
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар 
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.900 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

934, 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАН-
ЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЉУБ-
ЉАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА ЉУБЉАНА, 
КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТУНЕЛОТ „КАРАВАНКИ" -

II ФАЗА 
Се прогласува Законот за супергаранција на федера-

цијата за обврските на Љубљанска банка - Здружена банка 
Љубљана, како гарант по заемот од Европската инвести-
циона банка за делумно финансирање на изградбата на ту-
нелот „Караванки" - И фаза, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 25 ноември 1988 година. 

П бр. 897 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЉУБЉАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА 
БАНКА ЉУБЉАНА, КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМ-
НО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТУНЕЛОТ 

КАРАВАНКИ - II ФАЗА 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската, како суперга-

рант, за обврските на Љубљанска банка - Здружена банка, 
Љубљана, како гарант по договорот за заем меѓу Европ-
ската инвестициона банка и Самоуправната интересна за-
едница за патишта на СР Словенија, за делумно финанси-
рање на изградбата на тунелот Караванки - II фаза, во 
износ од 45 милиони ЕС1Ј односно во динарска против-
вредност од 225.000,000.000 динари, зголемен за износот 
на договорената камата и на трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица врз основа на која е утврдена височината на зае-
мот. 

Член 2 
Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаран-

ција се вршат според одредбите од Законот за начинот и 

условите за извршување на обврските по кредитите од ме-
ѓународни финансиски организации за кои федерацијата 
дала гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/860. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

935. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАН-
ЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗАГРЕБ, КАКО ГА-
РАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИН-

СТВО" 
Се прогласува Законот за супергаранција на федера-

цијата за обврските на Здружена банка на Хрватска, За-
греб, како гарант по IV заем од Европската инвестициона 
банка за делумно финансирање на изградбата на одделни 
делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-
-Единство", што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноем-
ври 1988 година. 

П бр. 898 
25 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГ АР АНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗА-
ГРЕБ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА 

ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ 
„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската, како супергарант 

за обврските на Здружена банка на Хрватска, Загреб, како 
гарант по Договорот за заем меѓу Европската инвестицио-
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на банка и Самоуправната интересна заедница за патишта 
на СР Хрватска, за делумно финансирање на делницата на 
трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство" 
Бродски Ступник - Велика Копаоница, во износ од 60 ми-
лиони ЕС1Ј односно во динарска противвредност од 
300.000,000.000, зголемен за износот на договорената кама-
та и на трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица врз основа на која е утврдена височината на зае-
мот. 

Член 2 
Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаран-

ција се вршат според одредбите на Законот за начинот и 
условите за извршување на обврските по кредитите од ме-
ѓународни финансиски организации за кои федерацијата 
дала гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

та инвестициона банка и Самоуправната интересна заед-
ница за патишта на СР Македонија за делумно финанси-
рање на делницата на трансјугословенскиот Автопат 
„Братство-Единство" Скопје - Петровец, во износ од 15 
милиони ЕС1Ј односно во динарска противвредност од 
75.000,000.000, зголемен за износот на договорената кама-
та и на трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица врз основа на која е утврдена височината на зае-
мот. 

Член 2 
Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаран-

ција се вршат според одредбите од Законот за начинот и 
условите за извршување на обврските по кредитите од ме-
ѓународни финансиски организации за кои федерацијата 
дала гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот дон од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

936. 
^ Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГ АР АН-
ЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА СТО-
ПАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА СКОПЈЕ, КА-
КО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕС-
ТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНС-
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ "БРАТСТВО-ЕДИН-

СТВО" 
Се прогласува Законот за супергаранција на Федера-

цијата за обврските на Стопанска банка - Здружена банка 
Скопје, како гарант по IV заем од Европската инвестицио-
на банка за делумно финансирање на изградбата на оддел-
ни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-
-единство", што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноем-
ври 1988 година. 

П бр. 899 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА СТОПАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА 
БАНКА СКОПЈЕ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВ-
РОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ 
ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТО-

ПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската, како суперга-

рант, за обврските на Стопанска банка - Здружена банка 
Скопје, како гарант по Договорот за заем меѓу Европска-

937. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАН-
ЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГА-
РАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИН-

СТВО" 
Се прогласува Законот за супергаранција на федера-

цијата за обврските на Здружена белградска банка, Бел-
град, како гарант по IV заем од Европската инвестициона 
банка за делумно финансирање на изградбага на одделни 
делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-
-Единство", што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноем-
ври 1988 година. 

П бр. 900 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАРАНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛ-
ГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА 
ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-

-ЕДИНСТВО" 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската, како суперга-

рант, за обврските на Здружена белградска банка, Белград, 
како гарант по Договорот за заем меѓу Европската инвес-
тициона банка и Самоуправната интересна заедница за 
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патишта на СР Србија, за делумно финансирање на делни-
цата на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Един-
ство" Трупале - Топличке Кочане, во износ од 25 милиони 
ЕС1Ј односно во динарска противвредност од 
125.000,000.000, зголемен за износот на договорената кама-
та и на трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица врз основа на која е утврдена височината на зае-
мот. 

Член 2 
Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаран-

ција се вршат според одредбите од Законот за начинот и 
условите за извршување на обврските по кредитите од ме-
ѓународни финансиски организации за кои федерацијата 
дала гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

938. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПА-

ЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Сојузната пазарна инспекција, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
24 ноември 1988 година. 

П бр. 904 
24 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СО-

ЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за Сојузната пазарна инспекција 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, 22/78, 23/80 и 22/87) 
во член 1 по зборот: „прописи" се додаваат зборовите: „и 
општи акти", а по зборот: „прометот" се додаваат запир-
ка и зборовите: „цените и квалитетот". 

Член 2 
Во член 2 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Сојузниот пазарен инспекторат може да основа под-

рачни организациони единици за вршење на работите од 
својата надлежност.". 

Член 3 
Во член 3 став 1 во уводната реченица по зборот: 

„врши" се додава зборот: „непосреден", а по зборот: „про-
писи" се додаваат зборовите: „и општи акти". 

Во точка 1 по зборот: „пазар" се додаваат запирка и 
зборовите: „се сузбива нелојалниот натпревар и монопо-
листичко™ спогодување". 

Во точка 5 по зборовите: „потеклото на производот" 
се става точка, а текстот до крајот се брише. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на став 1 точ. 4 и 5 од овој 

член, непосреден надзор над применувањето на прописите 
во прометот на стоки на мало вршат органите надлежни 
за работите на пазарната инспекција во републиките и во 
автономните покраини.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Член 4 се брише. 

Член 5 
Во член 6 став 2 зборовите: „став 1 точ. 4 и 5" се заме-

нуваат со зборовите: „став 2". 

Член 6 
Член 7 се брише. 

Член 7 
Во член 14 став 2 зборот: „позитивна" во вториот ред 

и зборот: „позитивна" во седмиот ред се бришат. 

Член 8 
Во член 19 став 1 зборовите: „да ги извести" се заме-

нуваат со зборовите: „да ги извести органите на управува-
њето". 

Во став 2 по зборот: „член" се додаваат зборовите: 
„во рок од осум дена од денот на донесувањето на заклу-
чокот". 

Член 9 
Во член 8 став 3, во член 17 став 1 и во член 22 став 2 

зборовите: „со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на пазарот и за општи стопански работи", односно 
„со сојузниот орган на управата надлежни за работи на 
пазарот и за општи стопански работи", се заменуваат со 
зборовите: „со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на стопанството", односно „со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на стопанството". 

Член 10 
Во член 26 по зборот: „инспекторат" се додаваат збо-

ровите: „во рок од осум дена". 

Член 11 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 

„Член 27а 
Работниците што работат на работи на пазарната ин-

спекција во органите на управата во републиките односно 
во автономните покраини најмалку три години можат да 
се преземат на работа во подрачните организациони еди-
ници на Сојузниот пазарен инспекторат без конкурс, ако 
за тоа постигнат спогодба функционерот кој раководи со 
Сојузниот пазарен инспекторат и функционерот кој рако-
води со органот на управата надлежен за работа на пазар-
ната инспекција во републиката и во автономната покраи-
на.". 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се применува 
од 1 мај 1989 година. 
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939. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 25 ноем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ да 

биде учесник во склучувањето на Општествен договор за 
финансирање на железничката инфраструктура. 

2. Се определува Одборот на Соборот на републики-
те и покраините за општествен план и развојна политика 
да учествува во постапката за усогласување на ставовите 
на учесниците на овој општествен договор и, по постигна-
тата согласност со другите учесници, да го предложи тек-
стот на Предлогот на општествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 526 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миодраг Бенковиќ, е. р. 

941. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и на член 286 став 2 

точ. 2 и 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 од Законот за 
обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно 
семе („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86, 43/86 и 87/87), 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 25 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на средствата за регрес 

за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87) во точка 1 бројот: „189.000,000.000" се 
заменува со бројот: „325.100,000.000". 

2. На крајот на текстот на точка 2 се додава нова ре-
ченица, која гласи: „За продадените количества вештачки 
ѓубрива, средствата за заштита на растенијата и квалитет-
ни сортни семиња во IV квартал на 1988 година основица 
за регрес се цените формирани до нивото на ден 30 сеп-
тември 1988 година.". 

3. Во точка 3 бројот: „63.000,000.000" се заменува со 
бројот: „108.370,000.000", а бројот: „126.000,000.000" - со 
бројот: „216.730,000.000". 

4. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Придонесот од точка 3 на оваа одлука, по одделни 

републики и автономни покраини, изнесува, и тоа: 

940. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5) и член 286 став 

2 точка 1) од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА УЧЕСТВОТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТООП-
ШТЕСТВЕНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НА-

ЦИОНАЛНИОТ ДОХОД 
1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ да 

биде учесник во склучувањето на Општествен договор за 
намалување на учеството на средствата за општоопштес-
твените и заедничките потреби во националниот доход. 

2. Се определува Одборот на Соборот на републики-
те и покраините за финансии да учествува во постапката 
за усогласување на ставовите на учесниците на овој оп-
штествен договор и, по постигнатата согласност со други-
те учесници, да го предложи текстот на Предлогот на оп-
штествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 565 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миодраг Велиновиќ, е. р. 

1. СР Босна и Херцеговина 
2. СР Македонија 
3. СР Словенија 
4. СР Србија 
5. САН војводина 
6. САП Косово 
7. СР Хрватска 
8. СР Црна Гора 

Динари 

29.193,531.000 
12.461,975.000 
38.014,442.000 
50.866,531.000 
23,103,418.000 
5.049,809.000 

53.553,983.000 
4.486,311.000 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 494 
25 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миодраг Бе нковиќ, е. р. 

942. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на 

федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74 и 
20/82), Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата одржана на 16 но-
ември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОВЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се разрешува од должноста секретар на Советот на 

федерацијата Веселин Лазовиќ со 14 октомври 1988 годи-
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на, со тоа што работниот однос му престанува на 31 де-
кември 1988 година. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

О. бр. 49 
16 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

943. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Сојузниот 

совет за заштита на уставниот поредок („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 16 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ 

ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК 
1. Се разрешува членот на Сојузниот совет за зашти-

та на уставниот поредок Кол, Широка. 
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Претседателство 
на*Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

О. бр. 48 
16 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател, 
Раиф ДиЈдаревиќ, е. р. 

944. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИ-
ТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови што мора-

ат да ги исполнуваат мерилата за топлотна енергија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/88), во член 9 табела 2 
колона - Пресметковна единица со температурна давачи 
и со водомер, во класа 4 прв ред процентот: „4%" се заме-
нува со процентот: „6%". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-3077/1 
12 октомври 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

945. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ 

МЕРИЛА ЗА ГАСОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат лабораториските ме-
рила за гасови (во натамошниот текст: мерилата за гасо-
ви). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS Z--17/1. 

