in druge prostore in opravi preiskavo tudi 
brez odredbe pristojnega organa, da nosi in da uporabi 
strelno orožje ter da uporabi tuje prevozno sredstvo in 
sredstvo za zvezo. 
ОВЛАСТУВАЊЕ 
Имателот на оваа легитимација е овластен во слу-
чаите предвидени со закон да легитимира, задржи и 
до надлежниот орган да спроведе воено лице како и 
граѓанин, да влезе во туѓ стан и други простории и 
да изврши претрес и без наредба од надлежниот ор-
ган да носи огнено оружје и да го употреби, да се 
послужи со туѓо сообраќајно средство и со средство 
за врска. 

(трећа страна) 
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(четврта страна) 

898. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 

ПРЕГЛЕД НА ВОДОМЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на водомери, кои во по-
глед на стручноста на работниците, опремата и работните 
простории мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните што произведуваат и поправаат водомери. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL. Z-14/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на водомери мораат да имаат III 
или V степен стручна подготовска од соодветна насока, 
односно мораат да бидат висококвалификувани или ква-
лификувани работници и мораат да ги познаваат постап-
ката и методите за преглед на водомери. 

Член 3 
За преглед на водомери на номинални протони до 10 

m Vh потребна е следната опрема: 
1) најмалку два уреда за преглед на водомери, кои во 

својот состав мораат да имаат и додатна маса со најмалку 
шест приклучоци за сериски преглед на водомери. За пре-
глед на вертикални водомери еден уред мора да има и до-

датна маса со најмалку три приклучоци за сериски пре-
глед на тие водомери; 

2) рачна или самоодна количка за пренос на поголе-
ма количина водомери; 

3) инсталација за довод и одвод на вода, со потребна 
арматура; 

4) најмалку два стаклени работни еталони со зафат-
нина од IO 1 со точност ± 0,05% за проверување точнрста 
на мерните котли на уредите за преглед на водомери. 

Ако во работната просторија за преглед на водомери 
се врши преглед и на водомери на номинален проток пре-
ку IO m3/h, тогаш во неа мора да се наоѓа: 

1) најмалку еден уред за преглед на водомери на но-
минален проток преку IO m Vh; 

2) дигалка за пренесување на водомери на номинален 
проток преку IO m Vh. 

Член 4 
Уредот за преглед на водомери мора да се состои од: 
1) мерен котел со нивоказна скала и провидна ниво-

казна цевка; 
2) направа за мерење на моментниот проток на вода-

та; 
3) вентил за регулир>ање на протокот на водата; 
4) диференцијален манометар за мерење на падот на 

притисокот на водата во водомерот или два одвоени ма-
нометри од класата на точност 1 за мерење на падот на 
притисок на водата во водомерот; 

5) механизам за приклучување на водомерот. 

Член 5 
Уредите за преглед на водомери на номинален про-

ток до IO m Vh се поставуваат во линија, покрај ѕидот, со 
меѓусебно растојание од најмалку еден метар. 

Оддалеченоста на мерниот котел од ѕидот мора да 
изнесува најмалку половина метар. 

Одредбата од став 1 на ОВОЈ член не се однесува на 
уреди што се наоѓаат во употреба на денот на влегување-
то на овој правилник во сила. 

Член 6 
Пречникот на отворот за довод на вода до уредот за 

преглед на водомери мора да биде така димензиониран 
што на уредите без продолжна маса да можат истовреме-
но да се прегледуваат водомереи на номинален проток до 
IO m3/h и притоа работниот притисок да не смее да биде 
помал од 4 • IO5 Pa (4 bar) на влезот на секој водомер. Ра-
ботниот притисок на доводот на водата не смее да биде 
поголем од 10 • IO5 Ра (IO bar) ниту помал од 4 • IO5 Pa (4 
bar). 

Отворот на цевката за одвод на водата од мерните 
котли мора да биде слободен и така изработен што да е 
можно набљудување на истекувањето и затворењето на 
мерните котли, а пречникот на отворот за одвод на водата 
така димензионирав што да може истовремено да ја при-
ми сета количина вода од мерните котли без задушување 
или забавање на одведувањето. 

Член 7 
Доводот на вода во мерниот котел мора да биде така 

изработен што да овозможи минимално бранување на во-
дата во мерниот котел. 

Ако уредот е наменет за преглед на водомери на но-
минален проток преку IO m3/h, тогаш механизмот за за-
творање и отворање на мерниот котел на уредот мора да 
има вграден импулсен вентил за затворање и отворање. 

Член 8 
Доводот на вода мора да има манометар кој е поста-

вен на видливо место во работната просторија за преглед 
на водомери и на височина еден и пол метар од подот. 

Член 9 
Уредите за преглед на водомери не смеат директно 

да се приклучуваат на црпни станици или пумпи и на во-
доводна мрежа на голем потрошувач што создава значи-
телни варијации на притисокот. 
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Член 10 
Работната просторија за преглед на водомери мора: 
1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со тех-

ничките нормативи и доволно пространа за сместување на 
опрема и вршење преглед на водомери; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветление според ју-
гословенскиот стандард JUS U.C9.100, припишан во Реше-
нието за југословенските стандарди за зградарство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62) односно барањата во 
поглед на осветлението да бидат „големи" и електричното 
осветление да се изведува како „општо" осветление. 

Член 11 
Температурата во работната просторија за преглед 

на водомери мора да биде во границите од 15°С до 25°С. 

Член 12 
Опремата за преглед на водомери мора да биде нај-

малку 1,5 m оддалечена од грејните тела. 
Работната просторија за преглед на водомери мора 

да. биде заштитена од директно навлегување на сончеви 
зраци, за да може точно да се отчитува зафатнината на 
протечената вода низ водомерот. 

Член 13 
Ѕидовите на просторијата мораат да бидат обложени 

со керамички плочки или обоени со масна боја најмалку 
до височина од 150 cm од подот. 

Подот на просторијата мора да биде од бетон, об-
ложен со керамички плочки или виназ-плочки, со пад 
спрема собирниот одводен отвор за отпадна вода. 

Член 14 
Во работната просторија за преглед на водомери мо-

раат да се наоѓаат: 
1) опрема за преглед на водомери; 
2) дрвени или метални плочки за сместување на водо-

мери; 
3) маса и стол за работа на работникот; 
4) термометар за мерење на температурата на возду-

хот чиј најмал поделок не смее да биде поголем од 1°С. 
За преглед на водомери за мерење на зафатнина на 

топла вода во работната просторија мора да се наоѓа со-
одветен работен еталон за испитување и вода чија работна 
температура не е помала од 60°С. 

Условот од став 2 на овој член мора да биде исполнет 
до 31 декември 1988 година. 

Член 15 
Во работната просторија за преглед на водомери не 

смеат да се држат предмети што го смеќаваат нормалното 
вршње на прегледот на водомери, ниту смеат за време на 
прегледот да се вршат други дејствија освен преглед на 
водомери. 

Бројот на водомерите што се држат во работната 
просторија за преглед може да биде најмногу еднаков на 
бројот на водомерите потребни за работа во работната 
смена. 

Член 16 
Работната просторија за преглед на водомери мора 

да биде одвоена од просторијата за поправка на водомери 
и просторијата за миење на водомери. 

Член 17 
Во работната просторија, околу уредите за преглед 

на водомери мораат да бидат поставени дрвени решетки 
или гумени шупливи подни простирки по кои се движат 
работниците при ракувањето со уредите за преглед на во-
домери. 

Член 18 
Големината на работната просторија за преглед на 

водомери се определува зависно од бројот на уредите и 
бројот на водомерите што треба да се прегледаат во една 
година, и не смее да има површина помала од 5 • 6 m, кога 

се поставени два уреда за преглед на водомери на номина-
лен проток до IO m3/h. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3547/1 
23 ноември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

899. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА НОСЕЧКИТЕ 

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при проектирањето 
и изведувањето на работи за носечки челични конструк-
ции (во натамошниот текст: челична конструкција). 

Член 2 
За изработка на носечка челична конструкција мора 

да се користи челик кој во поглед на квалитетот исполну-
ва определени услови. 

И. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 3 
Во смисла на овој правилник, техничката документа-

ција за челични конструкции се состои од: 
1) статичка пресметка; 
2) цртежи; 
3) техничко образложение; 
4) посебни технички услови. 

1. Статичка пресметка 

Член 4 
Статичката пресметка мора да содржи: 
1) податоци за оптоварувањето, материјалот, темел-

ната почва и мерите на сите делови од конструкцијата за 
кои се работи статичка пресметка; 

2) статичка концепција, пресметка на напоните за си-
те носечки делови и нивна споредба со дозволените напо-
ни или определување на граничната носивост; 

3) пресметка на еластичните деформации; 
4) пресметка на сигурноста против превртување, лиз-

гање и подигање на лежиштата. 

Член 5 
Статичката пресметка мора да биде прегледна, опре-

мена со скици со сите потребни мери (коти) и изработена 
така што да може да се изврши контрола без тешкотии. 
Постапката на пресметка мора да биде во согласност со 
прописите за челичните конструкции. 

2. Цртежи 

Член 6 
Цртежите мораат да бидат такви што прегледно да ја 

прикажуваат конструкцијата во целост, нејзината положба 
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и одделни делови, со сите податоци потребни за изработ-
ката (материјалот, мерите) и со евентуални други значајни 
податоци. 

Во секој цртеж од став 1 на овој член мора да се наве-
дат: размерот, легендата за употребените симболи, ако 
тие симболи не се утврдени во прописите за југословен-
ските стандарди за техничките цртежи, врската со другите 
цртежи, дополнителните измени и ел. Кон цртежите мора 
да биде приложен список на бројот и називите на 
цртежите што претставуваат една целина. 

Член 7 
Секој составен дел на челичната конструкција мора 

да биде означен со број или со некој друг знак (позиција), 
според прописите за позиционите ознаки на елементите. 

Член 8 
Цртежите за монтажата ја прикажуваат постапката 

на монтажа и ги содржат сите потребни помошни кон-
струкции. 

3. Техничко образложение 

Член 9 
Техничкото образложение мора да содржи: опис и на-

мена на објектот, додатоци за експлоатацијата и тран-
спортот, опис на монтирањето и други податоци важни за 
диспозицијата на конструкцијата, димензионирањето, из-
работката и монтирањето на конструкцијата. 

4. Посебни технички услови 

Член 10 
Посебните технички услови ги содржат барањата во 

поглед на материјалот, изработката и монтирањето на 
конструкцијата, изработката на планот за заварување, ка-
ко и начинот и обемот на специјалните контроли на челич-
ната конструкција. Плановите за заварување и специјал-
ните контроли се составен дел на техничката документа-
ција. 

Ш. ОПТОВАРУВАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА 
КОНСТРУКЦИЈА 

Член 11 
При димензионирањето на челичната конструкција, 

зависно од нејзината намена, се земаат предвид следните 
видови оптоварувања: сопствената тежина и другите по-
стојани оптоварувања; подвижното оптоварување; сне-
гот; ветерот; влијанието на промените на температурата; 
притисокот на земјата; хидростатичкиот притисок; деј-
ството на притиснатите стапови на попречните потпори; 
бочните удари на возилата; разни удари; оптоварувањето 
што настапува за време на монтирањето на конструкција-
та; разните повремени оптоварувања; силата на кочење-
то; центрифугалната сила; триењето во лежиштата; по-
местувањето на потпорите; вртењето на потпорите и ел. 

Член 12 
Динамичкото влијание на подвижното или сеизмич-

кото оптоварување се определува со коефициентите што 
се утврдени со прописите за одделни видови носечки че-
лични конструкции. Динамичките влијанија можат да се 
определуваат и со метод на динамичка анализа. 

Член 13 
При пресметувањето на челичната конструкција оп-

товарувањето може да биде: 
1) основно оптоварување: 
- сопствената тежина на конструкцијата и постојано-

то оптоварување на неа; 
- променливото оптоварување (вклучувајќи ги цен-

трифугалните сили); 
- снегот; 
- другите постојани оптоварувања; 
i ) дополнително оптоварување: 
- ветерот; 
- силите на кочењето; 

- бочните удари; 
- силите што настануваат поради температурните 

разлики во конструкцијата; 
- другите оптоварувања кои настапуваат само повре-

мено; 
3) исклучително оптоварување. 

Член 14 
За деловите на челичната конструкција кои, покрај 

сопствената тежина, се оптоварени само со дополнително 
оптоварување, како основно оптоварување се зема најго-
лемото од тие дополнителни оптоварувања. 

Член 15 
Големините на оптоварувањето за одделни видови 

челични конструкции се утврдени во прописите за технич-
ките нормативи за оптоварувањата на носечките челични 
конструкции. 

Член 16 
При димензионирањето на челичната конструкција и 

на нејзините составни делови мораат да се испитаат след-
ните оптоварувања: 

1) основното оптоварување; 
2) основното и дополнителното оптоварување; 
3) оптоварувањето за. време на транспортот и мон-

тажата на конструкцијата; 
4) сеизмичкото оптоварување што е утврдено со про-

писите за техничките нормативи за проектирање и пре-
сметка на објектите во сеизмичките подрачја. 

IV. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА 
КОНСТРУКЦИЈА 

Член 17 
Димензионирање на челичната конструкција, по пра-

вило, се врши по методот на дозволени напони, со тоа 
што е дозволено димензионирање и по методот на гранич-
ни носивости. Не е дозволена комбинација на двете мето-
ди на пресметка. 

Член 18 
При димензионирањето на челичната конструкција 

се изведуваат следните сметковни докази: 
1) општ доказ за напонот или носивоста; 
2) доказ за носивоста на заморување; 
3) доказ за стабилноста; 
4) доказ за деформациите; 
5) доказ за сигурноста при исклучително оптоварува-

ње; 
6) доказ за сигурноста против превртување, лизгање 

и подигање на конструкцијата на лежиштата. 

Член 19 
Општиот доказ за напонот или носивоста, по прави-

ло, се врши со сметковен доказ дека напоните во сите слу-
чаи на оптоварување не се поголеми од дозволените. До-
казот за носивоста може да се врши и по методот на гра-
нични состојби. 

Член 20 
Секундарните напони од вклештувањето во јазлите 

на решетестите челични конструкции не се земаат предвид 
во (питичката пресметка. Заостанатите напони од завару-
вањето се земаат предвид само за определување на ста-
билноста при свиткување и интеракција на свиткувањето 
и издаденост* на елементите на конструкцијата. 

Член 21 
Испитувањето на заморувањето се врши за деловите 

на конструкцијата што се оптоварени со променливо оп-
товарување кога промената на оптоварувањето во текот 
на употребата на конструкцијата е поголема од IO5. 

Член 22 
Заради сигурност во пбглед на носивоста на замору-

вање на челичните конструкции сметковните напони мо-
раат да бидат помали од дозволените напони на заморува-
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ње, што се определени со прописите за димензионирање 
на носечките челични конструкции, а во зависност од кон-
струкциониот состав на елементите и максималните и ми-
нималните напони во пресекот. 

Доказот за носивоста на заморување на челичните 
конструкции се врши и по методот на гранични состојби. 

Член 23 
При пресметката на напонот во поглед на носивоста 

на заморување на челичните конструкции се зема предвид 
постојаната тежина и подвижното оптоварување по-
множено со динамичкиот коефициент. 

Член 24 
Доказот за стабилноста на деловите на челичната 

конструкција, по правило, се врши за притиснатите стапо-
ви, плочите (лимови) и појасите на носачите, според про-
писите за југословенските стандарди за стабилноста на 
носечките челични конструкции, односно по методот на 
гранични состојби. 

Член 25 
Проверка на деформациите на челичната конструк-

ција се врши така што се определуваат деформациите за 
постојаното и корисното (подвижно) оптоварување без ди-
намичкиот коефициент. Нивното ограничување зависи од 
влијанието врз функционалноста на конструкцијата, дру-
гите елементи што се во врска со неа и од изгледот на но-
сачите. 

Горните граници на деформациите за одделни носеч-
ки челични конструкции, определени во однос на распо-
нот и висината на конструкцијата, по правило изнесуваат: 

- за носачите во зградарството L/300; 
- за рожниците, носачите во ѕидовите и носачите за 

подеста L/200; 
- за носачите на меѓукатните конструкции L/500; 
- за хоризонталното поместување на халите од опто-

варувањето со ветар Н/150; 
каде што е: . 
L - распонот на носачите во cm; 
H - висината на халата во cm. 
За носачите од поголеми распони, оптоварени со 

свиткување, по правило, се изведува соодветно надвисува-
ње. 

Член 26 
Сигурноста на челичната конструкција за време на 

транспорт и монтажа се докажува со испитување на напо-
ните што настануваат во конструкцијата и во нејзините 

^елементи за време на транспортот и монтажата. Коефици-
ентот на сигурноста при тоа мора да изнесува најмалку 
1,20 во однос на границата на развлекувањето, со тоа што 
мора да се докаже дека при транспортот и монтажата не 
настануваат трајни деформации. 

Член 27 
Носивоста за сеизмичко оптоварување на челичната 

конструкција се докажува според прописите за проектира-
ње и пресметка на објектите во сеизмичките подрачја. 

Член 28 
Сигурноста против превртување, лизгање и подига-

ње на челичната конструкција на лежиштата се докажува 
во најнеповолна комбинација на оптоварувањата. 

Член 29 
Сигурноста на челичната конструкција против пре-

вртување и лизгање мора да биде и — 1,5, а против поди-
гање на лежиштата - и — 1,3, 

каде што е: 
u - коефициент на сигурноста на превртување и лиз-

гање односно на подигање на конструкцијата на лежишта-
та. 

V. ПРЕСМЕТКА И КОНСТРУИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА 
КОНСТРУКЦИЈА 

Член 30 
По правило, челичната конструкција мора да биде из-

ведена така што да е овозможен пристап кон сите оние 

места што се загрозени од корозија. Со конструкцијата 
мораат да се избегнат местата на кои би можела да се со-
бира вода, а ако тоа не е можно мора да се обезбеди исте-
чување или спречување на дотекот на вода. 

Дебелината на елементите на челичната конструкци-
ја, освен кај лесната челична конструкција, не смее да биде 
помала од 4 mm. 

Член 31 
Сите конструирани делови на челичната конструкци-

ја, вклучувајќи ги и спреговите, мораат да се формираат 
така што да се избегнат остри премини и остри приклучни 
агли, за да се избегнат нагли промени на пресекот на од-
делни делови на конструкцијата. 

Член 32 
Растојанието меѓу соседните носачи на носечката че-

лична конструкција мора да биде најмалку толкаво што 
да може да се изврши преглед и бојосување на сите по-
вршини. 

Член 33 
Ако е предвидено надвишување на челичната кон-

струкција, тоа мора да биде еднакво на сметковните укло-
ни што се добиваат ако се земе предвид вкупното постоја-
но оптоварување и половина од корисното оптоварување 
(променливо оптоварување, снег) без динамички коефици-
ент. 

1. Затегнати стапови 

Член 34 
Затегнатите стапови на челичната конструкција кои 

при промена на оптоварувањето можат да бидат из-
ложени на притисок, мораат да се контролираат на свива-
ње според прописите за југословенските стандарди за ста-
билност на носечките челични конструкции. 

Член 35 
Ексцентрично оптоварени или ексцентрично приклу-

чени затегнати стапови се пресметуваат на осна сила и на 
свивање. 

Ексцентричност од став 1 на овој член не мора да се 
земе предвид: 

1) ако настанува поради земање предвид на просечна-
та тежишна линија на појасот кај променливи пресеци; 

2) ако просечната тежишна линија не лежи во рамни-
ната на спрегот; 

3) ако тежишните оски на одделните стапови на спре-
гот не излегуваат битно надвор од приклучната рамнина. 

Член 36 
Ексцентричноста на затегнатите стапови од еден 

аголник не се зема предвид ако се приклучуваат директно 
на еден од краците, а при тоа напонот во пресекот да е 0,8 
б dop кај пресметката по методата на дозволени напони.. 

2. Притиснати стапови 

Член 37 
Притиснатите стапови на челичната конструкција се 

контролираат на сигурност против свивање според пропи-
сите за југословенските стндарди за стабилност на носеч-
ките челични конструкции. 

Член 38 
Моментот на свиткување кој настанува поради ек-

сцентрично оптоварување или ексцентричен приклучок на 
стап, мора да се земе предвид при доказот на напонот. 

3. Носачи изложени на снивање 

Член 39 
За теориски (сметковен) распон во статичката пре-

сметка на челичната консрукција се зема растојанието од 
средината до средината на лежиштето односно подвлас-
те. 
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Член 40 
Носачите на челичната конструкција оптоварени на 

свивање се земаат во статичката пресметка, зависно од на-
чинот на потпирање и наставување, како прости греди, 
континуирани носачи, герберови греди (ако е обезбедена 
несмеќавана работа на зглобовите) полно или еластично 
вклештени греди, греди на рамки и ел. 

Член 41 
Ламелите на лимени носачи изложени на свивање 

кои служат за приспособување на пресеците на носачите 
кон линијата на моментот на свивање, мораат делумно да 
се приклучат пред подрачјето во кое се теориски потребни 
и мораат сметковно да се докажат дека е постигната до-
волна носивост. Кај динамички посилно оптоварените но-
сачи ламелите мораат целосно да се приклучат пред под-
рачјето во кое се потребни. 

Член 42 
Стабилноста на лимените носачи, по правило, ее кон-

тролира според прописите за југословенските стандарди 
за стабилност на носечките челични конструкции, односно 
според методата на гранични носивости. 

Член 43 
Ребрата на носачите мораат да се укрутат над 

лежиштата и на местата на кои што дејствуваат поголеми 
концентрирани сили и во случаите кога е тоа потребно за-
ради стабилност на ребрата. 

Укрутувањата на лимените носачи преку кои се пре-
несуваат концентрираните сили мораат добро да налепу-
ваат на појасот на кој дејствуваат силите. 

Член 44 
Континуалните лимени носачи изложени на свивање 

претежно со статичко оптоварување (носачи на меѓукатен 
конструкции, рожници, подвлаки и ел.) можат да се пре-
сметаат по методата на теоријата на еластичност или по 
методите на теоријата на пластичност. 

Член 45 
Решетести носачи изложени на свивање се пресмету-

ваат под услов стаповите во јазлите да се зглобно споени. 

Член 46 
Тежишните оски на одделни стапови на решетестите 

носачи, по правило, се сечат во заедничка точка, а ако не 
се сечат во пресметка мораат да се земат предвид и мо-
ментите на свивање кои настануваат поради ексцентрич-
ност на стаповите. 

Член 47 
Тежиштата на приклучоците на одделни стапови на 

решетестите носачи, по правило, се поклопуваат со оските 
на системот на решетката, а ако не се поклопуваат мораат 
да се земат предвид и моментите на свивање кои настану-
ваат поради ексцентричност на стаповите. 

Член 48 
Одделните профили на составениот стап на решетес-

тиот носач се поврзуваат меѓусебно така што стапот да 
работи како целина. 

Член 49 
Ако одделни стапови на решетестите носачи се опто-

варени меѓу јазлите, при доказот на напонот односно но-
сивоста мораат да се земат предвид влијанијата на свива-
њето, кои го предизвикуваат тоа оптоварување. 

Член 50 
Оптоварувањето со ветар на проекцијата на стапот 

на решетест носач се зема при пресметката на одделен 
стап само кај долгите стапови каде што е тоа значајно за 
стабилноста на стапот. 

Член 51 
Пресметувањето на притиснати стапови на решетест 

носач се врши според прописите за југословенските стан-
дарди за стабилност на носечките челични конструкции. 

VI. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 
Член 52 

Изведувањето на челична конструкција мора да одго-
вара на намената на конструкцијата и сите составни дело-
ви на таа констурикција мораат да бидат изработени во 
согласност со цртежите. 

Член 53 
Материјалот за изведување на челична конструкција 

мора да се обележи и да се сложи според прописот за југо-
словенскиот стандард за означување на челик со боја во 
складовите. 

Член 54 
Материјалот за изведување на челична конструкција 

може да се обработува во ладна или топла состојба. Во 
топла состојба материјалот може да се обработува само 
кај црвено усвитување. Обработка или напрегање на мате-
ријалот при сино усвитување е дозволено. 