Член 2 
Под мерила за гасови, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: 
1) бирети за гасови; 
2) мерни цевки; 
3) мерни кугли; 
4) микроазотометри. 

Член 3 
Вкупната номинална зафатнина на биретите и мерни-

те цевки за гасови мора да биде од 5 ml до 500 ml. Бирети-
те мораат да се испитуваат на излив со вода, а мерните 
исаки на влив со вода на референт на температура од 20 

Мерните кугла се испитуваат на елив и на излив, а 
номиналната зафатнина е од 10 ml до 10 1. 

Номиналната зафатнина на микроазотометарот е до 
К5 ml и се испитува на елив со 50%-ен раствор на калиум-
хидроксид. 

Член 4 
Границата на дозволената грешка за бирети и мерни 

цевки за гасови има вредност на еден поделок на скалата и 
е иста за вредноста на вкупната номинална зафатнина и за 
вредноста на делумната зафатнина. 

Член 5 
Границите на дозволените грешки за мерни кугли се 

дадени во следната табелата: 

Номинална зафатнина Граници на дозволените 
(ml) грешки (ml) 

од до на елив на из-
лив 

10 0 , 0 0 8 0 , 0 2 4 
10 2 5 0 , 0 1 5 0 , 0 4 5 
2 5 5 0 0 , 0 3 0 , 0 9 
5 0 1 0 0 0 , 0 5 0 , 1 5 
1 0 0 2 0 0 0 , 0 8 0 , 1 6 
200 4 0 0 0 , 1 ! 0 , 2 2 
4 0 0 600 0 . 1 4 0 , 2 8 
600 1 ООО 0 , 1 9 0 , 3 8 
ило ] 500 0 , 2 5 0 , 5 
1 5 0 0 2 0 0 0 0 , 4 0 , 8 
2 0 0 0 3000 0 . 6 1,2 
3000 4 0 0 0 0 , 9 1,8 
4 0 0 0 5 0 0 0 1 ,2 2 , 4 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 , 0 4 , 0 

Член 6 
Границата на дозволената грешка за микроазотоме-

тгр е ± 0,003 ml за вкупна номинална зафатнина и за де-
лумна зафатнина. 

Член 7 
Мерилата за гасови мораат да бидат од провидно 
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Цртеж 3 

Мерна кугла 

Цртеж 4 

Бпрети за гас 
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стакло, со соодветни хемиски и термички особини, и да се 
без видливи грешки и внатрешни напрегнувања. 

Мерилата за гасови мораат да ги исполнуваат усло-
вите1 предвидени со југословенскиот стандард JUS 
В.Е4.150, пропишан во Решението за југословенските стан-
дарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/67) и со југословенскиот стандард JUS 
В.Е8.092, пропишан во Решението за југословенските стан-
дарди за амбалажа за фармацевтски и медицински цели 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/62). 

Член 8 
Формите и конструкционите карактеристики на ме-

рилата за гасови се прикажани на цртежите 1,2, 3 и 4 што 
се составен дел на овој правилник. 

Член 9 
Внатрешниот пречник на цевките на мерната кугла 

во височина на мерната црта мора да биде најмногу: 

(ml) 
Зафатнина Внатрешен 

(ml) пречник 
од до (mm) 

10 6 
10 25 8 
25 50 10 
50 100 12 
100 200 13 
200 400 15 
400 600 16 
600 1000 18 
1000 1500 20 
1500 2000 25 
2000 3000 30 
3000 4000 35 
4000 5000 40 
5000 10000 50 

Член 10 
Биретите и мерните цевки мораат да имаат скала чии 

поделоци, зависно од номиналната зафатнина, имаат 
вредности дадени во следната табелата. 

Номинална зафатнина Вредност на 
(ml) поделокот 

од ДО (мл) 

5 0,01 или 
0,02 

5 10 0,02 
0,05 или 
0,10 или 

10 30 0,05 или 
0,10 

30 50 » 0,1 

50 75 0,1 или 
0,2 

75 100 0,1 или 
0,2 

100 150 0,2 или 
0,5 

150 350 0,5 или 
1,0 

350 500 1,0 или 
2,0 

Микроазотометарот има поделба на 0,01 ml. 
Растојанието помеѓу цртите на скалата на мерилото 

за гасови мора да изнесува најмалку: 

1) 1 mm ако внатрешниот пречник на цевките е до 15 
mm, 

2) 1,2 mm ако внатрешниот пречник е поголем од 15 
mm. 

Член 11 
Распоредот на цртите на скалата на мерилото за га-

сови зависи од поделбата и мора да биде обележена: 
1) секоја десетта црта ако поделбата е на: 0,01 ml; 0,1 

ml; 1 ml 
2) секоја петта, десетта или дваесетта црта ако е под-

елбата е на: 0,02 ml; 0,2 ml; 2 ml 
3) секоја втора, десетта или дваесетта црта, ако по-

делбата е на: 0,05 ml; 0,5 ml. 

Член 12 
Кај биретите и мерните цевки цртите на скалата fe 

обележуваат оддолу нагоре и обратно. 
Скалата може да има и до дваесет со број необе-

лежени црти над највисоката мерна црта. 

Член 13 
Мерните црти на мерилата за гасови мораат да би-

дат: 
1) долги - по целиот обем на цевките; 
2) средни - 2/3 од обемот на цевките; 
3) кратки - 1/2 од обемот на цевките. 

Член 14 
Натписите и ознаките на мерилата за гасови мораат 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и испишани така што да не можат да се избришат 
или симнат. 

Член 15 
На мерилата за гасови мораат да бидат испишани 

следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) номинална зафатнина (со симбол „cm3" или „ml"); 
3) ознака „In" ако мерилото е испитано на влив или 

„Ех" ако моерилото е испишано на излив; 
4) референтна температура (со симбол „20 °С") и ре-

ферентна течност ако не е вода, 
5) време на истекување (со симбол „ѕ") за мерила ис-

питани на излив, ^ 
6) службена ознака на типот, ако мерилото е одобре-

но, 
7) идентификационен број. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-3019/1 
16 ноември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

946. 
Врз основа на член 91а од Законот за авторското пра-

во („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78 и 24/86), Сојузот 
на организациите на композиторите на Југославија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
За јавно изведување и соопштување во јавноста (во 

натамошниот текст: изведување) музички дела што ги 
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штити Сојузот на организациите на композиторите на Ју-
гославија, освен нивно пренесување и емитување преку ус-
тановите на радиодифузијата, се плаќа надомест според 
Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопшту-
вање музички дела на јавноста (во натамошниот текст: Та-
рифата), која е составен дел на овој правилник. 

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Соју-
зот на организациите на композиторите на Југославија 
преку организациите на авторите, како и организациите 
на здружен труд за заштита на авторските права, во смис-
ла на член 91 од Законот за авторското право. 

Член 2 
Надомест не се плаќа за изведување на музички дела: 
1) заради настава и во вид на настава -г ако не се 

врши наплатување на влезни билети или друго наплатува-
ње; 

2) на школски свечености - ако пристапот е беспла-
тен; 

3) на приредби од кои целокупниот приход од прода-
дените влезни билети или доброволните прилози се дава 
во корист на настраданите од елементарни непогоди (зем-
јотреси, поплави, пожари и ел.) - ако изведувачите наста-
пуваат бесплатно; 

4) на приредби организирани на работилиштата на 
младинските работни акции - ако пристапот е бесплатен и 
ако изведувачите настапуваат бесплатно; 

5) на концерти и приредби што се организираат за ху-
мани цели (со помош на Црвениот крст, за децата на пад-
нати борци, за организациите на слепите, глувонемите и 
ел.) - ако изведувачите настапуваат бесплатно. 

Приредувачите на музички манифестации за хумани-
тарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање надо-
мест само на делот од приходот што фактички се уплату-
ва за хумани цели, а на останатиот дел од приходот надо-
мест се наплатува во предвидениот износ. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат несценски музички дела, со зборови или без 
зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, опе-
рети и др.), што не претставуваат драмска целина. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се 
смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосред-
но. 

Како механичка музика, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира музика што се изведува со инструмен-
ти за механичка репродукција (грамофон, музички авто-
мат, магнетофон, касетофон и др.) или што и се соопшту-
ва на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеори-
кордери, звучници и ел. 

Член 4 
Бруто-приход во смисла на овој правилник, претста-

вува вкупната наплата остварена со продажба на влезни 
билети или други форми на наплатување (резервации, зго-
лемување на цените на јадењата и пијачките, со за-
должителна или незадолжителна консумација, без оглед 
на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната це-
на се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, 
томбола, лотарија и ел.). 

Основица за пресметување на надоместот што се на-
платува за концерти за сериозна музика од Тар. број 1 
претставуваат: 

1) приходот остварен со продажбата на влезни биле-
ти; 

2) трошоците за сала; 
3) нето личниот доход на изведувачите и на дириген-

тот за соодветниот концерт или 
4) хонорарите на изведувачите и на диригентот. 
Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресметува 

така што вкупните лични доходи на изведувачите во соод-
ветниот месец се делат со вкупниот број на извршени тер-
мини (служби) во тој месец. Вака добиената вредност на 
еден термин се множи со бројот на термините остварени 
за реализација на концертот за кој се наплатува надомест. 

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, 
претставува и закупнината (надоместот) или друга форма 

на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за ме-
ханичка репродукција на музиката. 

Член 5 
Висината на надоместот за изведување на музички 

дела се утврдува во процент од бруто-приходот што при-
редувачот, односно организаторот на јавното изведување 
(во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа 
изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на 
изведувачот или во паушален износ. 

Член 6 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се 
врши наплатување на влезни билети или друго наплатува-
ње. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот из-
нос на надоместот предвиден во соодветниот тарифен 
број. 

Член 7 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако при изве-
дувањето на музички дела не се врши наплатување на 
влезни билети или друго наплатување, а изведувачите 
примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од 
најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветни-
от тарифен број. 

Ако при изведувањето на музички дела не се врши на-
платување на влезни билети или друго наплатување и ако 
изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведу-
вање се утврдува во висина на најнискиот износ на надо-
местот наведен во соодветниот тарифен број. 

Член 8 
Корисникот е должен на службата за заштита на ав-

торските музички права да и овозможи увид во докумен-
тацијата, и во рок од осум дена од денот на изведувањето 
да достави официјални точни податоци што служат како 
основ за утврдување и распределба на авторскиот надо-
мест. 

Ако корисникот не овозможи увид или не достави 
точни податоци од став 1 на овој член, висината на надо-
местот се утврдува во износ зголемен за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичко дело е користено без 

претходна дозвола (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за автор-
ското право), висината на надоместот се утврдува во дво-
ен износ. 

Член 10 
Ако музички дела се користени без претходна дозво-

ла (неовластено користење) и ако за такво користење е 
предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се сме-
та дека делата се користени во текот на целиот месец во 
кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот 
на деновите во кои навистина се користени. 

Член 11 
Ако на една приредба или кај еден корисник настапу-

ваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музича-
ри - изведувачи или се користат повеќе апарати за изведу-
вање на механичка музика, надомест се плаќа посебно за 
секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој 
апарат. 

Член 12 
Ако ист изведувачки состав или одделен музичар -

изведувач изведува музичко дело или последовно на две 
или повеќе места, или ако ист апарат се употребува после-
довно на две или повеќе места на ист или друг корисник, 
надомест се плаќа за секое одделно изведување на секое од 
тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или 

дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар-
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-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апа-
ратот или инструментот. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и ел. (заку-

подавецот) е должен да состави со корисникот договор за 
условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и 
на организацијата на авторите, како и на организацијата 
на здружен труд за заштита ца авторските права да им 
овозможи увид во договорот и во записникот за бруто-
-приходот остварен од продадените влезни билети. Во 
спортивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот 
надомест и за доставување на програмата. 