Член 55 
Лимот, ламелите или валаните профили, по потреба, 

уште пред обработката мораат да се исправат така што 
при состувањето да се постигне што подобро налегнување 
на составните делови. Исправување може да се врши во 
ладна состојба, без дополнителна техничка обработка, ако 
притоа степенот на деформација не е поголем од 2,5%. 

Член 56 
При свивањето на одделни делови на челичната кон-

струкција на површината на деловите не смеат да наста-
нат пукнатини. Појавата на пукнатини се спречува со со-
одветна технолошка постапка за определен материјал и со 
избор на соодветен полупречник на кривината на свивање-
то. 

Свиените делови на челичната конструкција при сос-
тавувањето мораат наполно да налегнуваат. 

При натамошна изработка односно обработка, на 
свиените места (со заварување) треба да се води сметка за 
можноста за промена на механичките особини на матери-
јалот. 

Член 57 
За ефикасано изведување заштита против корозија и 

рамномерно налегнување во допирните површини на че-
личната конструција, мора да се постигне соодветен ква-
литет на режењето. 

Неправилностите во режењето на челичната кон-
струкција се отстрануваат со механичка обработа. 

Член 58 
За неоптоварените или слабо оптоварените делови на 

челичната конструкција или за деловите што се оптоваре-
ни само со притисок, се дозволува гасно режење или 
режење со ножици без натамошна обработка на рабовите, 
ако се исполнети условите од член 57 на овој правилник. 

Член 59 
Материјалот на напрегнатите делови на статички 

или динамички оптоварена челина конструкција кој е ме-
ханички или термички оштетен односно ослабен со 
режењето, мора да се отстрани со стружење со ренде, бру-
сење, стружење со турпија, и тоа до длабочината до која 
допираат оштетувањата односно најмалку до длабочина 
од 2 mm. 

Член 60 
За челици што можат да се калат (челици со повисока 

граница на развлекување од 360 N/mm2), а се дебели пове-
ќе од 30 mm, мораат да се предвидат посебни технички 
мерки за обработка (на пример, механичка обработка, тер-
мичка обработка). 

Член 61 
При гасно режење на челик кој има повеќе од 0,3% 

јаглерод или на високолегирани челици, мора да се поста-
пи според упатствата на производителот на материјалот. 
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Член 62 
Острите агли на деловите на челичната конструкција 

при исечувањето претходно се заоблуваат со дупчење за 
да се спречи преголемо концентрирање на напон. Полуп-
речникот на заоблувањето мора да биде најмалку IO mm. 

Член 63 
Кај столбови, потпирачи или стапови, кои се состојат 

од повеќе делови, можат да се обработат допирните по-
вршини преку кои се пренесува оптоварувањето на други 
елементи, само во веќе составена состојба (спојување со 
винтови и со заварување). 

Член 64 
На валаните и леаните производи мораат да се от-

странат површинските грешки (на пример, гребени и браз-
ди) а на допирните површини - и вдлабнатините и други-
те грешки што би го смеќавал целосното налегнување. 

Грешките од став 1 на овој член се отстрануваат со 
брусење. 

Член 65 
Заварување на механичките оштетувања на повриш-

ната на елементите на челичната конструкција е дозволе-
но само ако за тоа постојат услови, со тоа штр по потреба 
основниот материјал мора претходно да се загрее до соод-
ветна температура. 

/ 
Член бб 

Ако на површината или во внатрешноста на матери-
јалот при обработката се најдат поголеми грешки во фор-
ма на лункери или слоевитост, таквиот материјал не смее 
да се употреби. 

Грешките од став 1 на овој член можат по исклучок, 
да се толерираат, ако моќта на носење на челичната кон-
струкција не е намалена, односно ако грешките не влијаат 
врз сигурноста на таа конструкција. , 

Член 67 
Ако е потребно, пред монтажата, за челичните кон-

струкции се врши пробно составување на монтажните де-
лови. 

Член 68 
Контрола на челичната конструкција, со оглед на ви-

дот на конструкцијата, се врши пред бојосувањето на таа 
конструкција. 

Член 69 
При пробното составување, како и за време на изра-

ботката, се контролираат мерите на челичната конструк-
ција и на нејзините делови, со тоа што отстапувањата не 
смеат да ги преминуваат вредностите што се утврдени со 
прописите за толеранциите на мерите и формите кај но-
сечките челични конструкции. 

Член 70 
Челичните конструкции мораат да се заштитат од ко-

розија пред монтажата, и тоа делумно или во целост, за-
висно од намената на конструкцијата. Заштита од корози-
ја се врши според прописите за заштита на челични кон-
струкции од корозија. 

Член 71 
Монтажата на челичната конструкција мора да се из-

ведува според прописите за монтажа на челични конструк-
ции. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за општите технички 
прописи за носечките челични конструкции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/64). 

Член 73 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-6123/1 
30 декември 1985 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

900. 
Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за зашти-

та на животните од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА ТРА-
НИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ 
НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ 
ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-
Њ Е НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ БО-

ЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП 
1. Во Наредбата за ставање на границата на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија спрема Ре-
публика Италија под постојанен ветеринарски надзор и 
спроведување на одделни мерки во граничните општини 
заради спречување на внесување и ширење на заразни бо-
лести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/86 и 
56/86) во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи: 

„2) се забранува внесувањето во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од Република Италија 
на производи и суровини по потекло од чапункари, освен 
термички обработени конзерви, термичко обработено мас-
но ткиво и сурови кожи, под услов кожите да потекнуваат 
од животни што не се заразени со лигавка и шап, во оп-
штината на потеклото на кожата и во соседните општини 
да не е утврден ниту еден случај на заболување од лигавка 
и шап во последните три месеци и кожите да се третирани 
со морска сол и со калцинирана сода во траење од 30 де-
на;". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6384/3 
3 ноември 1986 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Сава Вујков, с.р. 

901. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден н<а народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 Став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА 

1. Најголемиот износ до кој од 1 јули 1986 година 
може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата, 
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во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", член 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина се утврдува во височина од 355.355 динари. 

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

i 
Бр. 1018/86 
7 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

902. 
Врз основа на член бб став 1 во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица во 1986 година, така што од 1 ју-
ли 1986 година се зголемуваат за 38,2%. 

2. Како основ за усогласување на пензијата од точка 1 
на оваа одлука се зема износот на старосната, инвалидска-
та и семјената пензија од јуни 1986 година, со тоа што за 
усогласување на семејната пензија се зема износот без за-
штитниот додаток. 

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно реше-
ние се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден ужива-
тел. 

4. Вкупниот износ на пензијата усогласена според 
оваа одлука и додатокот кон пензијата на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" на лицата одликувани со 
Орден на народен херој и на борците од Шпанската наци-
оналноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година не може да го надмине износот на најголеми-
от месечен личен доход на член на Претседателството на 
СФРЈ. 

5. Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе 
се изврши по службена должност, без донесување на по-
себно решение. 

6. Пензиите усогласени според одредбите на оваа од-
лука што се остварени по 1 јули 1983 година ќе се испла-
тат во согласност со чл. 83 и 169 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 58-1 
11 ноември 1986 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството, 

Рахмија Кадениќ, е. р. 

903. 
Врз основна на член 50 став 3 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85) Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИ-
ЦА ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈ-

НА ПЕНЗИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат имотните услови за 
стекнување право на материјално обезбедување, начинот 
на определување на височината на материјалното обезбе-
дување и усогласување на неговиот износ, како и условите 
за остварување, користење и траење на користењето на 
правото на материјално обезбедување на вдовица што не 
ги исполнува условите за семејна пензија. 

Член 2 
Вдовица на воен осигуреник односно на уживател на 

старосна* или инвалидска пензија што ги исполнува усло-
вите од член 50 ст. 1 и 2 на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници, стекнува 
право на материјално обезбедување ако во часот на 
смртта на брачниот другар ги исполнила имотните услови 
за стекнување право на заштитен додаток кон семејна пен-
зија, пропишани со Одлука на Собранието на Заедницата 
за социјално осигурување на воените осигуреници за за-
штитниот додаток за уживателите на семејна пензија. 

Член 3 
Материјалното обезбедување се определува во висо-

чина на граничниот износ од кој се определува заштитни-
от додаток кон семејната пензија, во месечен износ. 

Износот на материјалното обезбедување од став 1 на 
овој член се усогласува во текот на календарската година 
со ист процент со кој се врши усогласување на пензиите со 
номиналните лични доходи на активните воени лица. 

Член 4 
Материјалното обезбедување остварено според од-

редбите на оваа одлука се исплатува месечно наназад. 

Член 5 
Материјалното обезбедување и припаѓа на вдовицата 

од денот на смртта на брачниот другар, ако барањето за 
остварување на правото на материјално обезбедување го 
поднела во рок од шест месеци од тој ден, а ако барањето 
iro поднела по тод рок~материјалното обезбедување и при-
паѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето и за шест месеци наназад. 

Член 6 
Правото на материјално обезбедување може да се ко-

ристи најдолго пет години од денот на смртта на брачни-
от другар. 

По исклучок од став 1 на овој член, материјалното 
обезбедување може да се користи и по истекот на рокот од 
тој став: 

1) вдовица чиј што брачен другар до својата смрт ос-
тварувал право на надомест за нејзино продолжено пен-
зиско и инвалидско осигурување според прописите со кои 
се уредува воената служба; 

2) вдовица на ЧИЈ брачен другар му истекло правото 
на надомест од точка 1 на овој став, ако од денот на исте-
кот на правото на тој надомест до смртта на брачниот 
другар редовно му се пријавувала на надлежниот орган за 
вработување и ако не одбила вработување кое и одговара 
на нејзината стручна подготовка односно на работната 
способност стекната со работа, што и ја понудил над-
лежниот орган за вработување. 

Член 7 
Правото на материјално обезбедување и престанува 

на вдовица ако: 
1) ги исполни условите за стекнување право на пензи-

ја; 
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2) заснова работен однос или започне да врши со ли-
чен труд самостојно во вид на занимање професионална 
дејност односно самостојна дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани; 

3)стапи во брак; 
4) престане да ги исполнува имотните услови пропи-

шани за стекнување право на заштитен додаток кон семеј-
на пензија; 

5) престане редовно да му се пријавува на надлежни-
от орган за вработување, во смисла на прописот за при-
времено невработените работници на подрачјето на кое 
вдовицата има живеалиште; 

6) одбие вработување што и одговара на нејзината 
стручна подготовка односно на работната способност 
стекната со работа, што ќе и го понуди надлежниот орган 
за вработување; 

7) оствари право на стручно оспособување според за-
конот со кој се уредува воената служба. 

По исклучок, на вдовица од став 1 точка 7 на овој 
член и се продолжува исплатата на материјалното обезбе-
дување по завршувањето на стручното оспособување но 
најдолго до истекот на рокот од член 6 став 1 на оваа од-
лука. 

Член 8 
На вдОвици кои, на денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука, користат право на материјално обезбедување 
ќе се применат, на нивно барање, одредбите од оваа одлу-
ка во поглед на определувањето на износот и должината 
на користењето на материјалното обезбедување. 

Член 9 
За нерешените барања, жалби и тужби, во врска со ос-

тварувањето на правото на материјално обезбедување, 
поднесени до денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, ќе се одлучи според одредбите на Одлуката за условите 
за здобивање, остварување и користење на правото на ма-
теријално обезбедување и за височината на материјалното 
'Обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за 
(Семејна пензија („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73 и 
10/77), ако тие за нив се поповолни. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за условите за здобивање, ос-
тварување и користење на правото на материјално обезбе-
дување и за височината на материјалното обезбедување на 
вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73 и 10/77). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 59-1 
11 ноември 1986 година 
Белград / 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството, 

Рахмија Кадениќ, с.р. 

904. 
Врз основа на член 129 став 4 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИ-
ЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Деловникот на Собранието на Заедницата на со-

цијалисти) осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83) во член 3 став 1 по 
зборот: „одбрана".се додаваат запирка и зборовите: „пре-
тседателите на претседателствата на меѓугарнизонските 
собранија, претседателот на Претседателството на Гарни-
зонското собрание Белград". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници 

Бр. 60-1 
I! ноември 1986 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството, 

Рахмија Кадениќ, е. р. 

905. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: < 

Реден 
број Назив на лекот Форма и пакување 

на лекот 
Начин на издавање 
односно употреба на 

лекот 
Производител на 

лекот 

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

промет 

1 2 3 4 5 6 
1 

2 

AMIKROL 

AMIKROL 

раствор, 
500 ml 

раствор, 
1000 ml 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков, Љубљана 

06-894/1 
од 29 IV 1986 

година 

06-895/1 
од 29 IV 1986 

година 
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1 2 3 4 5 6 

3 ANDRIOL капсули, Може да се издава са- „Organon", Холан- 06-2290/1 
(Testosteroniandeca- 60 X 40 mg мо на лекарски ре- дија од 30 I 1986 
поаѕ) цепт Заступник: „Хер- година 

мес" - Застопство 
иноземских фирми 
- Љубљана 

4 AUROPAN таблети, Може да се употребу- „Крка" - Фарма- 06-1452/1 
(Auranofln) 30 X 3 mg ва во здравствена ор- цевти^, кемија, од 17 II 1986 

ганизација на здружен козметика, здрави- година 
труд. По исклучок, ле- лишче ин гостин-
кот може да се издава ство, Ново Место 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапијата дома, 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано со овој 
лек во здравствена ор-
ганизира на здружен 
труд 

5 AUROPAN таблети, »» и 06-1451/1 
(Auranofin) 60 X 3 mg od 17 II 1986 

година 
6 BEBULIN TIM 4 I лио шишенце Може да се употребу- „Immuno AG", Ви- 06-79/1 

200 и.е. термоинактивиран ва само во здравстве- ена од 12 VI 1986 
(Термоинактиви- фактор а 200 и.е. и на организација на Застапник: „Агро- година 
ран фактор ИХ ху- 1 шишенце од 10 здружен труд прогрес" - Заси-
мани концентрат ml воца за инјек- пање тујих фирми, 
обработен со па-
реа) 

ции Љубљана 

7 BEBULIN TIM 1 лио-шишенце Може да се употребу- „Immuno AG", Ви- 06-80/1 
500 и.е. термоинактивиран ва само во здравстве- ена од 12 VI 1986 
(Термоинактиви- фактор IX а 500 на организација на Застапник: „Агроп- година 
ран фактор IX ху- и.е. и 1 шишенце здружен труд рогрес" - Засипа-
ман концентрат од IO ml вода за ње тујих фирми, 
обработен со па- инјекции Љубљана 
реа) 

Љубљана 

8 BEBULIN TIM 4 1 лио-шишенце « 06-81/1 
1000 и.е. термоинактивиран од 12 VI 1986 
(Термоинактиви- фактор IX а 1000 година 
ран фактор IX ху- и.е. и 1 шишенце 
ман концентрат од IO ml вода за 
обработен со па- инјекции 
реа) 

9 BEZAMIDIN таблети, Може да се издава са- „КРКА" - Товарна 06-3710/1 
(Bezafibratum) 50 X 200 mg мо на лекарски ре- здравил, Ново од 30 I 1986 (Bezafibratum) 

цепт Место година 

10 CORTIAZEM RE- таблети 30 х 90 п „И нех-Хемофарм" 06-3764/1 
TARD mg - Фармацеутско- од 16 I 1986 
(Diltiazemum) 

mg 
-хемијска индус- година (Diltiazemum) 
трија, Вршац 

1 1 CORTIAZEM RE- таблети, »» 06-3765/1 
TARD 50 X 90 mg од 16 I 1986 
(Diltiazemum) 

50 X 90 mg 
година 

12 CORTIAZEM RE- таблети, »» w 06-3766/1 
TARD 100 X 90 mg од 16 I 1986 
(Diltiazemum) 

100 X 90 mg 
година 

13 FEIBA TIM A 250 1 лио-шишенце со Може да се употребу- Застапник: 06-77/1 
и.е. 250 и.е. инхибитор ва само во здравстве- „Агропрогрес" - од l i VI 1986 
(антиинхибиторски со фактор VIH и 1 на организација на Застои ање тујих година 
комплекс co фак- шишенце од 20 ml здружен труд фирми, Љубљана 
тор VIH обработен вода за инјекции Производи: IM-
co пареа) MUNO AG, Беч, co пареа) 

Аустрија 

14 FEIBA TIM 4 500 1 лио-шишенце со - - 06-76/1 
и.е. 500 и.е. инхибитор од l i VI 1986 
(антиинхибиторски со фактор VIH и 1 година 
комплекс со фак- шишенце од 20 ml 
тор VIH обработен вода за инјекции 
со пареа) 



1 t 

1 2 3 4 5 6 

15 FEIBA TIM 4 1000 1 лио-шишенце со Може да се употребу- TMMUNO AG, Ви- 06-78/1 
и.е. 1000 и.е. инхибито ва само во здравстве- ена, Австрија од 11 VI 1986 

i (антиинхибиторски фактор VIII и 1 на организација на Застапник: „Агроп- година 
i комплекс со фак-

тор VIII обработен 
со пареа) 

шишенце од 20 ml 
вода за инјекции 

здружен труд рогрес" Застопање 
тујих фирми, Љуб-
љана 

16 FLORMIDAL инјекции, 99 „Галеника" - Фар- 06-2962/1-85 
(Midazolam) 50 амп. по 3 ml мацеутско-хемиј- од 16 I 1986 

од 15 mg ска индустрија, година од 15 mg 
Белград-Земун 

17 FRILAVON таблети, Може да се издава са- „Зорка" - Хемиј- 06-2353/1 
кутија со 1 блис- мо на лекарски ре- ска индустрија, од 30 I 1986 
тер по 21 таблета цепт Шабац година 

18 FRILAVON таблети, 
кутија со 3 блисте-
ри по 21 таблета 

99 99 06-2352/1 
од 30 I 1986 

година 
19 GAMMA VENIN инјекции, Може да се употребу- Boehringerwerke 06-2285/1 

(Immunoglobuli- 1 шишенце лио-фи- ва само во здравстве- AG, Marburg - од 30 IV 1986 
num humanum) лизат и 1 ампула 

од 5 ml вода за 
инјекции 

ни организации на 
здружен труд 

Германија 
Застапник: „Југо-
хемија", Радна ор-
ганизација за 
спољну, унутраш-
њу трговину и 
производњу, Белград 

година 

20 GAMMA VENIN 
(Immunoglobuli-
num humanum 

инјекции, 
1 шишенце лиофи-
лизат и 1 ампула 
од 10 ml вода за 
инјекции 

99 »9 06-2286/1 
од 5 V 1986 

година 

21 GAMMA VENIN 
(Immunoglobuli-
num humanum 

инјекции, 
1 шишенце лиофи-
лизат и 1 шишенце 
од 50 ml вода за 
инјекции 

99 99 06-2287/1 
од 5 V 1986 

година 

22 GLIBEDAL таблети, Може да се издава са- „Алкалоид" - Хе- 06-450/1 
(Glibenclamidum) 30 х 5 mg мо на лекарски ре-

цепт 
миска, фармацеут-
ска, козметичка ин-
дустрија, Скопје 

од 20 II 1986 
година 

23 GLUCOSI INFUN- раствор за инфу- Може да се употребу- „Босналијек" - 06-3078/1 
DIBILE 20% зии, ва само во здравстве- Фармацеуте^ и од 30 I 1986 
(Хипертони рас- 500 ml ни организации на санитетска индус- година 
твор за инфузии) здружен труд трија, Сарајево 

24 GYNODIAN DE- инјекции, Може да се издава са- Schering AG, Ber- ' 06-45/1 
POT кутија со 3 амп. мо на лекарски ре- lin/Bergkamen од 20 V 1986 

од 1 ml цепт Застапник: „Алка-
лоид" - Хемиска, 
фармацеутска, коз-
метичка индустри-
ја, Скопје 

година 

25 HAEMATE P 250 инјекции, Може да се употребу- Производител: 06-3936/1 
I.E. кутија со 1 шишен- ва само во здравстве- „Beringwerke" AG, од 19 II 1986 
(Humani Faktor це лиофилизирана ни организации на Marburg, Германија година 
VIII) сува супстанција 

со Фактор VIII 250 
I.E. вода за инјек-
ции 

здружен труд Застапник: „Југо-
хемија" - Радна 
организација за 
спољну и унутраш-
њу трговину и 
производњу, Београд 

26 HAEMATE P 500 инјекции, 99 »» 06-3937/1-85 
од 19 II 1986 I.E. кутија со 1 шишен-
06-3937/1-85 
од 19 II 1986 

(Humani Faktor це лиофилизирана година 
VIII) сува супстанција VIII) 

со Фактор VIII и 1 
шишенце со 20 ml 
вода за инјекции 

27 HAEMATE P 1000 
I.E. 
(Humani Faktor 

инјекции, 
кутија со 1 шишен-
це лиофилизирана 

99 99 06-3938/1 
од 19 II 1986 

година 
VIII) сува супстанција VIII) 

со Фактор VIII 
1000 I.E. и 1 ши-
шенце со 30 ml во-
да за инјекции 
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28 HEPARIN инјекции, Може да се издава са- BIOCHEMIE- Вие- 06-583/1 
(Heparinum) кутија со 1 шишен- мо на лекарски ре- на, од 28 IV 1986 (Heparinum) 

це од 5 ml по цепт Застапник: „КО- година 
25.000 LE. хепарин НИМ" - Инозем-

ска индустрија, 
Љубљана 

29 HEPARINDIHY- инјекции, »» •» 06-581/1 
DERGOT кутија со 20 ампу- од 28 IV 1986 

ли по 0,7 ml со година 
5000 LE. 

30 HEPARIN-DINY- инјекции, Може да се издава са- В10СНЕМ1Е-Вие- 06-582/1 
DERGOT 50 кутии со 20 ам- мо на лекарски ре- на, од 15 V 1986 

пули по 0,7 ml со цепт Заступник: „КО- година 
5000 LE. НИМ" - Инозем-

ска индустријска 
застолетва, Љуб-
љана 

31 IBUPROFEN крем, и „Срболек" - Радна 06-3243/1 
(Ibuprofenum) 50 g организација за од 30 I 1986 

медицинско снаб- година 
девање, Белград 

32 INSULONG G PP инјекции, Може да се употребу- „Плива" - Творни- 06-580/1 
(Insulinum) кутии со 1 шишен- ва во здравствена ор- ца фармацеутских од 17 IV 1986 

це од IO ml по 40 гнаизација на здружен и хемијских произ- година 
и.е. суспензија за труд. По исклучок, ле- вода, Загреб 
инјекции кот може да се издава 

и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапија дома ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 

33 INSULONG S PP инјекции, » 
труд и »» 06-577/1 

(Insulinum) кутија со 1 шишен- од 1?IV 1986 
це од IO ml по 40 година 
и.е. суспензија 

34 INSULRAP G PP инјекции, N 06-579/1 (Insulinum) кутија со 1 шишен- од 17 IV 1986 
це од IO ml по 40 година 
и.е. 

35 INSULRAP S PP инјекции, *9 »» 06-578/1 
(Insulinum) кутија со 1 шишен- од 17 IV 1986 

це од IO ml по 40 
и.е. 