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овозможи 
на неовластена организација или лице да организира му-
зичко-забавна приредба и одбегне плаќање на пропишани-
от авторски надомест, должен е тој надомест да го плати 
и да ја достави програмата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБЕИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно 
изведување и соопштување на музички дела во јавноста 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 9/88). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила 30 дена од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-8972 
28 откомври 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на 

Сојузот на организациите на 
композиторите на 

Југославија, 
Андрија Томашек, е. р. 

ТАРИФА 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕ-
ЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 

Тарифен број 1 
Надоместот се плаќа во износ: 

Надомест за изведување на музички дела се плаќа 
според овој тарифен број и на приредби како што се: му-
зички фестивал, музичка свеченост, собор на народна му-
зика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и 
слично, со тоа што стапката се определува според видот 
на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови 
музика (сериозна, забавна, народна), се применуваа про-
сечната стапка од овој тарифен број. 

II. Забавни приредби 

Т а р и ф е н б р о ј 2 

Надомест се плаќа по приредба, во износ: 

Корисникот на музички дела кој не води точна книго-
водствена евиденција со документација за наплатените 
влезни билети или други форми на наплатување, плаќа, во 
смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот 
бруто-приход остварен во текот на целиот календарски 
месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена на-
платата на влезни билети или други форми на наплатува-
ње, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани 
влезни билети или се вршени други форми на наплатува-
ње. 

Ако покрај влезните билети или други форми на на-
платување се наплатува и задолжителна консумација (ве-
чера, мени и ел.), на име надомест за изведување на музич-
ки дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен 
број, и 4% од бруто-нриходот од задолжителната консума-
ција. Надомест за изведување во наведениот износ се на-
платува и кога се наплатува консумација без наплатување 
на влезен билет. 

Ако корисникот на музички дела не води точна кни-
говодствена евиденција со документација за наплатените 
задолжителни консумации, тогаш тој, во смисла на став 3 
од овој тарифен број, плаќа 5% од вкупниот бруто-приход 
оставрен во текот на целиот календарски месец (или на за-
бавната приредба) во кој е утврдена наплата за за-
должителни консумации, без оглед на бројот на деновите 
во кои задолжителната консумација навистина е наплату-
вана. 

Корисниците на музички дела - самостојни угости-
телски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски 
надомест во височина што одговора на надоместот ут-
врден според приходите на соодветниот корисник на сред-
ства во општествена сопственост кој води точна книговод-
ствена евиденција за бруто приходот или кој плаќа автор-
ски надомест врз основа на договор за користење на му-
зички дела. 

III. Други приредби 

1. Модни ревии, избор на убавица и слично: 

Т а р и ф е н б р о ј 3 
Надомест за изведување се плаќа на приредба и тоа: 

1) со наплата на влезен билет или 
друга форма на наплата 4% од бру-
то-доходот; 

Влез со на-
плата на Најнизок из-

Ред. 
број Вид на приредбата влезни биле- Влез беспла- нос на нале-

ти или дру- тен местот во 
Ред. 
број 

ги форми на 
наплатување 

динари 

1 Концерт на сериозна 6% ОД 6% од хо-
музика бруто норарот 

приходот на изве-
дувачите 20.000 

2 Концерт на забавна 
музика, шоу, дела на 
заштитени автори во 
духот на народната 
музика, концерт на 
изворна и обработена 
народна музика (пес-
ни и игри) и слично 10% " 10% " 3 0 . 0 0 0 

3 Академија, прослава 
и слично 6% " 6% " 20.000 

4 Балетен дивертисман, 
танцови ревии, танцо-
ви натпревари и ре-
вии на лед 6% " 6% " 20.000 

5 Променаден концерт 6% " 20.000 

Реден број Вид на приредбата Влез со на- Влез беспла- Најнизок из-
плага на тен нос на надо-
влезен билет местот во 
или други динари 
форми на 
наплатување 

1 Игранка, другарска 10% од 30.000 
вечер, свадба, просла- хонора-
ва, банкет, матурска, 10% од рот на 
бруцошка, клупска ве-бруто изведува-
чер и слично приходот чиге 

2 Забава, бал, маскен-
приходот чиге 

бал, дочек на нова го-
дина и слично 12% " 12% " 40.000 
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2) ако влезот е бесплатен: 
а) ако се изведува жива музика -

4% од хонорарот на изведувачи-
те; 

б) ако се изведува механичка 
музика 45.000 динари 

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се 
плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

2. Циркуски претстави: 

Т а р и ф е н б р о ј 4 

Ако се изведува жива или механичка музика, надо-
местот се плаќа од претставата: 

1) до 200 седишта 12.000 динари 
> 2) од 201 до 500 седишта 18.000 динари 

3) повеќе од 500 седишта 22.000 динари 

3. Артистички приредби: 

Т а р и ф е н б р о ј 5 
Ако се изведува жива или механичка музика, се плаќа 

4% од бруто приходот од приредба. 

4. Спортски и фискултурни приредби: 

Т а р и ф е н б р о ј 6 
На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др., за 

изведување на механичка или жива музика пред почетокот 
на приредбата, во паузата или по приредбата, надоместот 
се плаќа по приредба: 

1) до 10.000 седишта 30.000 динари 
2) над 10.000 до 30.000 седишта 45.000 динари 
3) повеќе од 30.000 седишта 60.000 динари. 

За изведување на музика на самата приредба (меха-
ничка или жива музика), при која се изведува фискултурна 
програма, се плаќа 2% од бруто-приходот на влезниот би-
лет односно хонорарот на изведувачите, а најмалку во 
двоен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се 
плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

5. Изведување на музички несценски дела при прикажува-
ње на сценски дела: 

Т а р и ф е н б р о ј 7 
За ненарачани музички дела што се изведуваат во 

драмско-сценски дела, било како музичка придружба или 
како илустрација, или се вклопени во самиот драмски 
текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по 
претставата, надоместот се плаќа по претстава: 

Реден 
број 

Траење на музиката Влез со на- Влез беспла- Најнизок из-
л а г а на тен нос на надо-
влезгн билет мест во ди-
пли друга кари 
форма на 
наплатување 

1 до 10 минути 2% од 2% од хо- 10.000 
бруто норарот 
при- на изве-
ходот дувачите 

2 до 20 " 3% " 3% " 15.000 
3 до 30 " 4% " 4% " 22.000 
4 повеќе од 30 минути 5% " 5% 25.000 

IV. Свирачи поединци 

Т а р и ф е н б р о ј 8 
Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување 

на музички дела: 

1) на саеми, панаѓури и ел., 
дневно 12.000 динари 

2) на свадби што не се организи-
рани во јавни локали, по 
свадба 16.000 динари 

3) договорен годишен паушал во 
износ од 60.000 динари. 

На инвалидите со над 50% инвалидност надоместот 
им се намалува за 50%. 

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО 
ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

V. Угостителски дуќани 

ЖИВА МУЗИКА 

Т а р и ф е н б р о ј 9 
1. Надоместот за изведување на жива музика во угос-

тителски дуќани во кои не се наплатуваат влезни билети 
или задолжителни консумации изнесува месечно: 

Број на столови во затво-ТР а е њ е н а изведувањето на 
реи или отворен про- жива музика 
стор, односно можен (до 24 часот) (по 24 часот) 

број посетители д ^ ; 

до 40 40.000 50.000 
од 41 до 80 50.000 60.000 
од 81 до 120 60.000 70.000 
од 121 до 180 70 ООО 80.000 
од 181 до 240 80.000 90.000 
од 241 до 300 90.000 100,000 

од 301 до 360 100.000 110.000 
од 361 до 420 110.000 120.000 
од 421 до 480 120.000 130.000 
од 481 до 540 130.000 140.000 
од 541 до 600 140.000 150.000 

од 601 до 660 150 ООО 160.000 
од 661 до 720 160.000 170.000 
од 721 до 780 170.000 180.000 
од 781 до 840 180.000 190.000 
од 841 до 900 190.000 200.000 
над 900 200.000 210.000 

За поединечно изведување надоместот се плаќа по та-
рифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 10.000 
динари по ден. 

Во баровите и слични локали во кои се игра, надомес-
тот се плаќа за 100% повеќе од надоместите наведени во 
оваа точка. 

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат 
влезни билети или задолжителни консумации, надоместот 
се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се корис-
ти музика подолго или од посетителите се наплатуваат 
влезни билети, резервации, задолжителна консумација 
или зголемена цена и ел., (дочек на нова година, забава, 
бал, маскенбал, свадба, прослава, банкет, матурска, бру-
цошка, клупска вечер и ел.), покрај месечниот износ на 
надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надо-
мест за изведување, според тарифниот број 2 на оваа тари-
фа. 

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува своја-
та обврска во поглед на јавното изведување на музички де-
ла и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз 
организаторите или изведувачите на музичко-забавнага 
програма. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точ-
ка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услу-
ги, туку деловните простории се издаваат во закуп или са-
мо делумно се даваат угостителски услуги, плаќаат и по-
себен надомест во најголем износ по основот од точка 3 на 
овој тарифен број што се наплатува во таков или во сли-
чен угостителски дуќан. 
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МЕХАНИЧКА МУЗИКА 

Т а р и ф е н б р о ј 10 
1. Надоместот за изведување на музика преку радио-

апарати, грамофони или магнетофони во угостителски ду-
ќани, освен во барови и слични локали, изнесува месечно 
5.000 динари. 

За изведување на механичка музика со озвучување во 
барови, дискоклубови и видеоклубови и слични локали, 
како и во угостителски дуќани во кои се користи механич-
ка музика со озвучување, надомест се наплатува според 
тарифниот број 9 на оваа тарифа. 

Ако во локалите се наплатуваат влезни билети или 
задолжителна консумација, односно се исплатува закупни-
на (надомест за апаратот за механичка репродукција на 
музика), надомест се плаќа според тарифниот број 2 на 
оваа тарифа. 

2. Надоместот за изведување на музика преку телеви-
зори во угостителски дуќани изнесува месечно 5.000 дина-
ри. 

3. Надоместот за пренесување на музика преку звуч-
ници со грамофон, магнетофон или радиоапарат во секоја 
друга просторија или место изнесува 50% од основниот 
надомест од точ. 1 и 2 на овој тарифен број. 

VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд и 
државните органи 

Т а р и ф е н б р о ј 11 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

ка преку: 

1) грамофони или магнетофони 
2) радиоапарати или телевизори 

5.000 динари 
5.000 динари 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

Т а р и ф е н б р о ј 12 
Надоместот се плаќа месечно, за изведување на музи-

ка преку: 

1) грамофони или магнетофони 
2) радиоапарати или телевизори 

5.000 динари 
5.000 динари. 

МИ. Трговски дуќани, агенции и други деловни просто-
рии 

Т а р и ф е н б р о ј 13 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

ка во: 

1) стоковни куќи и дуќани преку: 
а) грамофони или магнетофони, по 

едно средство (апарат). 5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори, 

по едно средство (апарат) 5.000 динари 
в) озвучување, основен надомест 12.000 динари 
г) озвучување, по еден звучник 1.000 динари 

Ако се користат повеќе средства (апарати), надомес-
тот може да се договори и во месечен паушален износ, зе-
мајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се 
користат: 

2) во продавници, млекарници, бен-
зински станици и слично, преку: 

а) грамофони или магнетофони 5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори 5.000 динари 
в) озвучување, основен надомест 12.000 динари 
г) озвучување, по еден звучник 1.000 динари 

3) во туристичи и други агенции, пре- а) грамофони 
тставништва и други простории во или магне-
т и се работи со странки, преку: тофони 

5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори 5.000 динари 

в) озвучување, основен надомест 12.000 динари 
г) озвучување, по еден звучник 1.000 динари 

IX Саеми 

Т а р и ф е н б р о ј 14 
За изведување на механичка музика, освен музика од 

музички автомат, надомест се плаќа 20.000 динари дневно. 

X. Занаетчиски дуќани 

Т а р и ф е н б р о ј 15 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

ка во: 

1) слаткарници, преку: 
а) грамофони или магнетофони 5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори 5.000 динари 

2) берберско-фризерски дуќани, пре-
ку* 

радиоапарати, Грамофони или 
магнетофони 5.000 динари 

3) салони за чистење на обувки, пре-
ку: 
а) грамофони или магнетофони 5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори 5.000 динари 

4) други занаетчиски дуќани, преку: 
а) грамофони или магнетофони 5.000 динари 
б) радиоапарати или телевизори 5.000 динари 

XI. Производствени организации на здружен труд 
Т а р и ф е н б р о ј 16 

Надоместот месечно изнесува, и тоа: 

1) како основен надомест за озвучува-
ње 12.000 динари 

2) за секој звучник 1.000 динари 

XII Превозни средства 

Т а р и ф е н б р о ј 17 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

ка: 

1) на бродови, и тоа на: 

а) жива музика и механичка музи- според тарифни-
ка со озвучување от број 9 на оваа 

тарифа 
б) механичка музика, по едно сред-

ство (апарат), освен музика од 
музички автомати од тарифниот 
број 28 на оваа тарифа 5.000 динари 

в) преку озвучување, по звучник 1.000 динари 
2) во автобуси, возови или авиони, за изведување на меха-

ничка музика: 
а) по автобус 3.500 динари 
б) по озвучен вагон 3.500 динари 
в) по авион 3.500 динари 

За возови кои немаат постојан број вагони, надомес-
тот може да се договори во месечен паушален износ; 

3) на автобуски или железнички станици, на бродски 
пристаништа и аеродроми, и тоа на: 

а) механичка музика, по едно сред-
ство (апарат), освен музика од 
музички автомат од тарифниот 
број 28 на оваа тарифа 6.000 динари 

б) преку озвучување, по звучник 1.000 динари 
4) во рекламни автомобили (автомо-

били во кои во текот на возењето 
се врши рекламирање со механич-
ка музика) - дневно 3.000 динари 
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XIII. Кина 
Т а р и ф е н б р о ј 1 8 

Надоместот за изведување на музика преку грама-
ден, магнетофон, радиоапарат или некое друго механичко 
средство пред почетокот на претставата, во паузата или 
по претставата во кино, се плаќа месечно по следната та-
бела: 

Број на претставите неделно 
Еро на Цена на велзни- 1 повеќе од од 7 до ДО 6 

седишта- те билети 15 15 
та Динари Динари Динари Динари 
1 2 3 4 5 

до 400 до 2.000 3.000 2.500 2.000 
до 2.000 до 3.000 3.500 3.000 2.500 
од 3.000 до 4.000 4.000 3.500 3.000 
од 4.000 до 5.000 4.500 4.000 3.500 

над 5.000 5.000 4.500 4.000 
од 401 до 2.000 5.500 5.000 4.500 
до 800 од 2.000 до 3.000 6.000 5.500 5.000 

до 3.000 до 4.000 6.500 6.000 5.000 
од 4.000 до 5.000 7.000 6.500 6.000 

над 5.000 7.500 7.000 6.500 
над 800 2.000 8.000 7.500 7.000 

од 2.000 3.000 8.500 8.000 7.500 
од 3.000 4.000 9.000 8.500 8.000 
пд 4.000 5.000 9.500 9.000 8.500 

над 5.000 10.000 9.500 9.000 

XIV Читални 
Т а р и ф е н б р о ј 19 

За изведување на механичка музика, освен за музика 
од музички автомат, надомест се плаќа 3.000 динари ме-
сечно. 

XV. Месни заедници, општествени или клупски простории 
Т а р и ф е н б р о ј 20 

Надоместот се плаќа месечно за изведување на меха-
ничка музика преку: 

1) грамофон или магнетофон 6.000 динари 
2) радиоапарат или телевизор 3.000 динари 
Надомест за изведување на музички дела, со наплата 

на влезни билети или други форми на наплатување, или со 
игранка (диско-клубови и др.), се плаќа според тарифниот 
број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и 
во паушален износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 
Т а р и ф е н б р о ј 21 

Надоместот се плаќа месечно за изведување на: 
1) механичка музика, освен од 

музички автомат 5.000 динари 
2) со озвучување, по еден звуч-

* ник 1.000 динари 

XVII. Југословенска народна армија 
Т а р и ф е н б р о ј 22 

Надоместот за изведување на музички дела во Југо-
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словенската народна армија за службени цели се плаќа според посебна спогодба. 
Под изведување на музички дела за службени цели во 

Југословенската народна армија се подразбира изведува-
ње на музички дела во касарните и гарнизоните за војни-
ците, при дочек и испраќање на државни делегации, на во-
ени паради, погреби и слично. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 од овој тарифен број, на таквото изведување ќе се 
применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови 

Т а р и ф е н б р о ј 23 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на: 
1) механичка музика, освен од 

музички автомат 18.000 динари 
2) со озвучување - по еден звуч-

ник 1.000 динари 

XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки 

Т а р и ф е н б р о ј 24 
Надоместот се плаќа за изведување на механичка му-

зика, и тоа: 
1) во салони за забава, месечно 30.000 динари 
2) во забавни паркови, дневно 5.000 динари 
3) за вртелешки, дневно 1.000 динари 

XX. Школи за играње 

Т а р и ф е н б р о ј 25 
Надоместот, без оглед на видот на музиката, изнесу-

ва месечно 15.000 динари. 

XXI Месни разгласни станици 

Т а р и ф е н б р о ј 26 
Надомест се плаќа за изведување на механичка музи-

ка, и тоа: 
1) дневно 1.000 динари 

2) месечно 10.000 динари 

XXII. Локални радиостаници 

Т а р и ф е н б р о ј 27 
Надоместот се плаќа месечно, според траењето на 

емисиите во неделата, и тоа: 
1) до 15 часови 7.500 динари 
2) од 15 до 30 часови 15.000 динари 
3) од 30 до 40 часови 24.000 динари 
4) преку 40 часови 30.000 динари 
Локалните радиостаници што остваруваат посебни 

приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и 
слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, 
наплатуваат уште и 4% од тие бруто-приходи. 

XXIII Музички автомати 

Т а р и ф е н б р о ј 28 
За изведување на музика од музички автомати без ек-

ран, надомест се плаќа месечно 25.000 динари. 

947. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална политика објавува 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ, ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ОД I ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1988 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1988 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на следните 
готови лекови: 
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Реден 
број Назив на лекот Форма и пакување 

на лекот 
Производител на 

лекот 

Број и датум на 
одобрението за 

пуштање на лекот 
во промет 

Број и датум на 
одобрението за 
укинување на 
решението за 

пуштање на лекот* 
во промет 

1 2 3 4 5 б 

1 ACETYSAL таблети, кутија со 
10 таблети по 0,5 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

15-515-1023/1-65 
23.10.1967 година 

06-2105/1 
11.5.1988 година 

2 ACETYSAL таблети, кутија со 
20 таблети по 0,5 g 

•» 15/515-1023/2-65 
23.10.1967 година 

06-2043/1 
11.5.1988 година 

3 ACETYSAL таблети, кутија со 
500 таблети по 
0,5 g 

15/515-1023/3-65 
23.10.1967 година 

06-2042/1 
11.5.1988 година 

4 ACYNORM FORTE дражен, 70 дражен - 07-2038/1 
4.6.1981 година 

06-2044/1 
11.5.1988 година 

5 ACYNORM LIQUIDUM раствор, 200 ml 05-1765/1-68 
31.3.1969 година 

06-2045/1 
11.5.1988 година 

6 ADRENALINI HYD-
R O C H L O R I D E 

ампули, кутија со 
10 ампули од 1 ml 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

15-515-294/1-65 
22.9.1965 година 

06-9425/1 
11.5.1988 година 

7 ADRENALINI HYD-
R O C H L O R I D E 

раствор, шишенце 
со 20 ml 

м 15-515-296/1-65 
22.9.1965 година 

06-9437/1 
11.5.1988 година 

8 AKR1NOR таблети, кутија со 
30 таблети 

„Галеника" - Фар-
маиеу гско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун. 

05-3933/2 
13.3.1969 година 

06-46/1 
11.5.1988 година 

9 ALDACTONE - A таблети, кутија со 
100 табл. по 25 mg 

»» 05-4485/2 
11.12.1969 година 

06-47/1 
11.5.1988 година 

10 ALKORNIN инјекции, кутија со 
30 ампули по 
0,3 mg ^ 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

05-5319/1-79 
21.2.1980 година 

06-9424/1 
11.5.1988 година 

И AMPICILIN капсули, 
500 х 250 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05-114/1 
1.9.1978 година 

06-2107/1 
11.5.1988 година 

12 AMPICILIN капсули, 
500 х 500 mg 

»» 05-113/1 
1.9.1978 година 

06-2106/1 
11.5.1988 година 

13 AMRACIN капсули, 
16 х 250 mg 

„Ггленнка" - Фар-
м а н а 1ско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

07-1003/1 
28.3.1984 година 

06-48/1 
11.5.1988 година 

14 AMRACIN капсули, 
104 х 250 mg 

07-824/1-83 
28.3.1984 година 

06-49/1 
11.5.1988 година 

15 AMBRAMYCIN капсули, 
16 х 250 mg 

05-3735/1 
19.12.1968 година 

06-4958 
10.5.1988 година 

16 AMPICILIN капсули, шишенце 
со 16 капсули по 
250 mg 

« 08-3631/1-70 
20.4.1971 година 

06-5367 
10.5.1988 година 

17 ANTIPERNICIN ампули, кутија со 
100 ампула 1 сет 
100 grama 

»» 08-199/1 
23.4.1962 година 

06-50/1 
11.5.1988 година 

18 APAURIN дражен, кутија со 
30 дражен по 2 mg 

„Крка" - „Исис" -
Товарна здравил, 
Ново Место 

08-5749/1-70 
1.4.1971 година 

06-2108/1 
11.5.1988 година 

19 APAURIN дражен, кутија со 
30 дражен по 5 mg 

08-5750/1-70 
1.4.1971 година 

06-2109/1 
11.5.1988 година 

20 ARBID капки, 20 mg 15-739/1 
17.3.1967 година 

06-2046/1 
11.5.1988 година 
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21 ASPALGIN таблети, 
20 x 300 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

0502-715/1 
8.5.1978 година 

06-2048/1 
11.5.1988 година 

22 ASPALGIN таблети, 
500 x 300 mg 

»» 05-1542/1-78 
22.2.1979 година 

06-2047/1 
11.5.1988 година 

23 ASEPSOL раствор, шише од 
10 1 

„Плива" - СОУР 
Фармацеутска, ке-
мијска, прехрамбе-
на и козметичка 
индустрија, Загреб 