година 

36 KRYOBULIN TIM 1 лио-шишенце Може да се употребу- IMMUNO AG, Ви- 06-73/1 
2 250 и.е. термоинактивиран ва само во здравстве- ена-Австрија, од 13 VI 1986 
(Термоинактиви- фактор VIH а 250 на организција на Застапник: „Агроп- година 
сан фактор VIH ху- и.е. и 1 шишенце здружен труд рогрес", 
ман концентрат од IO ml вода за Застопање тујих 
обработен со па-
реа) 

инјекции фирми, Љубљана 

37 KRYOBULIN TIM 1 лио-шишенце »» »» 06-74/1 
2 500 и.е. термоинактивиран од 13 VI 1986 
(Термоинактиви- фактора VIH а 500 година 
ран фактор VIH г и.е. и 1 шишенце 
хуман концентрат од 20 ml вода за 
обработен со па- инјекции 

38 
jpca/ 
KRYOBULIN TIM 1 лио-шишенце Може да се употребу- IMMUNO АГ, Ви- 06-75/1 38 
2 1000 и. е. термоинактивиран ва само во здравстве- ена - Австрија За- од 13 VI 1986 
(Термоинактиви- фактор VIH а 1000 на организација на ступник: „Агроп- година 
ран фактор VIH и.е. и 1 шишенцеод здружен труд рогрес" - Засипа-
хуман концентрат 40 ml вода за ње тујих фирми, 
обработен со па- инјекции Љубљана 
реа) 

06-71/1 
it \ЛТ I пол 39 KRYOBULIN TIM 1 лио-шишенце и »» 06-71/1 
it \ЛТ I пол 

3 250 и.е. термоинактивиран ОД IL VL 1УОО 

(Термоинактиви- фактор VIH ш 250 година 
ран фактор VIH и.е. и 1 шишенце 
хуман концентрат од IO ml вода за 
обработен со па- инјекции 
реа) 
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40 KRYOBULIN TIM I лио-шишенце 9» и 06-70/1 
3 500 и.е. термоинактивиран од l i Vl 1986 
(Термоинактиви- фактор VIH a 500 година 
ран фактор VIH и.е. и I шишенце 
хуман концентрат од 20 ml вода за 
обработен со па- инјекции 
реа) 

41 KRYOBULIN TIM 1 лио-шишенце 99 м 06-72 
3 1000 и.е. термоинактивиран од l i Vl 1986 
(Термоаинактиви- фактор Vili а 1000 година 
ран фактор VIH и.е. и 1 шишенце 
хуман концентрат од 30 ml вода за 
обработен со па- инјекции 
реа) 

42 KRYPTOCUR назален спреј 2 Може да се употребу- „НОСЕНЅТ" AG, 06-505/1 
(Gonarorelinum) шишенца од 10 g ва во здравствена ор- Франкфурт Застап- од 17 Vl 1986 

со две дозир пум- ганизација на ник* „Југохемија" година 
пи здрзужен труд. По ис- - РО за спољну, 

/ 

клучок, лекот може да унутрашњу трго-
се издава и на рецепт вину и производ-
од лекар заради про- њу, Белград 
должување на терапи-
ја дома, ако е назначе-
но дека лицето пре-
тходно било лекувано 
со овој лек во здрав-
ствена организација 
на здружен труд 

43 LEKACEF таблети, 16 х 500 Може да се издава са- „Лек" - Товарна 06-3696/1 
(Cefalexinum) mg мо на лекарски ре- фармацевтских ин од l i III 1986 

цепт кемичних издел- година 
ков, - Љубљана 

44 LEKACEF таблети, 100 х 500 и 99 06-3699/3-81 ; 

(Cefalexinum) mg од l i III 1986 
година 

45 LEKACEF капсули, 16 X 500 Може да се издава са- „Лек" - Товарна 06-3697/1-81 
(Cefalexinum) mg мо на лекарски ре- фармацевтска ин од l i IH 1986 

цепт кемичних издел- година 
ков, Љубљана 

46 LEKACEF капсули, 100 X 500 и 99 06-3698/1 
(Cefalexinum) mg од l i IV 1986 

година 
47 LEKACEF капки за деца, 10 и «9 06-3700/3-81 

(Cefalexinum) ml од l i IH 1986 
година 

48 LEKACEF суспензија, шише п 99 06-3699/3-81 
(Cefalexinum) со сува супстанци- од l i III 1986 

ја за приготвување* година 
на 100 ml суспензи-
ја 

49 LENTRAT 50 капсули, IO X 50 п „ Ф а р м а к о в - Фаб- 06-782/1 
mg рика фармацеут- од 30 I 1986 

ских и хемијских година 
производа - При-
зрен 

50 LENTRAT 50 капсули, 20 х 50 •» 99 06-783/1 
mg од 30 I 1986 

година 

51 MAMOMIT таблети, 100 табле- Може да се употребу- „Плива" - Фарма- 06-896/1 
(Aminoglutethimi- ти ва во здравствена ор- цеуте^ , кемијска, од l i VI 1986 
dudm) ганизација на здружен прехрамбнеа и коз- година 

труд. По исклучок, ле- метичка индустри-
кот може да се издава ја Загреб 
и на рецепт од лекар 
заради продолжување 
на терапија дома, ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд 
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52 MIACALCIC инјекции, кутија со Може да се употребу- „Велебит" - РО за 06-2658/ 
(Calcitoninum) 5 ампули од 1 ml ва во здравствена ор- међународну и од 21 IV 1986 

ганизација на здружен унутарњу тргови- година 
труд ну, производњу и 

услуге е ограниче-
ном солидарном 
одговорношћу ОО-
УР-а Загреб Про-
извођач: SANDOZ 

ѓ AG, Басаел, Швај-
царска 

53 NITRII HYDRO- раствор за инфу- Може да се употребу- „Босналијек" - 06-3641/1 
GENCARBONA- зии, 10 ml ва само во здравстве- Фармацевска, хе- од 30 I 1986 
TIS SOLUTIO ни организации на мијска и санитет- година 
(8,4%) здружен труд ска индустрија -

Сарајево 
54 NATRII HYDRO- раствор за инфузи- »» и 06-3642/1 

GENCARBONA- ја, 20 ml од 30 I 1986 
TIS SOLUTIO 

ја, 20 ml 
-година 

(8,4%) 
55 NATRII LASTATIS раствор за инфузи- •9 п 06-3643/1 

INFUNDIBILE ја, 500 ml од 30 I 1986 
COMPOSITUM 

ја, 500 ml 
година 

56 NIFECART ретарт таблети, 30 Може да се издава са- „Лек" - Товарна 06-2550/1-85 
(Nifedipinum) х 20 mg мо на лекарски ре- фармацевтских ин од 17 I 11986 

цепт кемичних издел- година 
ков, Љубљана 

57 NIFECART ретарт таблети, 50 и »» 06-2549/1-85 
(Nifedipinum) х 20 mg од 17 I 1986 

година 
58 NIFECART ретарт таблети, »» »» 06-2548/1-85 

(Nifedipinum) 400 х 20 mg од 17 I 1986 
година 

59 NIFECART ретарт таблети,400 W И 06-2547/1-85 
(Nifedipinum) х 20 mg од 17 I 1986 

i година 
60 NITROGLYCERIN лингвалети, 40 »» „Срболек" - Радна 06-2957/1 

(Gliceriltrinitratum) /лингвалети организација за од 4 И 1986 
медицинско снаб- година 
девање Белград 

61 OBYTIN крем,20 g »» „Југоремедија" - 06-508/1 
(Ciclopiroxi olami- Фабрика лекови од 29 IV 1986 
num) Зрењанин година 

62 OBYTIN пудра, 30 g »» »» 06-506/1 
(Ciclopiroxi olami-

пудра, 30 g 
од 28 IV 1986 

num) година 
63 OBYTIN раствор, 20 ml »» » 06-507/1 

(Ciclopiroxi olami-
раствор, 20 ml 

од 28 IV 1986 
num) година 

64 RAPIFEN Инјекции, 50 ампу- Може да се употребу- „Агропрогрес" - 06-546/1 
(Alfentanilum) ли од 2 ml по 0,5 ва само во здравстве- Застопање тујих од 18 IV 1986 

ml ни организации на фирми, - Љубљана година 
здружен труд Произвођач: Јап-

ssen Pharma ceuti-
ca-Beerse, Белгија 

65 RAPPIFEN инјекции, 50 ампу- и «* 06-545/1 
(Alfentanilum) ли од 10 ml по 0,5 од 18 IV 1986 

ml година 
бб ROACCUTANE капсули, 30 х 2,5 Може да се употребу- „Југомонтана" - 06-3612/1-85 

(Izotretionin) mg ва во здравствена ор- Радна организаци- од 31 I 1986 
ганизација на здружен ја за заступање година 
труд. По исклучок, ле- иностраних фир-
кот може да се издава ми, Белград Про-
и на рецепт од лекар изводител: La Roc-
заради продолжување he, Швајцарска 
на терапија дома, ако 
е назначено дека ли-
цето претходно било 
лекувано со овој лек 
во здравствена орга-
низација на здружен 
труд. , 
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67 ROACCUTANE капсули, 100 x 2,5 »» »» 06-3611/1-85 
(Izotretionin) mg 31 I 1986 

година 
68 ROACCUTANE капсули, 30 x 10 *» 06-3610/1-85 

(Izotretionin) mg 3 II 1986 
година 

69 ROACCUTANE капсули,100 x 10 и *» 06-3609/1-85 
(Izotretionin) mg од 3 II 1986 

година 
70 ROACCUTANE капсулу 30 x 20 • и 06-3608/1-85 

(Izotretionin) mg 3 II 1986 
godina 

71 ROACCUTANE капсулу 100 x 20 V* •» •06-3607/1 
(Izotretionin) mg од 3 II 1986 

година 
72 TEMADON таблети, 10 x ЗОО Може да се издава са- „Плива" - Фарма- 06-4826/3-79 

(Rimazoli methyl- mg мо на лекарски ре- цеуте^, кемијска, од 30 VI 1986 
sulfas) цепт прехрамбена и коз- година 

метичка индустир-
ја - Загреб 

73 TRILAPRIM таблета, 50 x 100 Може да се издава са- „Здравље" - Фаб- 06-3069/1-85 
(Trimetoprimun) mg мо на лекарски ре- рика фармацеут- од 30 I 1986 

цепт ских и хемијских година 
производа Леско-
вац 

74 URSOFALK капсули, 100 x 250 и и 06-3068/1-85 
(Acidum ursodeso- mg од 4 II 1986 
xycholicum) година 

75 VACCINUM DIP- 10 шишиња по 5 Може да се употребу- „Торлак" - Инсти- 06-2283/1 
HTHERICUM, TE- ml вакцини ва само во здравстве- тут за имунобио- од 17 IV 1986 
TANICUM PURI- ни организации на логију и вирусоло- година 
FICATUM ЕТ здружен труд гију, Белград 
PERTUSSICUM 

гију, Белград 

PRO ADULTIS 
ADSORBTUM (Di-
-Te-Per-Al-A) 

76 VACCINUM PER- инјекции, 10 ши- и 06-44/1 
TUSSICUM шиња по 5 ml вак- од 16 IV 1986 

цини година 
77 VIPSOGAL маст, 100 g » „Галеника" - Фар- 06-897/1 

мацевтско-хемиј- од 14 IV 1986 
ска индустрија година 
Белград - Земун 

Об Бр. 2598 
21 октомври 1986 година 
Белград р Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

' д-р. Јанко Обочки, с.р. 

906. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", број 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ СО ПРОМЕНЕТИ НАЗИВИ И НАЧИН НА ИЗДА-
ВАЊЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 

1986 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година дадено е одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: 

Реден 
Назив на лекот 

Форма и пакување 
на лекот Начин на издавање 

односно употреба на 
лекот 

Производител на 
лекот 

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

промет 

1 2 

инјекции, 10 ампу-
ли од 10 ml по 
1000 mg 

1 ALTRAMET 
(cimetidinum) 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних издел-
ков, Љубљана 

06-2894/1-85 
од 30 I 1986 

година 
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2 ALTRAMET таблети, 20 x 400 »9 »», 06-2895/1-85 
(Cimetidinum) mg од 30 I 1986 

година 
3 ALTRAMET таблети, 50 x ,400 » »» 06-2896/1 

(Cimetidinum) mg од 30 I 1986 
година 

4 ALTRAMET лакирани таблета, И »» 06-596/1 
(Cimetidinum) 35 x 200 mg од 27 II 1986 

година 
5 ALTRAMET лакирани таблети, »» » 06-597/1 

(Cimetidinum) 50 x 200 mg од 27 И 1986 
година 

6 ALTRAMET лакирани таблети, И и 06-3092/1 
(Cimetidinum) 150 х 200 mg од 24 X 1985 

година 
7 BADEMIN дражен, 50 х 0,5 g и „Инех-Хемофарм" 06-208/1 

(Methenamini man-
дражен, 50 х 0,5 g 

- Фармацеутско- од 13 III 1986 
delas) t -хемијска индус- година delas) 

трија, Вршац 
8 BADEMIN дражен, 100 х 0,5 06-209/1 

(Methenamini man- ОПЗОг од 18 III 1986 
delas) година 

8а AKOCIL инјекции, 1 ши- „Зорка" - Хемиј- 06-2679/1 
(Piperacilinum) шенце по 4 g ска индустрија - од 26 VI 1986 

Шабац година 
9 DUGEN инјекции, шишенце Може да се употребу- „Инех-Хемофарм" 06-686/1 

(Medroxyprogeste- од 1 ml по 50 mg ва само во здравстве- - Фармацеутско- од 25 III 1986 
roni acetas) ни организации на -хемијска индус- година 

здружен труд трија, Вршац 
10 DUGEN форте инјекции, *» м 06-683/1 

(Medroxyprogeste- шишенце од 1 ml од 25 III 1986 
roni acetas) по 150 mg година 

И DUGEN форте инјекции, Може да се употребу- и 06-682/1 
(Medroxyprogeste- шишенце од 3,3 ml ва само во здравстве- од 25 III 1986 
roni acetas) по 500 mg ни организации на година 

здружен труд 
12 DUGEN инјекции, шишенце Може да се употребу- и 06-685/1 

(Medroxyprogeste- од 3 ml по 150 mg ва само во здравстве- од 25 III 1986 
roni acetas) ни организации на година 

здружен труд 
13 DUGEN инјекции, шишенце »» и 06-684/1 

(Medroxyprogeste- од 5 ml по 250 mg од 25 III 1986 
roni acetas) година 

14 DUGEN таблети, 100 х 100 Може да се издава со и 06-690/1 
(Medroxyprogeste- mg рецепт на лекар спе- од 25 III 1986 
roni acetas) цијалист од соодвет- година 

на гранка на медици-
ната. По исклучок, ле-
кот може да се издава 
и со рецепт на друг 
лекар, ако е назначено 
дека лекот е пропи-
шан врз основа на 
мислење на лекар спе-
цијалист од соодвет-
на гранка на медици-
ната" 

15 EXTENCILLINE инјекции, 1 ши- Може да се употребу- „Алкалоид" - Хе- 06-667/1 
(Benzathini benzyl- шенце од 600.000 ва само во здравстве- миска, фармацеут- од 8 IV 1986 
penicillinum) и.е. бензатин бен- ни организации на ска, козметичка ин- година 

зилпеницилин здружен труд дустрија, Скопје 
Произвођач: „ЅРЕ-
CIA", Париз 

16 EXTENCILLINE инјекции, 1 ши- 06-665/1 
(Benzathini benzyl- шенце со 1.200.000 од 9 IV 1986 
penkillinum) и.е. бензатинбен- година penkillinum) 

зилпеницилинум) 

17 EXTENCILLINE инјекции, 1 ши- »» 06-666/1 
(Benzathini benzyl- шенце са 2.400.000 од 9 IV 1986 
penicillinum) и.е. бензатинбен- година 

аилпеницилин 
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18 FLUGALIN супозитории, 12 cy- Може да се издава са- „Галеника" - Фар- 06-24/1 
(Flurbiprofen) позитории мо на лекарски ре- мацеутско-хемиј- од 21 I 1986 

цепт ска индустрија, Бе- година 
оград - Земун 

19 GLUKOZA 5% раствор за инфу- Може да се употребу- „Плива" - Фарма- 06-38/1 
(Dekstroza) зии, пластична ва само во здравстве- цеуте^, кемијска, од 3 II 1986 

вреќичка со 500 ml ни организации на прехрамбена и коз- година 
здружен труд метичка индустри-

ја, Загреб 
20 GLUKOZA 10% раствор за инфу- и 99 06-39/1 

(Dekstroza) зии, пластична од 3 И 1986 
вреќичка со 500 ml година 

21 ILETON инјекции, 5 ампули 99 99 06-497/1 
(Dihydralazini mesi- по 25 mg од 22 IV 1986 
las) година 

22 ILETON инјекции, 50 ампу- 99 99 06-498/1 
(Dihydralazini mesi- ли по 25 mg од 23 IV 1986 
las) година 

23 ISOPTIN mite дражен, 30 дражен Може да се издава са- „Лек" - Товарна 06-391/1 
(Verapamilum) по 40 mg мо на лекарски ре- фармацевтских ин од 23 V 1986 

цепт кемичних издел- година 
ков, Љубљана 

24 ISOPTIN mite дражен, 500 х 40 99 99 06-390/1 
(Verapamilum) mg од 23 V 1986 

година 
25 KUTERID таблети, 10 х 0,5 99 99 06-163/1-85 

mg од 25 II 1986 
година 

26 KUTERID таблети, 100 х 0,5 99 99 06-162/1-85 
mg v од 25. II 1986 годи-

на 
27 LASIX таблети, 10 х 40 99 „Југоремедија" - 06-2030/1 

(Furosemidum) mg Фабрика лекова, од 16 VI 1986 
Зрењанин година 

28 LEMOD солу инјекции, 1 Може да се употребу- „Инех-Хемофарм" 06-702/1 
(Methylprednisoloni шишенце по 20 mg ва само во здравстве- - Фармацеутско- од 13 III 1986 
succinas natricum) и 1 ампули со 1 ml ни организации на -хемијска индус- година 

растворувач здружен труд трија - Вршац 
29 LEMOD соду - инјекции, 15 Може да се употребу- „Инех-Хемофарм" 06-701/1 

(Methylprednisoloni шишенца по 20 mg ва само во здравстве- - Фармацеутско- од 13 III 1986 
succinas natricum) и 15 ампули со 1 ни организации на -хемијска индус- година 

ml растворувач здружен труд трија - Вршац 
30 LEMOD солу - инјекции, 1 " " 06-709/1 

(Methylprednisoloni шишенце по 40 mg од 20 III 1986 
succinas natricum) метил-преднизоло- година 

на и 1 ампула со 1 
ml растворувач 
(0,5% бензил-алко-
хол) 

31 LEMOD соду - инјекции, 15 99 99 06-708/1 
(Methylprednisoloni . шишенца по 40 mg од 20 III 1986 
succinas natricum) метил-преднизо- година 

лон и 15 ампули 
од 1 ml раствору-
вач (0,5% бензил 
алкохол) 

32 LEMOD соду - инјекции, 1 99 99 06-707/1 
(Methylprednisoloni шишенце по 125 од 21 III 1986 
succinas natricum) mg метил-предни- година 

золон и 1 ампула 
со 2 ml раствору-
вач (0,5% бензил-
-алкохол) < 

33 LEMOD соду - инјекции, 1 99 99 06-706/1 
(Methylprednisoloni шишенце по 500 од 21ЛН 1986 
succinas natricum) mg метил-предни- година 

золон и 1 ампула 
со 7,8 ml раствору-
вач (0,5% бензил 
алкохол) 

34 LEMOD депо инјекции, ши- 99 99 06-705/1 
(Methylprednisoloni шенце од 1 ml по од 13 III 1986 
acetas) 40 mg година 
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35 LEMOD депо инјекции, 10 »> »> 06-704/1 
(Methylprednisoloni шишенце од 1 ml од 13 III 1986 
acetas) по 40 mg година 

36 LEMOD депо инјекции, ши- Може да се употребу- и 06-703/1 
(Methylprednisoloni шенце од 5 ml по ва само во здравстве- од од 13 III 1986 
acetas) 200 mg ни организации на година 

здружен труд 
37 LEMOD депо - инјекции, 10 и »» 06-918/1 

(Methylprednisoloni шишенце од 5 ml од 13 III 1986 
acetas) по 200 mg година 

38 LUBOR капсули,20 х 20 Може да се издава са- „Подравка-Белу- 06-584/1 
(Prioxicamum) mg мо со лекарски рецепт по" - Лијекови, од 22 IV 1986 

козметички и ке- година 
мијски производи, 
Копривница 

39 LUBOR капсули, 50 х 20 и »» 06-586/1 
(Prioxicamum) mg од 22 IV 1986 

година 
40 LUBOR супозитории, 10 су- »» »» 06-585/1 

(Piroxicamum) позитории по 20 од 22 IV 1986 
mg година 

41 MORADOL инјекции, 50 ампу- Може да се употребу- „Галеника" - Фар- 06-898/1 
(Butorphanoli tar- ли од 1 ml по 2 mg ва во здравствена ор- мацеутско-хемиј- од 17 III 1986 
tras) ганизација на здружен ска индустрија, година 

труд. По исклучок, ле- Белград - Земун 
кот може да се издава 
и на рецепт од лекар 
ако е назначено дека 
лицето претходно би-
ло лекувано Со овој 
лек во здравствена ор- • 

ганизација на здружен 
труд , 

42 NESDONAL инјекции, 20 лио- Може да се употребу- Производител: 06-669/1 
(Thiopentalum na- ампули од 10 ml ва само во здравстве- „ЅРЕС1А", Париз од 4 IV 1986 
tricum) по 0,5 g mg на организација на Застапник: „Алка- година 

здружен труд лоид" - Хемиска, 
фармацеутска, коз-
метичка индустри-
ја, Скопје 

43 NESDONAL инјекции, кутија са »» »» 06-670/1 
(Thiopentalum na- 20 лиоампули од од 7 IV 1986 
tricum) 20 ml по 1 g година 

44 NATRII CHLORI- физиолошки рас- Може да се употребу- „Плива"-Фармаце- 06-40/1 
DI INFUNDIBILE твор, пластична ва само во здравстве- утска, кемијска, од 3 II 1986 

вреќичка со 500 ml ни организации на . прехрамбена и коз- година 
раствор здружен труд метичка индустри-

ја - Загреб 
45 OVESTIN крем,50 g Може да се издава са- Производител: 06-1290/1 

(Estriolum) 
крем,50 g 

мо со лекарски рецепт „Organon", Холан- од 22 IV 1986 
дија година 
Застапник: „Хер-
мес" - Застопство 
иноземских ин 
нотрања трговина, 
Љубљана 

46 PYOSTACINE таблети, 20 х 250 Може да се употребу- Производител: 06-608/1 
(Pristinamycinum) mg ва само во здравстве- „Specia", Париз од 9 IV 1986 

ни организации на Застапник: „Алка- година 
здружен труд лоид" - Хемиска, 

фармацеутска, коз-
метичка индустри-
ја, Скопје 

47 RESOCHIN таблети, 20 х 0,25 Може да се издава са- „Bayer-Pharma Ју- 06-736/1 
(Chloroquini dip- g мо со лекарски рецепт гославија" - То- од 14 IV 1986 
hosphas) варна фармацев- година 

тских ин кемичних 
изделков, Љубља-
на 

48 RINGEROVA за инфузија, плас- Може да се употребу- „Плива" - Фарма- 06-37/1 
OTOPINA тична вреќичка со ва само во здравстве- цеуте^, кемијска, од 3 II 1986 

500 ml раствор ни организации на прехрамбена и коз- година 
здружен труд метичка индустри-здружен труд 

ја, Загреб 
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49 SINECOD форте дражен, 10 Може да се издава са- „Inex-Hemofarm" - 07-5372/1 
(Butamiratum) x 50 mg мо со лекарски рецепт фармацеутско-хе-

мијска индустрија 
- Вршац 

од 16 I 1986 
година 

50 SINECOD 
(Butamiratum) 

капки, 10 ml 06-20/1 
од 16 I 1986 

година 
51 SINECOD сируп, 200 ml и *» 06-19/1 

(Butamiratum) 
сируп, 200 ml 

од 16 I 1986 
година 

52 SINERSUL инјекции, 10 ампу- Може да се употребу- „Плива" - Фарма- 06-1704/1 
ли по 5 ml ва само во здравстве-

ни организации на 
здружен труд 

цеуте^, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

од 28 IV 1986 
година 

53 URUTAL таблети, 100 х 8 Може да се издава са- „Подравка-Белу- 06-2092/1 
(Betahistini chlori- mg мо со лекарски рецепт по" - Радна орга- од 3 V 1986 
dum) низација производ-

ње и прераде ке-
мијских производа, 
Копривница 

година 

54 VEROQAL меки капсули, 500 п „Лек" - Товарна 06-975/1 
(Temazepamum) х 10 mg фармацевтских ин 

кемичних издел-
ков, Љубљана 

од 13 II 1986 
година 

55 LIPOMAL таблети, 60 х 250 и „Алкалоид" - Хе- 06-3213/1 
(Probucollum) mg миска, фармацеут-

ска, козметичка ин-
дустрија, Скопје 

од 28 III 1986 
година 

56 LIPOMAL 
(Probucollum) 

таблети, 500 х 250 
mg 

и » 06-3214/1 
од 28 III 1986 

година 
57 TRENTAL 400 дражен,20 х 400 „Југоремедија" - 06-678/1 

(Pentoxifyllinum) mg Фабрика лекова, 
Радна организаци-
ја са П.О. у саста-
ву НПК „Серво 
Михаљ", Зрењанин 

од 21 IV 1986 
година 

Об Број: - Об - 2599 
21 октомври 1986 година 
белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко рбочки, е. р. 