05/2-2176/1 
2.7.1975 година 

06-3847/1 
11.5.1988 година 

24 AQUA REDESTILATA ампули, кутија со 
100 ампули 2 ссш 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Земун 

08-385/1 
19.5.1961 година 

06-51/1 
11.5.1988 година 

25 B-COMPLEX дражен, цевче со 
30 дражен 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

08-4204/1-70 
1.4.1971 година 

06-2110/1 
11.5.1988 година 

26 B-COMPLEX дражен, шише со 
1000 дражен 

и 
08-4204/2-70 

1.4.1971 година 
06-2111/1 

11.5.1988 година 
27 B-COMPLEX зрнца, кесенце со 

70g 
»» 08-4205/1-70 

1.4.1971 година 
06-2090/1 

11.5.1988 година 

28 BLEOCIN лио-ампули, 
10 х 15 mg 

6-1266/1 
6.12.1972 година 

06-2049/1 
11.5.1988 година 

29 BLOXAN таблети, 
50 х 100 mg 

*» 07-3534/1-82' 
12.8.1983 година 

06-2053/1 
11.5.1988 година 

30 BONOPEN капсули, шишенце 
со 12 капсули по 
250 mg 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

6-554/1 
24.10.1973 година 

06-164/1 
11.5.1988 година 

31 BONOPEN капсули, шишенце 
со 100 капсули по 
250 mg 

« 6-554/2 
24.10.1973 година 

06-163/1 
11.5.1988 година 

32 BONOPEN капсули, шишенце 
со 500 капсули по 
250 mg 

« 08/2-2481/2 
9.7.1975 година 

06-165/1 
11.5.1988 година 

33 BONOPEN инјекции, кутија со 
1 шишенце од 250 
mg и 1 амп. од 2,5 
ml вода за инјек-
ции 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

'2248/1 
10.12.1974 година 

06-166/1 
11.5.1988 година 

34 BONOPEN инјекции, кутија со 
1 шишенце од 500 
mg и 1 амп. од 4 
ml вода за инјек-
ции 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

2249/1 
10.12.1974 година 

06-167/1 
11.5.1988 година 

35 BOROGAL борен крем, туба 
со 50 g крема 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Београд-Земун 

08-2044/1-71 
19.1.1972 година 

06-53/1 
11.5.1988 година 

36 BUSCOL COMPOSITUM инјекции, кутија со 
6 ампули од 5 ml 

„Плива" - СОУР 
Фармацеутска, ке-
мијска, прехрамбе-
на и козметичка 
индустрија, Загреб 

05-4639/1-78 
18.5.1979 година 

06-6511/1 
11.5.1988 година 

37 CEDILANID капки, 30 ml „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

0502-340/1 
26.4.1978 година 

06-2050/1 
11.5.1988 година 

38 CEFALORIDIN инјекции, кутија со 
10 шишенца по 
250 mg 

„Алкалоид" - Хе-
' миСка, фармацев-

тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

05/2-3901/1-75 
5.7.1976 година 

06-9435/1 
10.2.1988 година 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 - Страна 1823 
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39 CEFALORIDIN инјекции, кутија со 
10 шишенца по 
500 mg 

и 05/2-3056/1 
5.7.1976 година 

06-9436/1 
10.2.1988 година 

40 CEFAMEZIN инјекции, 
1 х 250 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05/2-933/1 
9.4.1975 година 

06-2051/1 
11.5.1988 година 

41 CEFAMEZIN инјекции, 
5 х 250 mg 

»» 05/2-933/2 
9.4.1975 година 

06-2052/1 
11.5.1988 година 

42 CEFAMEZIN инјекции, 
1 х 500 mg 

9* 05/2-934/1 
9.4.1975 година 

06-2054/1 
11.5.1988 година 

43 CEFAMEZIN инјекции, 
5 х 500 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05/2-934/2 
9.4.1975 година 

06-2037/1 
11.5.1988 година 

44 CEFAMEZIN инјекции, 
5 х 1000 mg 

и 05/2-932/2 
9.4.1975 година 

06-2038/1 
11.5.1988 година 

45 CEFAMEZIN инјекции, 
50 х 1000 mg 

п 05/01-1019/1 
31.8.1979 година 

06-2039/1 
11.5.1988 година 

46 CEFATREXYL инјекции, кутија со 
10 шишенца по 
500 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Београд-Земун 

05/2-43/1 
5.4.1976 година 

06-54/1 
10.2.1988 година 

47 CEFATREXYL инјекции, кутија со 
10 шишенца по 1 g 

и 05/2-42/1 
5.4.1976 година 

06-55/1 
10.2.1988 година 

48 CHINIDINI SULFATIS 
RETARD 

таблети, 
20 х 300 mg 

„Срболек" - РО за 
медицинско снаб-
девање, Београд 

05-2377/1 
20.6.1979 година 

06-9418/1 
10.5.1988 година 

49 CHINIDINUM таблети, 20 х 0,2 g „Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

5840/1 
22.10.1979 година 

06-6341/1 
11.5.1988 година 

50 CHLORAMPHENICOL маст, 5 g 5% „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

09-15/1 
14.4.1960 година 

06-2040/1 
11.5.1988 година 

51 CHLORAMPHENICOL капсули, 
12 х 250 mg 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

07-503/1 
8.7.1981 година 

06-9430/1 
10.2.1988 година 

52 CHLORAMPHENICOL капсули, кутија со 
100 капсули по 
250 mg 

м 07-504/1 
8.7.1981 година 

06-9431/1 
10.2.1988 година 

53 CHLORAMPHENICOL капсули, кутија со 
100 капсули по 250 
mg 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

07-505/1 
8. 7. 1981 година 

06-9432/1 
10. 2. 1988 година 

54 CHLORAMPHENICOL сируп, шишиња со 
50 g 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

16-318/1 
И. 7. 1963 година 

06-57/1 
10. 2. 1988 година 

55 CHLORAMPHENICOL супозитории, кути-
ја со 5 супозито-
рии 

п 09-981/4 
23. 6. 1958 година 

06-56/1 
10. 2. 1988 година 

56 CHYMORAL дражен, кутија со 
48 дражен 

п 05-1809/2 06-58/1 
23. 12. 1968 година 10. 2. 1988 година 

57 CISRELAX таблети, кутија со 
50 таблети по 100 
mg 

и 05-441/1-80 
28. 4. 1981 година 

06-61/1 
10. 2. 1988 година 

58 CISRELAX таблети, кутија со 
250 таблети по 100 
mg 

п 05-440/1-80 
28. 4. 1981 година 

06-62/1 
10. 2. 1988 година 
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59 CIMETIDIN таблети, кутија со 
50 таблети по 200 
mg 

инјекции, 10 х 200 
mg/2 ml 

п 05-1602/1 
06. 5. 1980 година 

06-59/1 
10. 2. 1988 година 

60 CIMETIDIN 

таблети, кутија со 
50 таблети по 200 
mg 

инјекции, 10 х 200 
mg/2 ml 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 4 

Место 

05-1214/1 
14. 4. 1980 година 

06-2091/1 
11. 5. 1988 година 

61 CIMETIDIN таблети, 150 х 200 
mg 

и 05-1213/1 
14. 4. 1980 година 

06-2092/1 
И. 5. 1988 година 

62 CITESTROL таблети, кутија со 
100 таблети по 40 
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

07-2662/1 
И. 11. 1963 година 

06-60/1 
10. 2. 1988 година 

63 CODAPHEN таблети, кутија со 
6 таблети 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија Скопје 

16-733/1-63 
18. 1. 1964 година 

06-6270/1 
10. 2. 1988 година 

64 CODAPHEN таблети, кутија со 
250 таблети 

и 16-733/3-63 
23. 3. 1964 година 

06-6340/1 
10. 2. 1988 година 

65 COFFEINUM cum NA-
TRII BENZOATE 

инјекции, кутија со 
10 ампули 1 ml 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

08-19/1-71 
18. 10. 1972 година 

06-172/1 
11. 5. 1988 година 

бб COFFEINUM cum NA-
TRII BENZOATE 

инјекции, кутија со 
15 ампули по 1 ml 

** 08-19/2-71 
18. 10. 1972 година 

06-171/1 
11. 5. 1988 година 

67 COMPLAMIN таблети, шишенце 
со 30 таблети по 
150 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

15-67/1 
10. 4. 1967 година 

06-63/1 
11. 5. 1988 година 

68 COMPLAMIN таблети, шишенце 
со 200 таблети по 
150 mg 

» 15-67/2 
10. 4. 1967 година 

06-64/1 
10. 2. 1988 година 

69 COMPLAMIN 300 дражен, кутија со 
60 дражен по 300 
mg 

таблети, цевче со 
20 таблети по 0,5 g 

п 6-3291/1 
25. 9. 1972 година 

06-65/1 
10. 2. 1988 година 

70 C-VITAMIN 

дражен, кутија со 
60 дражен по 300 
mg 

таблети, цевче со 
20 таблети по 0,5 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

08-4207/1 
30. 12. 1970 година 

06-2089/1 
11. 5. 1988 година 

71 DEXAMETHASON ампули, кутија со 
25 ампули од 1 ml 

п 08-4203/1-70 
25. 2. 1971 година 

06-2096/1 
И. 5. 1988 година 

72 DEXAMETHASON таблети, шишенце 
со 10 таблети по 
0,5 mg 

« 08-4202/1-70 
25. 2. 1971 година 

06-2095/1 
И. 5. 1988 година 

73 DEXAMETHASON таблети, шишенце 
со 20 таблети по 
0,5 mg 

„Крка" - Товарна 08-4202/2-270 
здравил, Ново /-25. 2. 1971 година 
Место 

06-2094/1 
11. 5. 1988 година 

74 DEXAMETHASON таблети, шишенце 
со 50 таблети по 
0,5 mg 

99 08-4202/3-70 
25. 2. 1971 година 

06-2093/1 
11. 5. 1988 година 

75 DIEDI-NITRATE капсули, кутија со 
12 капсули 

„Срболек" - РО за 
медицинско снаб-
денана, Београд 

08-2493/1 
21. 9. 1970 година 

06-9417/1 
10. 5. 1988 година 

76 DICLOCIL капсули, 16 х 250 
mg 

РО „Галеника" -
Фармацеутско-хе-
мијска индустрија, 
Београд-Земун 

302/1 
3. 9. 1974 година 

06-66/1 
11. 5. 1988 година 

77 DIPRESAN таблети, кутија со 
40 таблети по 1 mg 

Фармацеутска, хе-
миска и санитет-
ска индустрија РО 
„Босналијек" -
ООУР Институт за 
научноистраживач-
ки рад и развој, 
Сарајево 

06-2291/1-85 
26. 3. 1987 година 

1 

06-286/1 
13. 5, 1988 година 
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78 DOLO-ADAMON дражен, кутија со 
20 дражен 

п 05-5524/1-69 
18. 9. 1970 година 11. 

06-3413/1 
5. 1988 година 

79 DUOPEN инјекции, 50 х 
1,200.000 I.E. 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05/2-1776/1 
10. 7. 1975 година И. 

06-2010/1 
5. 1988 година 

80 EFLORAN таблети, 100 х 400 
mg 

»» 07-2439/1 
9. 12. 1982 година 11. 

06-2011/1 
5. 1988 година 

81 EGOCIN Н спреј, 70 g »» 6-1446/1 
17. 9. 1973 година 11. 

06-2012/1 
5. 1988 година 

82 ENDOBIL инјекции, 5 х 20 
ml + 5 х 1 ml 

05/2-1351/1 
14. 5. 1975 година И. 

06-2015/1 
5. 1988 година 

83 ENDOBIL инјекции, 5 х 30 
ml и 5 х 1 ml , 

»» 05/2-1352/1 
14. 5. 1975 година Ji-

06-2013/1 
5. 1988 година 

84 ENDOBIL инфузија, 100 ml »» 05/2-1350/1 
14.. 5. 1975 година l l . 

06-2014/1 
5. 1988 година 

85 ERGOFEN mitte доажеи, ши-
шенце со 24 mitte 
дражен 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

08-14/1-71 
18. 10. 1972 година 11. 

06-175/1 
5. 1988 година 

86 ERGOFEN forte дражен, ши-
шенце со 12 forte 
дражен 

08-15/1-71 
18. 10. 1972 година 11. 

06-152/1 
5. 1988 година 

87 ESKACEF капсули, 16 х 250 
mg 

»» 2703/1 
26. 11. 1974 година 11. 

06-157/1 
5. 1988 година 

88 ESKACEF капсули, 100 х 250 
mg 

2703/2 
26. 11. 1974 година 11. 

06-153/1 
5. 1988 година 

89 ERITROMICIN капсули, шишенце 
со 16 капсули по 
250 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

08-5748/2 
25. 12. 1970 година 11. 

06-2097/1 
5. 1938 година 

90 ERITROMICIN капсули, 16 х 250 
mg 

»» 
• 15/И-1686/2 

12. 12. 1967 година И. 
06-2016/1 

5. 1988 година 

91 ERITROMICIN капсула, 100 х 250 
mg 

15/II-1686/3 
12. 12. 1967 година 1L 

06-2017/1 
5. 1988 година 

92 ESKACEF капсули, шишенце 
со 16 капсули по 
500 mg 

„Подравка" - Коп-
ривница, ООУР 
„Белупо" - Твор-
ница лијекова, 
Лудбрег 

2701/1 
26. И. 1974 година И. 

06-158/1 
5. 1988 година 

93 ESKACEF капсули, шишенце 
со 100 капсули по 
500 mg 

2701/2 
26. И. 1974 година 11. 

06-159/1 
5. 1988 година 

94 ESKACEF инјекции, кутија со 
5 шишенца по 500 
mg 

2699/1 
26. И. 1974 година 11. 

06-154/1 
5. 1988 година 

95 ESKACEF инјекции, кутија со 
5 шишенца по 1 g 

2702/1 
26. 11. 1974 година 11. 

06-155/1 
5. 1988 година 

96 ESKACEF сува смеса за под-
готовка на суспен-
зија, шишенце со5 
g 

2700/1 
26. 11. 1974 година 11. 

06-156/1 
5. 1988 година 

97 ETOGEL гел, 100 g „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05-2333/1 
3. 7. 1981 година И. 

06-2018/1 
5. 1988 година 

98 ETOPOL инјекции, 10 х 100 
mg/5 ml 

»» 07-1492/1 
12. 8 1983 година И. 

06-2020/1 
5. 1988 година 

99 ETOPOL капсули, 10 х 100 
mg 

07-1493/1 
12. 8. 1933 година 11. 

06-2019/1 
5. 1988 година 

100 FASIGYN таблети, 14 х 150 
mg 

6-2621/1 
24. 10. 1973 година И. 

06-2005/1 
5. 1988 година 
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101 FORTEVIT капсули, шишенце 
со 60 капсули 

15-515-124/1 
28. 7. 1965 година 

06-7531 
10. 5. 1988 година 

102 FTORAFUR инјекции и. е., 10 
ампули од 10 ml 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

6-103/1 
09. 5. 1973 година 

06-45/1 
11. 5. 1988 година 

103 FUNGITIN раствор, шишенце 
со 20 ml 

„Алкалоид" Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

15-441/1 
06. 5. 1966 година 

06-9433/1 
11. 5. 1988 година 

104 GARAMYCIN-BETA маст за очи, 
3,5 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

06-2443/1-82 
26. 4. 1983 година 

06-2008/1 
11. 5.1988 година 

105 GARAMYCIN-BETA капки за очи, 
5 ml 

07-2444/1-82 
26. 4. 1983 година 

06-2007/1 
12. 5. 1988 година 

106 GERIPLEKS капсули, шишенце 
со 60 капсули 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја - Загреб 

15-515-134/1 
30.7.1965 година 

06-7528/1 
30.5.1988 година 

107 HALDOL капки, 30 ml 
(10mg/l ml) 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

05-3821/1-78 
14.6.1980 година 

06-2041/1 
11.5.1988 година 

108 HALDOL капки, 100 ml (10 
mg/ml) 

»» 05-3822/1-78 
14.1.1980 година 

06-2021/1 
11.5.1988 година 

109 INDERAL LA капсули, 28 x 160 
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

05-1339/1 
9.9.1980 година 

06-67/1 
11.5.1988 година 

НО IODAMID 420 инјекции, 30 ml „Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

05-995/1 
8.9.1980 година 

06-2028/1 
11.5.1988 година 

111 IODAMID 24% инфузија, 250 ml « 0502-6747/1-77 
10.5.1978 година 

06-2022/1 
11.5.1988 година 

112 IODAMID 36% инфузија, 250 ml »» 0502-6748/1-77 
10.5.1978 година 

06-2025/1 
11.5.1988 година 

113 IODAMID 300 инјекции, 100 ml и 0502-6745/1 
10.5.1978 година 

06-2023/1 
11.5.1988 година 

114 IODAMID 300 инјекции, 
5 x 20 ml 

м 08-1449/1-68 
18.5.1970 година 

06-2024/1 
11.5.1988 година 

115 IODAMID 380 инјекции, 100 ml »» 0502-6746/1-77 
10.5.1978 година 

06-2027/1 
11.5.1988 година 

116 IODAMID 380 инјекции; 
5 x 20 ml 

»» 08-1448/1 
19.5.1970 година 

06-2026/1 
11.5.1988 година 

117 IODAMID 420 инјекции, 50 ml »» 05-994/1 
8.9.1980 .година 

06-2029/1 
11.5.1983 година 

118 ISINOK дражен, кутија со 
50 дражен 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

08-6533/1 
25.12.1970 година 

06-2098/1 
11.5.1988 година 

119 ISOFAN-INSULIN инјекции, шишенце 
со 10 ml суспензија 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград - Земун 

05-1057/1 
12.3.1980 година 

06-68/1 
11.5.1988 година 

120 KATALIP капсули, кутија со 
50 капсули од 100 
mg 

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

05-5674/1-79 
19.4.1983 година 

06-9237/1 
11.5.1988 година 

121 KATOPIL таблети, 
40 х 100 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

07-178/1 
18.6.1984 година 

06-69 
10.5.1988 година 
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122 KENALOG 10 инјекции, 
1 x lOmg/ml 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

6-1769/1 
19.6.1973 година 

06-2031/1 
11.5.1988 година 

123 KENALOG 10 инјекции, 
5 x 1 0 mg/ml 

»» 6-1769/2 
19.6.1973 година 

06-2033/1 
11.5.1988 година 

124 KENALOG 10 инјекции, 
1 x 50 mg/5 ml 

» 6-1769/3 
19.6.1973 година 

06-2032/1 
11.5.1988 година 

125 KENALOG 40 инјекции, 
1 x 40 mg/ml 

»» 6-1770/1 
18.7.1973 година 

06-2035/1 
11.5.1988 година 

126 KENALOG 40 инјекции, 
1 x 200 mg/ 5 ml 

6-1770/3 
20.8.1973 година 

06-2034/1 
11.5.1988 година 

127 KENALOG крем, 15 g »» 05-1641/1-69 
20.6.1970 година 

06-2030/1 
11.5.1988 година 

128 KOFESIL таблети, кутија со 
30 таблети 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

829/1 
3.11.1978 година 

06-70/1 
11.5.1988 година 

129 LANICOR ампули, кутија со 
25 ампули од 1 ml 
по 0,25 mg 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја - Загреб 

06-7532/1 
10.5.1988 година 

130 LANITOP инјекции за и.в. 
употреба, кутија со 
25 ампули од 2 ml 
по 0,2 mg 

»» 05/2-2782/1 
11.12.1975 година 

06-7533/1 
11.5.1988 година 

131 LARGACTIL супозитории, 5 су-
позитории по 100 
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија Бе-
оград- Земун 

538/3 
25.2.1958 година 

06-71/1 
11.5.1988 година 

132 LEXAURIN таблети, кутија со 
100 таблети по 1,5 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

05-1346/1-78 
22.2.1979 година 

06-2131/1 
11.5.1988 година 

133 LEXAURIN таблети, кутија со 
100 таблети по 3 
mg 

»» 05-1544/1-78 
22.2.1979 година 

06-2036/1 
11.5.1988 година 

134 LEXAURIN таблети, кутија со 
100 таблети по 6 
mg 

99 05-1348/1-78 
22.2.1979 година 

06-2132/1 
11.5.1988 година 

135 LITARD таблети, кутија со 
100 таблети по 300 
mg 

99 

05-2752/1-78 
26.2.1979 година 

06-2130/1 
11.5.1988 година 

136 LOMETAZID таблети, кутија со 
50 таблети 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

07-2329/1 
16.11.1983 година 

06-72/1 
11.5.1988 година 

137 LUTOTEST инјекции, 5 ампули 
од 1 ml 

»» 0502-1117/1 
29.6.1977 година 

06-74/1 
11.5.1988 година 

138 LUTESTROL лингвалети, кутија 
со 10 лингвалети 

*> 462/16 
18.2.1958 година 

06-73/1 
11.5.1988 година 

139 MACROPEN таблети, кутија со 
100 таблети по 400 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-4935/1 
3.12.1982 година 

06-2120/1 
11.5.1988 година 

140 MAGNEZIEV SULFAT кесенца, кутија со 
5 кесенца по 15 g 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

05-1429/1 
9.9.1980 година 

06-9427/1 
11.5.1988 година 

141 MAGNEZIEV SULFAT кесички, кутија со 
10 кесички по 15 g 

99 05-1430/1 
9.9.1980 година 

06-9428/1 
11.5.1988 година 
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142 MAGNEZIEV SULFAT кесички, кутија со 
100 кесички по 15 g 

»» 05-1431/1 
9.9.1980 година 

06-9429/1 
11.5.1988 година 

143 MEPROBAMAT таблети, цевчиња 
со 10 таблети по 
0,4 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

1505 
6.8.1957 година 

06-2119/1 
11.5.1988 година 

144 MEPROBAMAT таблети, шишенца 
со 100 таблети по 
0,4 g 

1515 
6.8.1957 година 

06-2118/1 
11.5.1988 година 

145 METAMPICILIN инјекции, кутија со 
10 шишенца по 250 
mg 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

05/2-2898/1 • 
15.12.1975 година 

06-6271/1 
11.5.1988 година 

146 METAMPICILIN капсули, шишенце, 
со 12 капсули по 
250 mg 

05/2-4364/1 
15.12.1975 година 

06-6352/1 
11.5.1988 година 

147 METAMPICILIN капсули, шишенце 
со 100 капсули по 
250 mg 

»» 05/2-4364/2 
15.12.1975 година 

06-6348/1 
11.5.1988 година 

148 METILDOPA таблети, 
25 х 250 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

0502-6628/1-77 
3.5.1978 година 

06-75/1 
11.5.1988 година 

149 METILDOPA таблети, 
20 х 500 mg 

»» 0502-6627/1 
30.5.1978 година 

06-76/1 
11.5.1988 година 

150 METILDOPA таблети, 
25 х 250 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

0502-6058/1-77 
3.5.1978 година 

06-2115/1 
11.5.1988 година 

151 METILDOPA таблети, 
100 х 250 mg 

0502-6059/1-77 
3.5.1978 година 

06-2114/1 
11.5.1988 година 

152 METILDOPA таблети, 
20 х 500 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

0502-6126/1-77 
3.5.1978 година 

06-2117/1 
11.5.1988 година 

153 METILDOPA таблети, 
100 х 500 mg 

0502-6127/1-77 
3.5.1978 година 

06-2116/1 
11.5.1988 година 

154 MINERVIT капсули, кутија со 
24 капсули 

»» 05/2-2671/1 
1.12.1976 година 

06-2113/1 
11.5.1988 година 

155 MORPHIN-ATROPIN 
0,01 g : 0,001 g 

ампули, кутија со 
10 ампули од 1 
сст 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија - Скоп-
је 