907. 
Врз оснсва на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 

1986 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на следните 
готови лекови: 

Страна 1788 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 ноември 1986 

ђ у Назив на лекот Форма и пакување 
на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
одобрението за 

пуштање во 
промет на лекот 

Број и датум на 
одобрението за 
укинување на 
решението за 

пуштање на лекот 
во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AMBRAMYCIN капсули,104 х 250 
mg 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија, Белград-Зе-
мун 

0502-1644/1 
од 29 VI 1977 

година 

07-2120/1-83 
од 18. II 1986. 

година 
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2 

3 

4 

AMBRAMYCIN 

AMBRAMYCIN 

COFFALGIN 

маст 3%, 10 g 

маст за очи 1%, 5 g 

таблети, 10 табл. 

»» 

» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек"- Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Југо-
славија - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Белград-Зе-
мун 
„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање, 
Белград 

и 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

»» 

09-352/4 
од 24 VI 1958 

година 
09-352/3 

од 24 VI 1958 
година 

05/2-2408/1 
од 28 VII 1976 

година 

07-2119/1-83 
од 18 II 1986 

година 
07-2118/1-83. 
од 18 II 1986 

година 
06-1580/1 

од 20 V 1986 
година 

NO 

COFFALGIN 

COLFARIT 

DITAMIN 

таблети, 500 табл. 

таблети, 30 х 500 
mg 

таблети, 20 х 1 
mg 

»» 

» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек"- Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Југо-
славија - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Белград-Зе-
мун 
„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање, 
Белград 

и 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

»» 

05/2-2409/1 
од 28 VII 1975 

година 

07-2300/1 
од ХИ 1982 

година 

0502-5980/1-77 
од 24 V 1978 

година 

06-1579/1 
, од 20 V 1986 

година 

06-3/1 
од II 1986 

година 

06-2968/1 
од 20 V 1986 

година 

8 DOBULEX инјекции, 10 ши-
шенца по 250 mg 

»» 

» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек"- Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Југо-
славија - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Белград-Зе-
мун 
„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање, 
Белград 

и 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

»» 

07-2335/1 
од VII 1981 

година 

06-1578/1 
од 20 V 1986 

година 

9 

10 

1 

11 

12 

DOLOFEN 

GASVAN 

GASVAN 

LEKOCILIN 

таблети, 10 табл. 

таблети, 50 х 80 
mg 

таблети, 100 х 80 
mg 

инјекции, 50 ши-
шенца по 400.000 
и.ј. 

»» 

» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек"- Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Југо-
славија - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Белград-Зе-
мун 
„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање, 
Белград 

и 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

»» 

05-6421/1 
од 23 X 1979 

година 

05-7059/1-79 
од 23 V 1980 

година 

05-7060/1-79 
од 23 V 1980 

година 
05-831/1 

од И II 1980 
година 

06-1359/1 
од 20 V 1986 

година 

06-3171/1-85 
од 17 II 1986 

година 

06-3169/1-85 
од 17 И 1986 

година 
06-1581/1 

од 20 V 1986 
година 

13 LEKOCILIN инјекции, 50 ши-
шенца по 800.000 
е.е. 

»» 

» 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек"- Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Bayer-Pharma Југо-
славија - Товарна 
фармацевтских ин ко-
мичних изделков, 
Љубљана 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 
„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија Белград-Зе-
мун 
„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање, 
Белград 

и 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

»» 05-830/1 
од 11 IX 1980 

година 

06-1582/1 
од 20 V 1986 

година 
14 LEKOCILIN инјекции, 50 ши-

шенца по 1,200.000 
и.е. 

»» 05-829/1 
од И IX 1980 

година 

06-1583/1 
од 20 V 1986 

година 
15 LEKOCILIN инјекции, 50 ши-

шенца по 4,000.000 
и.е. 

»» 05-828/1 
од И IX 1980 

година 

06-1586/1 
од 20 V 1986 

година 
16 LEKOCILIN инјекции, 10 ши-

шенца по 4,000.000 
и.е и 10 шишенца 
од 5 ml вода за 
инјекции 

и 05-826/1 
од 11 IX 1980 

година 

06-1584/1 
од 20 V 1986 

година 

17 LEKOCILIN инјекции, 10 ши-
шенца поЧ000.000 
и.е. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков, Љубља-
на 

05-827/1 
од И IX 1980 

година 

06-1585/1 
од 20 V 1986 

година 

18 LEKOTAM капсули, 30 х 3 
mg 

»» 0502-5513/1-77 
од 5 I 1978 

06-1576/1 
од 20 V 1986 

19 LEKOTAM капсули 100 х 3 
шз 

»» 
година 

0502-5514/1-77 
од 5 I 1978 

година 

година 
06-1577/1 

од 20 V 1986 
година 

20 LUTESTROL 
DEPO 

инјекции, 5 ампули 
од 1 ml 

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

0502-1118/1 
од 29 VI 1979 

година 

06-3940/1-85 
од 18 II 1986 

година 
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21 METILPREDNI- инјекции, 1 ши- „Инех-Хемофарм" - ~~ "05-1522/1 06-699/1 
ZOLON шенце по 20 mg и Фармацеутско хемиј- од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

1 ампуло со 1 ml ска индустрија и ин- година година 
растворач дустрија за производ-

њу капиларних дија-
• лизатора, Вршац 

22 METILPREDNI- инјекции, 15 ши- 05-1523/1 06-698/1 
ZOLON шенца по 20 mg и \ од 27 VI 1980 од 19 V 1986 

15 ампули по 1 ml година година 
растворувач 

23 METILPREDNI- инјекции, 1 ши- »» 05-1512/1 06-697/1 
ZOLON шенце од 40 mg и од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

1 ампула со 1 ml година година 
растворувач 

24 METILPREDNI- инјекции, 15 ши- 05-1524/1 06-696/1 
ZOLON шенца по 40 mg и од 27 VI 1980 од 19 V 1986 

15 ампули со 1 ml година година 
растворувач 

25 METILPREDNI- инјекции, 1 ши- »» 05-1513/1 06-695/1 
ZOLON шенце по 125 mg и од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

1 ампула со 2 ml година година 
растворувач 

26 METILPREDNI- инјекции, 1 ши- Inex-Hemofarm" - 05-1519/1 06-694/1 
ZOLON шенце по 500 mg и Фармацеуте^ хемиј- од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

1 ампула со 7,8 ml ска индустрија и ин- година година 
растворувач дустрија за производ-

њу капиларних дија-
лизатора, Вршац 

27 METILPREDNI- суспензија за *» 05-1510/1 06-693/1 
ZOLON инјекции, шишен- од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

ца од 1 ml по 40 година година 
mg 

28 METILPREDNI- суспензија за »» 1 05-1525/1 06-692/1 
ZOLON инјекции, 10 ши- од 27 VI 1980 од 19 V 1986 

шенца од 1 ml по година година 
40 mg 

29 METILPREDNI- суспензија за »» 05-1511/1 06-691/1 
ZOLON инјекции, шишенце од 22 IV 1980 од 19 V 1986 

од 5 ml по 200 mg година година 
30 METILPREDNI- суспензија за »» 05-1526/1 06-919/1 

ZOLON инјекции, 10 ши- од 27 VI 1980 од 19 V 1986 
шенца од 5 ml по година година 
200 mg 

31 METILPREDNI- таблети, 20 х 4 и 06-2515/1 06-700/1 
ZOLON mg од 25 X 1985 од 19 V 1986 

година година 
32 MEDRO.KSIPRO- инјекции, шишенце »» 05-1514/1 06-688/1 

GESTERON од 1 ml по 50 mg од 22 IV 1980 од 15 V 1986 
* година година 

33 MEDROKSIPRO- инјекции, шишен- 05-1515/1 06-687/1 
GESTERON * ца од 3 ml по 150 од 22 IV 1980 од 15 V 1986 

mg година година 
34 MEDROKSIPRO- инјекции, шишенце „Inex-Hemofarm" - 05-15Г6/1 06-681/1 

GESTERON од 5 ml по 250 mg Фармацеутско-хемиј- од 22 IV 1980 од 15 V 1986 
ска индустрија и ин- година година 
дустрија за производ-
њу капиларних дија-
лизатора, Вршац 

35 MEDROKSPRO- таблети, 100 х 100 07-3577/1 06-689/1 
GESTERON mg од 6 XII 1982 од 15 V 1986 

година година 
36 MEDROKSIPRO- инјекции, шишенце »» 05-1520/1 06-680/1 

GESTERON FOR- од 1 ml по 150 ml од 22 IV 1980 од 15 V 1986 
TE година година 

37 MEDROKSIPRO- инјекции, шишенце 05-1521/1 06-679/1 
GESTERON FOR- од 3,3 ml по 500 од 22 IV 1980 од 15 V 1986 
TE mg година / година 

38 MODURETIC таблети, 12 табле- „Лек" - Товарна фар- 289/1 06-1820/1 
ти мацевтских ин кемич- од 30 IX 1974 од 13 V 1986 

них изделков, Љубљана одина година 
39 NITROBUKAL букалети,30 бука- „Крка" - Товарна 07-893/1 06-1674/1 

лети по 1 mg здравил, Ново Место од 18 VI 1984 од 20 V 1986 
година година 
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40 NALORPHINE инјекции, 10 ампу- »» 379/1 06-1992/1 
ли од 1 ml по 10 од 2 IX 1974 од 20 V 1986 
mg година година 

41. NOVODON таблети, 10 табле- »» 0502-6056/1 06-1994/1 
ти од 12 V 1978 од 20 V 1986 

година година 
42 OESTROTEST инјекции, кутија со „Галеника" - Фарма- 0502-1121 06-3946/1 

5 ампули од 1 ml цеутско-хемијска ин- од 29 VI 1977 од 18 II 1986 
дустрија, Белград-Зе- година година 
мун 

43 OESTROTEST лингвалети, 10 „Галеника" - Фарма- 09-1538/1 06-3944/1-85 
лингвалети цеутско-хемијско ин- од 25 III 1959 од 18 II 1986 годи-

дустрија, Белград-Зе- година на 
мун 

44 ONCOVIN инјекции, 1 ши- „Лек" - Товарна фар- 6-7804/1-72 06-1571/1 
шенце од 5 mg и 1 мацевтских ин кемич- од 5 II 1973 од 20 V 1986 
шишенце од 10 ml них изделков, Љубља- година година 
растворувач на 

45 ORAMYCIN капсули, 8 х 100 „Крка" - Товарна 07-847/1 06-2089/1 
mg здравил, - Ново од 6 XI 1984 од 16 V 1986 

Место година година 
46 ORAMYCIN капсули, 100 х 100 »» 07-848/1 06-2091/1 

mg од 6 XI 1984 од 16 V 1986 
година година 

47 ORAMYCIN капсули, 500 х 100 и 07-849/1 06-2090/1 
mg од 6 XI 1984 од 16 V 1986 

година година 
48 PASTA ZINCI туба со 25 g Лјекарна „Трешњев- 15-35/1 06-3767/1-85 

OXYDI 
туба со 25 g 

ка", Загреб од 2 Vlfl 1966 од 17.11 1986 
година година 

49 PASTA ZINCI SA- туба со 25 g и 15-36/1 06-3768/1-85 
LISYLATA 

туба со 25 g 
од 28 VII 1966 од 17 II 1986 

(Ph Jug II) година година 
50 PENICILIN G инјекции, 50 ши- „Лек" Товарна фарма- 05-825/1 06-1572/1 

шенца по 200.000 цевтекилин ин кемич- од 4 IX 1980 од 20.V 1986 
и.е. них изделков Љубља-

на 
година година 

51 PENICILIN G инјекции, 50 ши- »» 05-824/1 06-1574/1 
шенца по 500.000 од 4 IX 1980 од 20 V 1986 
и.л. година година 

52 PENICILIN G инјекции, 10 ши- »» 05-822/1 06-1573/1 
шенца по 1.000.000 од 4 IX 1980 од 20 V 1986 годи-
и.е. и 10 шиш. по 2 година на 
ml вода за инјек-
ции 