08-804/1 
26.9.1961 година 

06-6345/1 
11.5.1988 година 

156 MORPHIN-ATROPIN 
0,01 g : 0,001 g 

ампули, кутија со 
50 ампули од 
1 сол 

»» 08-804/2 
26.9.1961 година 

06-6346/1 
11.5.1988 година 

157 MORPHIN-ATROPIN 
0,01 g : 0,0005 g 

ампули, кутија со 
10 ампули од 1 
ссш 

»» 08-803/1 
26.9.1961 година 

06-6344/1 
11.5.1988 година 

158 MORPHIN-ATROPIN 
0,01 g : 0,0005 g 

ампули, кутија со 
50 ампули од 
1 сст 

»» 08-803/2 
26.9.1961 година 

06-6349/1 
11.5.1988 година 

159 MOVIBON таблети, кутија со 
4 таблети 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

08-1061/1-61 
28.3.1962 година 

06-3205 
10.5.1988 година 

160 MUKOLEN супозитории за де-
ца, кутија со 6 су-
позитории за деца 
по 50 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

0502-2747/1-77 
19.4.1978 година 

06-2112/1 
11.5.1983 година 

161 NALGOL инфузија за и.в. 
употреба, кутија со 
5 ампули од 1 ml 

»• 07-1487/1 
12.8.1983 година 

06-2128/1 
11.5.1988 година 
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162 NATRII HYDROGEN-
CARBON ATIS SOLUTIO 
(8,4%) 

раствор за инфу-
зии, шише со 20 ml 
раствор 

„Босналијек" -
Фармацеутска, хе-
миска и санитет-
ска индустрија, Са-
рајево 

06-3642/1 
30. 1. 1986 

година 

06-284/1 
11. 5. 1988 година 

163 NATRII HYDROGEN-
CARBONATIS SOLUTIO 
(8,4%) 

раствор за инфу-
зии, шише со 10 ml 
раствор 

99 06-3641/1 
30. 1. 1986 

година 

06-285/1 
11. 5. 1988 година 

164 NEGRAM таблети, шишенце 
со 56 таблети по 
0,5 g 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

15/II-1266/1 
23. 10. 1967 

година 

06-2127/1 
И. 5. 1988 година 

165 NISTATIN дражен, кутија со 
12 дражен по 
500.000 i.e 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

15-515-94/1 
9. 4. 1964 

година 

06-1554/1 
И. 5. 1988 година 

166 NITRO-MACK-RETARD капсули, кутија со 
60 капсули по 2,5 
mg 

„Фармаков - Фаб-
рика фармацеут-
ских и хемијских 
произвела, При-
зрен 

0502-6151/1-77 
27. 4. 1978 

година 

06-7396/1 
И. 5. 1988 година 

167 NOVOLAX супозитории, кути-
ја со 6 супозито-
рии по 10 mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

08-788/1-60 
17. 6. 1961 

година 

06-2126/1 
И. 5. 1988 година 

168 NOVOSULFIN таблети, кутија со 
500 таблети по 0,5 g 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

05-2646/1-78 
13. 9. 1979 

година 

06-77/1 
11. 5. 1988 година 

169 ODIPAM таблети, кутија со 
20 таблети по 10 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-543/1 
4. 8. 1982 

година 

06-2122/1 
11. 5. 1988 година 

170 ODIPAM таблети, кутија со 
50 таблети по 10 
mg 

»» 07-545/1 
4. 8. 1982 

година 

06-2087/1 
11. 5. 1988 година 

171 ODIPAM таблети, кутија со 
20 таблети по 20 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

07-544/1 
4. 8. 1982 

година 

06-2124/1 
И. 5. 1988 година 

172 ODIPAM таблети, кутија со 
50 таблети по 20 
mg 

99 07-546/1 
4. 8. 1982 

година 

06-2123/1 
11. 5. 1988 година 

173 OESTRADIOL лингвалети, кутија 
со 10 лингвалети 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

462/3 
18. 2. 1958 

година 

06-78/1 
11. 5. 1988 година 

174 OMNIDROX капсули, кутија со 
32 капсули по 250 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

05-6838/1-79 
24. 4. 1980. 

година 

06-2086/1 
11. 5. 1988 година 

175 OMNIDROX капсули, кутија со 
100 капсули по 250 
mg 

99 05-4704/1-79 
24. 4. 1980 

година 

06-2085/1 
И. 5. 1988 година 

176 OMNIDROX капсули, кутија со 
32 капсули по 500 
mg 

99 05-6837/1 
24. 4. 1980 

година 

06-2084/1 
11. 5. 1988 година 

177 OMNIDROX капсули, кутија со 
100 капсули по 500 
mg 

99 05-4705/1 
24. 4. 1980 

година 

06-2083/1 
11. 5. 1988 година 

178 ORACEF капсули, кутија со 
250 капсули по 250 
mg 

99 05-118/1 
1. 9. 1978 
година 

06-2081/1 
И. 5. 1988 година 

179 ORACEF капсули, кутија со 
250 капсули по 500 
mg 

99 05-177/1 
1.9. 1978 
година 

06-2082/1 
И. 5. 1988 година 
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180 ORONAZOL таблети, кутија со 
60 таблети по 200 
mg 

9* 07-1488/1 
12. 8. 1983 

година 

06-2080/1 
11. 5. 1988 година 

181 OROSTERON таблети, шишенце 
со 10 таблети по 5 
mg 

»» 08-983/1-61 
14. 2. 1962 

година 

06-2079/1 
11. 5. 1988 година 

182 OXETAL таблети, кутија со 
15 таблети по 30 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

07-490/1 
3. 7. 1981 

година 

06-2078/1 
И. 5. 1988 година 

183 PALITREX сува смеса за под-
готвување на орал-
на суспензија, ши-
шенце со 10 g це-
фалексин (500 
mg/5 ml) 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

05/2-4628/1-75 
16. 1. 1976 

година 

06-79/1 
11. 5. 1988 година 

184 PANADON таблети, кутија со 
8 таблети по 500 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

08-2614/1 
18. 6. 1971 

година 

06-2077/1 
11. 5. 1988 година 

185 PANZYNORM FORTE дражен, 70 дражен 9« 07-2037/1 
4. 6. 1981 

година 

06-2076/1 
И. 5. 1988 година 

186 PARAFLEX таблети, 250 х 250 
mg 

И 16-345/2 
12. 7. 1963 

година 

06-2075/1 
И. 5. 1988 година 

187 PARAFON капсули, 250 капсу-
ли 

п 05-4127/2-68 
28. 3. 1969 

година 

06-2072/1 
11. 5. 1988 година 

188 PARAFON таблети, 30 табле-
ти 

п 0502-2745/1 
27. 6. 1977 

година 

06-2074/1 
И. 5. 1988 година 

189 PARAFON таблети, 250 табле-
ти 

»» 0502-2746/1 
27. 6. 1977 

година 

06-2073/1 
И. 5. 1988 година 

190 PENICILLIN маст за очи, туба 
со 5 g маст 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд-Земун 

1154 
26. 7. 1955 

година 

06-80/1 
И. 5. 1988 година 

191 PENTREXYL сува супстанција 
за парен, примена, 
10 шишенца по 250 
mg 

и 15/И-1559/1 
15. 12. 1967 

година 

06-81/1 
11. 5. 1988 година 

192 PENTREXYL инјекции, кутија со 
50 шишенца по 250 
mg 

Ч 0502-1637/1 
29. 6. 1977 

година 

06-82/1 
И. 5. 1988 година 

193 PENTREXYL , сува супстанција 
за парент, приме-
на, 10 шишенца по 
500 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

15/II-1559/2 
15. 12. 1967 

година 

06-83/1 
И. 5. 1988 година 

194 PENTREXYL инјекции, 50 ши-
шенца по 2 g 

V* 0502-2946/1 
29. 6. 1977 

година 

06-84/1 
И. 5. 1988 година 

195 PLATIXAN инјекции, 10 х 10 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-193/1 
3. 7. 1981 

година 

06-2068/1 
11. 5. 1988 година 

196 PLATIXAN инјекции, 10 х 50 
mg 

» 07-192/1 
3. 7. 1981 

година 

06-2069/1 
11. 5. 1988 година 

197 PREMARIN дражен, кутија со 
20 дражен по 1,25 
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

08-3948/1 
8. 9. 1971 
година 

06-85/1 
И. 5. 1988 година 
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198 PROGESTERON ампули, кутија со 
5 ампули по 1 ccm 
10 mg 

1739/54 
28. 1. 1955 

година 
11. 

06-86/1 
5. 1988 година 

199 PRONISON таблети, кутија со 
10 таблети по 5 mg 

»» 539/2 
25. 2. 1958 

година 
И. 

06-88/1 
5. 1988 година 

200 PRONISON таблети, кутија со 
250 таблети по 5 
mg 

09/586/1 
8. 9. 1960 
година 

И. 
06-87/1 

5. 1988 година 

201 PROSTAPHILIN-A капсули, 104 х 250 
mg 

\ ^ 
0502-1635/1 
29. 6. 1977 

година 
И. 

06-89/1 
5. 1988 година 

202 PROSTAPHILIN-A капсули, 16 х 500 
mg 

05/2-3174/1 
28. 7. 1976 

година 
и. 

06-90/1 
5. 1988 година 

203 PYRAZINAM1D таблети, 500 х 500 
mg 

„Крка" - Товарна 
злравил, Ново 
Место 

15-50/1 
30. 4. 1966 

година 
и. 

06-2067/1 
5. 1988 година 

204 PYRVINIUM РАМОАТ суспензии, шишен-
це со 30 ml 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

15/II-1540/1 
12. 12. 1967 

година 
11. 

06-6350/1 
5. 1988 година 

20$ PYRVINIUM РАМОАТ дражен, шишенце 
со 8 дражен по 50 
mg 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

15/II-1541/1 
12. 12. 1967 

година 
11. 

05-6342/1 
5. 1988 година 

206 REMOFLEX таблети, кутија со 
20 таблети по 250 
mg 

„Подравка" - Роб-
ин промет ООУР 
Маркетинг, Загреб 

6-2307/1 
18. 6. 1973 

година 
11. 

06-176/1 
5. 1988 година 

207 RESERPIN таблети, 50 х 0,1 -
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

1028 
12. 7. 1955 

година 
10. 

06-4617 
5. 1988 година 

208 RESERPIN таблети, 40 х 0,25 
mg 

»» 676 
12. 7. 1955 

година 
10. 

06-4406/1 
5. 1988 година 

209 RESERPIN таблети, 100 х 2 
nig 

1318 
6. 8. 1957 

година 
10. 

06-5366/1 
5. 1988 година 

210 ROJAZOL таблети, кутија со 
6 таблети по 100 
mg 

„Подравка" - Роб-
ин промет, ООУР 
Маркетинг, Загреб 

05-597/1 
29. 12. 1980 

година 
11. 

06-162/1 
5. 1988 година 

211 ROJAZOL таблети, кутија со 
2,5 таблети по 100 
mg 

»» 05-598/1 
29. 12. 1980 

година 
и. 

06-161/1 
5. 1988 година 

212 ROJAZOL таблети, кутија со 
100 таблети по 100 
mg 

»» 05-599/1 
29. 12. 1980 

година 
11. 