53 PENICILIN G инјекции, 50 ши- »» 05-823/1 06-1575/1 
шенца по 1.000.000 од 4 IX 1980 од 28 V 1986 
и.е. година година 

54 PIPTAL капки за деца, 15 „Галеника" - Фарма- 05-6223/1-69 07-2114/1-83 
ml цеутско-хемијска ин- од 16 VIII 1975 од 18 II 1986 

дустрија, Белград-Зе- година година 
мун 

55 PROGESTERON инјекции, 5 амп. од и 0502-1126/1 06-3941/1-85 
DEPO 1 ml по 65 mg од 29 VI 1977 од 18 И 1986 

година година 
56 PRORESID инјекции, 100 ам- „Велебит" - Радна ор- 15/11—128/1—67 06-495/1 

пули од 2 ml по ганизација за међуна- од 28 III 1968 од 17 III 1986 
400 mg родну и унутрашњу година година 

трговину, производњу 
* и услуге е ограниче-

ном солидарном одго-
ворношћу ООУР-а, 
Загреб 

57 PRORESID капсули, 100 х 50 »» 15/11—130/1—67 06-496/1 
mg од И VII 1968 од 17 III 1986 

година година 

58 RESOCHIN таблети, 30 х 0,25 „Bayer-Pharma Југо- 08-5327/1 06-2980/1 
g славија" - Товарна од 20 VII 1971 од 20 V 1986 g 

фармацевтских ин ке- година година 
мичних изделков, 
Љубљана 
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59 RIFADIN капсулу 104 х 150 „Галеника" - Фарма- 0502-4627/1-77 06-2112/1-83 
mg цеутско-хемијска ин- од 9 I 1978 од 17 III 1986 

дустрија, Белград-Зе- година година 
мун 

60 RIFADIN хапсули, 16 х ЗОО t» 05-554/1 07-2110/1-83 
mg од 25 III 1969 од 13 III 1986 

година година 
61 RIFADIN капсулу 104 х ЗОО »» 0502-4626/1-77 07-2111/1-83 

mg од 9 I 1978 година од 17 III 1986 
година 

62 RIFOCIN инјекции, 5 ампули »» 0502-1114/1 07-2115/1-83 
од 1,5 ml по 125 од 29 VI 1977 од 17 III 1986 
mg година година 

63 RIFOCIN ампули, 1 ампула и 15-515-135/1 07-131/1-84 
од 3 ml по 250 mg од 25 IV 1964 од 17 III 1986 

година година 
64 RIFOCIN инјекции, 5 амп. од „Галеника" - Фарма- 0502-1115/1 07-2116/1-83 

3 ml по 250 mg цеутско-хемијска ин- од 29 VI 1977 од 17 III 1986 
дустрија, Белград-Зе- година година 
мун 

65 RIFOCIN ампули за интраве- и 15-307/1 07-2117/1-83 
нозна примена, ку-< од 5 IV 1966 од 17 III 1986 
тија со 1 ампули година година 
од 500 mg и.в. 

66 SANOTUS сируп за деца, 100 „Крка* - Товарна 05-4339/1-78 06-2214/1-85 
ml здравил, Ново Место од 13 VII 1979 од 28 VI 1986 

година година 
67 SARI DON таблети, 10 табле- „Галеника" - Фарма- 05-6219/1-69 06-3943/1 

ти цеутско-хемијска ин- од 16 VII 1970 од 15 V 1986 
дустрија, Белград- Зе- година година 
мун 

68 SINECOD сируп, 125 g "Инех-Хемофарм" - 2151/1 06-21/1 
Фармацеутско-хемиј- од 31.ХИ 1974 од 17 II 1986 
ска индустрија, година година 
Вршац 

69 SINECOD дражен, 30 х 5 mg м 294/1 06-23/1 
од 31.ХИ 1974 од 17 II 1986 

година година 
70 SINECOD капки, 10 ml 9» 0502-2150/1-74 06-22 

од 27 VI 1977 од 17 II 1986 
година година 

71 SOLUTIO LAEVU- стерилен и апиро- Завод за трансфузију 05-1660/1-68 06-487/1 
LOSAE 5% ген раствор за и. крви, Сараево од 11 XII 1969 од 15 V 1986 

в.употреба, 500 ml година година 
72 SOLUTIO стерилен, апироген и 09-687/1-60 06-491/1 

RINGERI раствор, 500 ml од 30 XII 1960 од 15 V 1986 
година година 

72 SOLUTIO PROCA- 200 ml « 05-1726/1-68 06-490/1 
INI HYDROC- од 25 XV 1969 од 15 VI986 
HLORIDI 1% година година 

73 SOLUTIO NATRII стерилен, апироген Завод за трансфузију 09-688/1-60 06-488/1 
CHLORIDI ISO- физиолошки рас- крви, Сараево од 30 ХИ 1960 од 15 V 1986 
TONICA твор, 500 ml година година 

. 74 SOLUTIO GLUCO- стерилен, апироген Завод за трансфузију 09-684/1 06-489/1 
SI 5% раствор, 500 ml крви, Сараево од 30.ХИ 1960 од 15 V1986 

година година 
75 SULFURAN про бал нео, 10 „Зорка" - Хемијска 09-895/2 06-3438/1-85, 

плочки по 100 g индустрија, Шабац од 16 VII 1959 од 17 II 1986 
година година 

76 SUTIDIL капсули, 40 х 100 „Крка" - Фармацевти- 05-4337/1-78 06-3709/1-85 
mg ка, кемија, козметика, од 22 VIII 1979 од 18 II 1986 

здравилишче ин гос- година година 
тинско , Љубљана 

77 SUTIDIL капсули, 120 х 100 »» 05-4336/1-78 06-3708/1-85 
mg од 22 VIII 1979 од 18 II 1986 

година одина 
78 TAMETIL инјекции, 10 ампу- »» 0501-6188/1-79 06-2215/1-85 

ли по 2 ml од 26 XII 1981 од 17 И 1986 
година година 

79 TESTOSTERON инјекции, кутија со „Галеника" - Фарма- 09-3047/1 06-3942/1-85 
DEPO 1 ампула од 1 сст цеутско-хемијска ин- од 15 IX 1959 од 18 II 1986 

по 100 mg дустрија, Белград - Земун година година 
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06 Бр. 2600 
Белград, 21 октомври 1986 година 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р. Јанко Обочки е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за покритие на кур-
сните разлики по странските кредити, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86, се поткрала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 

Во член 5 став 1 точка 11 по бројот: „2011" треба да 
стои бројот: „2012". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 12 ноември 1986 година. 

Н A3 НАЧУ В АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата за Сервисот 

за биротехнички работи на сојузните органи на упрвата и 
сојузните/ организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА 
БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се разрешува од должноста директор на Сервисот за 

биротехнички работи на сојузните органи на управата и 
сојузните организации Никола Вуканови^ со-31 октомври 
1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

1 2 3 4 . 5 6 

80 TESTOSTERON инјекции, кут. со 5 » * , 0502-1123/1 06-3945/1-85 
DEPO ампули од 1 ml по од 29 VI 1977 од 18.11 1986 

100 mg година година 
81 TOMANOL желе, 25 g „Крка" - Фармацевти- 05-699/1 06-1993/1 желе, 25 g 

ка, кемија, козметика, од 31 VIII 1978 од 20 V 1986 
здравилишче ин гос- година година 
тинско, Ново Место 

82 ULTER N таблети, 40 табле- „Лек" - Товарна фар- 08-1837/1 06-1570/1 
ти мацевтских ин кемич- од 1 IX 1976 од 20 V 1986 

них изделков, Љубља-
на 

година година 

83 UNGUENTUM туба со 25 g Љекарна „Трешњев- 15-37/1 06-3769/1-85 
ACIDI BORICI 

туба со 25 g 
ка", Загреб од 2 VIII 1966 од 17 II 1986 

(Ph. Jug II) година година 
84 UNGUENTUM туба со 25 g Љекарна „Трешњев- 15-38/1 06-3770/1-85 

AMMONII SUL-
туба со 25 g 

ка", Загреб од 7 XI 1966 од 17 II 1986 
FOGYRODALAS 

ка", Загреб 
година година 

85 UNGUENTUM туба со 25 g ЈБекарна „Трешњев- 15-39/1 06-3771/1-85. 
CONTRA RHEU-

туба со 25 g 
ка", Загреб од 7 XI 1966 од 17 II 1986 

MA година година 
86 URISEPT таблети, 100 х 500 „Срболек" - Радна ор- 07-4643/1 06-3170/1-85 

mg ганизација за меди- од 2 XI 1982 од 17 II 1986 mg 
цинско снабдевање, година година 
Белград 

87 VIBRAMYCIN инјекции и.в., ши- „Крка" - Фармацевти- 6-1771/1 07-843/1-84 
шенце со 100 mg ка, кемија, козметика, од 22 X 1973 од 17 III 1986 

здравилишче ин гос- година година 
тинско, - Ново Мес-
то 

88 VISKEN таблети, 30 х 5 *» 06-1448/1 06-1997/1 
mg од И V 1973 од 20 V 1986 mg 

година година 
89 VISKEN таблети, 20 х 15 »» 0502-1765/1 06-1996/1 

mg од 9 V 1978 од 20 V 1986 mg 
година година 

90 NOVODON таблети, 500 табл. W 0502-6057/1 06-1995/1 таблети, 500 табл. 
од 12 V 1978 од 20 V 1986 

година година • 
91 VISKEN капки, 50 ml »» 6157/1-77 06-1998/1 капки, 50 ml 

од 12 I 1978 од 20 V 1986 
година година 

92 VISKEN ампуле, 5 ампула »» 06-1447/1 06-1999/1 
од 5 ml од 11 V 1973 од 20 V 1986 

година година 



Страна 1788 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 ноември 1986 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 1816 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. p. 

за законодавство се назначува Соња Мирковиќ, раководи-
тел на група во Сојузниот комитет за законодавство. 

С. п. п. бр. 1822 
25 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата на Сервисот 
за биротехнички работи на сојузните органи на управата и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЈА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА 
БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
За директор на Сервисот за биротехнички работи на 

•сојузните органи на управата и сојузните организации се 
назначува м-р Станимир Стаменковски, порано заменик 
на директорот на укинатата Сојузна дирекција за резерви 
на индустриски производи. 

•С. п. п. бр. 1817 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот за државната управа на Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 

ГСФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совст 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-

чува Невенка Печар, досегашен помошник на сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи. 

С. п. п. бр. 1819 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
"а НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

894. Статут на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраи-
ни 1761 

895. Одлука за потврдување на Статутот на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини 1766 

896. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот — 1767 

897. Правилник за обрасците на службените леги-
тимации на овластените старешини во органи-
те за безбедност на Југословенската народна 
армија и воената полиција 1768 

898. Правилник за условите за формирање лабора-
тории за преглед на водомери 1771 

899. Правилник за техничките нормативи за носеч-
ките челични конструкции 1772 

900. Наредба за измена на Наредбата за ставање на 
границата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија спрема Република Итали-
ја под постојанен ветеринарски надзор и спро-
ведување на одделни мерки во граничните оп-
штини заради спречување на внесување и ши-
рење на заразни болести лигавка и шап 1776 

901. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
ч до кој може да се определи пензијата и додато-

кот кон пензијата од 1 јули 1986 година 1776 
902. Одлука за усоглосување на пензиите со 

движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица - — 1777 

903. Одлука за материјалното обезбедување на вдо-
вица што не ги исполнува условите за семејна 
пензија 1777 

904. Одлука за дополнение на Деловникот на Со-
бранието на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници 1778 

905. Список на готови лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јануари до 30 јуни 198о година 1778 

906. Список на готови лекови во нови форми, паку-
вања, дози, со променети називи и начин на из-
давање за чие пуштање во промет е дадено 
одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 
1986 година — 1784 

907. Список на готови лекови и форми или пакува-
ња на готови лекови за кои е донесено решение 
за укинување на одобрението за пуштање во 
промет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 
1986 година 1788 

Исправка на Законот за покритие на курсните раз-
лики по странските кредити 1793 

Назначувања и разрешувања 1793 
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