06-160/1 
5. 1988 година 

213 SACCHARIN-NATRIUM таблети, 100 х 20 
mg 

„Кока" - Товарна 
здпавил, Ново 
Место 

08-412/1 
31. 5. 1961 

година 
11. 

06-2066/1 
5. 1988 година 

214 SANDOSTEN-CALCIUM инјекции, 50 х 10 
ml 

15-5/2 
23. 3. 1967 

година 
и. 

06-2065/1 
5. 1988 година 

215 SARIDON таблети, 500 табл. „Галеника" - Фар-
маиеутско-хемиј-
ска индустрија, Бе-
оград-Земун 

05-6219/2-69 
16. 7. 1970 

година 
10. 

06-4959 
5. 1988 година 

216 SPASMEX COMPOSI-
TUM 

ампули, кутија со 
50 амп. по 5 ml 

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

05-4812/2-69 
22. 6. 1970 

година 
11. 

06-9235/1 
5. 1988 година 
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217 ЅРАЅМЕХ 
COMPOSITUM 

супозитории, кути-
ја со 10 супозито-
рии 

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

05-2819/1 
31.8.1979 година 

06-9238/1 
11.5.1988 година 

218 ЅРАЅМЕХ 
COMPOSITUM 

таблети, кутија со 
20 таблети 

*» 05-4813/1-69 
22.6.1970 година 

06-9236/1 
11.5.1988 година 

219 SPASMO-CIBALGIN compositum 
дражен, кутија со 
20 дражен 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

05-2744/1-78 
12.9.1979 година 

06-6894/1 
11.5.1988 година 

220 SPASMO-CIBALGIN compositum супо-
зитории, кутија со 
5 супозитории 

м 05-2745/1-78 
12.9.1979 година 

06-6893/1 
11.5.1988 година 

221 STAPH ICILLIN инјекции, кутија со 
10 шишенца по 4 g 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија Бе-
оград-Земун 

05/2-2126/1 
28.7.1976 година 

06-91/1 
11.5.1988 година 

222 STAFOPEN инјекции, 10 х 250 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

0502-2830/1-77 
11.5.1978 година 

06-2063/1 
11.5.1988 година 

223 STAFOPEN капсули, 16 х 250 
mg 

99 
0502-2829/1-77 
11.5.1978 година 

06-2062/1 
11.5.1988 година 

224 STAFOPEN капсули, 100 х 250 
mg 

»» 0502-1925/1 
11.5.1978 година 

06-2064/1 
11.5.1988 година 

225 STEDIRIL D дражен, 3 x 2 1 
(0,25 + 0,05) mg 

» 07-1126/1 
23.4.1981 година 

06-2059/1 
11.5.1988 гол и 15.: 

226 STEDIRIL M дражен, 3 х 21 х 
(0,15 + 0,03) mg 

07-1125/1 
23.4.1981 година 

06-2058/1 
11.5.1988 година 

227 STEDIRIL 50 дражен, 21 х (0,05 
+ 0,125) mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05—4792/1-80 
21.10.1981 година 

06-2061/1 
11.5.1988 година 

228 STEDIRIL 50 дражен, 3 х 21 х 
(0,05 + 0,125) mg 

и 05-4791/1-80 
21.11.1981 година 

06-2060/1 
11.5.1988 година 

229 STERIGAL крем, туба со 60 g 
крем 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија Бе-
оград-Земун 

07-2115/1 
18.5.1981 година 

06-92/1 
11.5.1988 година 

230 STREPTOKSAZOL таблети, кутија со 
50 таблети 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

16-145/1 
24.7.1963 година 

06-7537 
10.5.1988 година 

231 SULAX капсули, кутија со 
24 капсули 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хем иј-
ска индустрија Бе-
оград-Земун 

05-3719/1-79 
4.1.1980 година 

06-93/1 
11.5.1988 година 

232 SUPRISTOL суспензии, 60 ml 
(40 + 200) mg/ml 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

05/2-2582/1 
29.7.1976 година 

06-2057/1 
11.5.1988 година 

233 SUPRISTOL ZA 
OTROKE 

таблети, 12 х (20 
+ 100) mg 

05/2-2580/1 . 
29.7.1976 година 

06-2056/1 
11.5.1988 година 

234 SUPRISTOL таблети, 12 х (80 
+ 400) mg 

05/2-2581/1 
29.7.1976 година 

06-2055/1 
11.5.1988 година 

235 SYNOPEN ампули, кутија со 
5 амп. од 20 mg 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

08-1606/1-71 
14.1.1972 година 

06-7538 
10.5.1988 година 
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236 TALPICIL таблети, кутија со 
16 таблети по 250 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-4824/1 
3.12.1982 година 

06-2133/1 
11.5.1988 година 

237 TALPICIL таблети, 100 х 250 
mg 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-4827/1-81 
3.12.1982 година 

06-2134/1 
11.5.1988 година 

238 TALPICIL таблети, 16 х 500 
mg 

9» 07-4826/1-81 
3.12.1982 година 

06-2135/1 
11.5.1988 година 

239 TALPICIL таблети, 100 х 500 
mg 

И 07-4825/1-81 
3.12.1982 година 

06-2136/1 
11.5.1988 година 

240 TAMETIL супозитории, за де-
ца, 6 х 10 mg 

0501-6191/1-79 
26.12.1981 година 

06-2138/1 
11.5.1988 година 

241 TAMETIL супозитории, за де-
ца, 6 х 30 mg 

»» 0501-6841/1-79 
26.12.1981 година 

06-2139/1 
11.5.1988 година 

242 TAMETIL таблети, 100 х 10 
mg 

»» 0501-6190/1-79 
26.12.1981 година 

06-2137/1 
11.5.1988 година 

243 TESTOSTERON DEPO инјекции, кутија со 
1 ампула по 50 mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија Бе-
оград-Земун 

09-3048/1 
15.9.1959 година 

06-94/1 
11.5.1988 година 

244 TESTOSTERON DEPO инјекции, кутија со 
1 ампула со 1 ml 
по 100 mg 

»9 09-3047/1 
15.9.1959 година 

06-95/1 
11.5.1988 година 

245 TESTOSTERON DEPO инјекции, кутија со 
1 ампула со 1 сол 
по 250 mg 

И 09-3052/1 
15.9.1959 година 

06-96/1 
11.5.1988 година 

246 THIOTAL маслен раствор, 
шишенце со 125 g 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

6-3318/1-73 
1.3.1974 година 

06-9434/1 
11.5.1988 година 

247 TOLBUSAL таблети, 20 х 0,5 g „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

1495 
6.8.1957 година 

06-2141 
11.5.1988 година 

248 TOLBUSAL таблети, 250 х 0,5 g „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

1497 
6.8.1957 година 

06-2140/1 
11.5.1988 година 

249 TORECAN дражен, шишенце 
со 250 дражен по 
6,5 mg 

»» 15-304/3 
7.4.1966 година 

06-2142/1 
11.5.1988 година 

250 TRASYLOL ампули, кутија со 
25 ампули од 10 ml 
по 100.000 K.I.J. 

Произвођач: „Bay-
er AG", Леверку-
сен Заступник: 
„Bayer-Pharma" Ју-
гославија - Товар-
на фармацевтских 
ин кемичних из-
делков, Љубљана 

06-3377/1-84 
25.12.1985 година 

06-5687 
10.5.1988 година 

251 UROGRAM таблети, шишенце1 

со 28 таблети по 
0,5 g 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 

05-2585/1 
9.6.1969 година 

06-7539 
10.5.1988 година 

252 UROTENSIL таблети, шишенце 
со 40 таблети 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија, Скопје 

08-584/1-61 
17.9.1962 година 

06-6351/1 
11.5.1988 година 

253 VENTER таблети, 100 х 1 g „Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

07-1450/1 
12.8.1983 година 

07-2143/1 
11.5.1988 година 

254 VITAMIN В, ампули, кутија со 
50 ампули од 1 
ссш 

277/2 
3.2.1958 година 

06-2099/1 
11.5.1988 година 
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Бр. 06-2902 
4 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

политика, 
Д-р Јанко Обочки, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

934. Закон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Љубљанска банка - Здружена банка 
Љубљана, како гарант по заемот од Европска-
та инвестициона банка за делумно финансира-
ње на изградбата на тунелот „Караванки" - II 
фаза 1809 

935. Закон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Здружена банка на Хрватска, За-
греб, како гарант по IV заем од Европската ин-
вестициона банка за делумно финансирање на 
изградбата на одделни делници на трансјугос-
ловенскиот Автопат „Братство-Единство" — 1809 

936. Закон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Стопанска банка - Здружена банка 
Скопје, како гарант по IV заем од Европската 
инвестициона банка за делумно финансирање 
на изградбата на одделни делници на трансју-
гословенскиот Автопат „Братство-Единство" 1810 

937. Закон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Здружена Белградска банка, Бел-
град како гарант по IV заем од Европската ин-
вестициона банка за делумно финансирање на 
изградбата на одделни делници на трансјугос-
ловенскиот Автопат „Братство-Единство" — 1810 

938. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Сојузната пазарна инспекција 1811 

Страна 

939. Одлука за усвојување на иницијативата Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучување-
то на Општествен договор за финансирање на 
железничката инфраструктура 1812 

940. Одлука за усвојување на иницијативата Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучување-
то на Општествен договор за намалување на 
учеството на средствата за општоопштестве-
ните и заедничките потреби во националниот 
доход 1812 

941. Одлука за измени на Одлуката за утврдување 
на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитет-
но сортно семе за 1988 година 1812 

942. Одлука за разрешување на секретарот на Сове-
тот на федерацијата 1812 

943. Одлука за резрешување на член на Сојузниот 
совет за заштита на уставниот поредок 1813 

944. Правилник за измена на Правилникот за мет-
ролошките услови што мораат да ги исполну-
ваат мерилата за топлотна енергија 1813 

945. Правилник за метролошките услови за лабора-
ториски мерила за гасови 1813 

946. Правилник за надоместите за јавно изведување 
и соопштување на музички дела во јавноста — 1816 

947. Список на готови лекови, форми или пакувања 
на готови лекови за кои е донесено решение за 
укинување на одобрението за пуштање во про-
мет од I јануари до 30 јуни 1988 година 1821 
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255 VITAMIN в, ампули, кутија со 
50 ампули од 2 
ссш 

09-597/1 
22.10.1960 година 

06-2100/1 
11.5.1988 година 

256 VITAMIN е таблети, 20 табле-
ти 

328/2 
7.2.1958 година 

06-2101/1 
11.5.1988 година 

257 VITAMIN е ампули, 10 х 5 
сст 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

326/2 
7.2.1958 година 

06-2103/1 
11.5.1988 година 

258 VITAMIN е таблети, кутија со 
250 таблети 

п 
329/2 

7.2.1958 година 
06-2102/1 

11.5.1988 година 

259 VITAMIN е ампули, 50 х 5 
ссш 

»» 327/2 
7.2.1958 година 

06-2104/1 
11.5.1988 година 

260 VITAMIN е таблети, кутија со 
20 таблети по 500 
mg 

„Галеника" - Фар-
мацеутско-хемиј-
ска индустрија Бе-
оград-Земун 

15-166/1 
23.4.1966 година 

06-97/1 
11.5.1988 година 



Страна 1836 - Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 2 декември 1988 

НОВО! НОВО! 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА" 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ 

ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗАКОН 

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 
Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ 

Одредбите на Законот за избор на органи на управување^ 1 и на други органи 
во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати 
во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат 
и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други оп-
штествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им по-
служат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби. 

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјас-
нување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник 
на СР Србија", бр. 17 од 5 мај 1988 година. 
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