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

водство 60602-603-21943 

. и/дпна изнесува 20.800 
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 

487. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87 и 
9/88) во член 6 став 6 бројот: „10.000" се заменува со бро-
јот: „15.000". 

Член 2 
Во член 8а став 3 зборовите: претходното полуго-

дие" се заменуваат со зборовите: претходната година". 

Члан 3 
Во член 86 став 2 зборовите: претходното полуго-

дие" се заменуваат со зборовите: „претходната година". 

Член 4 
• » 

Во член 15 став 1 бројот: „120.000" се заменува со 
бројот: „150.000". 

Член 5 
Одредбата на член 4 од оваа уредба се применува од 

1 јуни 1988 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 190 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич,с.р. 

^ 488. 
Врз основа на член 17, член 64а став 1 точка 3 и член 

бб став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71°86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, 4/88, 10/88 и 29/88) во точка 2 став 1 
зборовите: „по стапка од 13%" се заменуваат со зборови-
те: „по стапка од 14%". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 

банките можат да издвојуваат задолжителна резерва и по 
пониска стапка, односно по стапка од 13% до 14%, со тоа 
што се должни за износот на разликата до 14% од состој-
бата на основицата од став 1 на оваа точка да ги запишат 
благајничките записи на Народната банка на Југославија, 
во смисла на Одлуката за издавање на благајнички записи 
на Народната банка на Југославија (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 32/85, 19/86,64/86,72/87,77/87 и 
37/88)." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Првата пресметка на задолжителната резерва по 

одредбите на оваа одлука банките ќе ја извршат наредни-
от ден од денот на влегувањето на оваа одлука во сила, 
според состојбата на средствата на ден 31 мај 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
О.бр. 69 
16 јуни 1988 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ,с.р. 

489. 
Врз основа на точка 17 од Одлуката за враќање на да-

ночните, царинските и другите давачки и за други мерки 
за поттикнување на извозот (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/78), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА 
ВРАЌАЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И 

ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Организациите на здружен труд и другите органи-
зации и заедници (во натамошниот текст: организациите 
на здружен труд), кои по извршениот извоз на стоки и ус-
луги ќе остварат наплата во смисла на одредбите на точка 
3 од Одлуката за враќање на даночните, царинските и дру-
гите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот 
и ќе ги исполнат другите услови од таа одлука, поднесува-
ат барање за остварување на правото од таа одлука, на об-
разецот Барање за пресметка на враќањето на даночните, 
царинските и другите давачки и за други мерки за поттик-
нување на извозот, што е отпечатен кон оваа одлука и е 
нејзин составен дел. 

2. Барањето за исправка на барањето од точка 1 на 
оваа одлука, организациите на здружен труд го поднесува-
ат на образецот Барање за исправка на барањето за пре-
сметка на враќањето на даночните, царинските и другите 
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давачки и другите мерки за поттикнување на извозот, што 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

3. Народната банка на Југославија, по потреба, ќе из-
даде техничко упатство за пополнување на обрасците од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука. 

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

О.бр. 68 
15 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ,с.р. 

490. 
Врз основа на член 32, член 64а став 1 точка 6 и 

член бб став 2 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија, и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 
26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

е 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 

БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА 
ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/88), во точка 3 ст. 4 и 5 се заменуваат со нов 
став 4, кој гласи: 

„3а време на користењето на кредитот за одржување 
на дневната ликвидност банката не може да го зголемува 
обемот на своите кредити и на другите пласмани. Како 
кредити и други пласмани во смисла на оваа одлука, не се 
сметаат пласманите на банката настанати по основ на на-
лог за исплата по гаранции и авали дадени од страна на 
банката." 

2. Во точка 4 бројот: „15" се заменува со бројот: „10". 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О.бр. 70 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ,с.р. 

491. 
Врз основа на член 24, член 64а став 1 точка 1 и член 

бб став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (..Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71/86), а во согласност со точка 2 од Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1988 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87 и 31/88), Сове-
тот на гувернерите донесува 

• О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИ-
ТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ СО РАМКИТЕ УТ-
ВРДЕНИ ВО ТОЧКА 2 НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување на порастот на нето домаш-

ната актива на банките во првото полугодие од 1988 годи-
на во рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите 

и задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1988 го-
дина, основните и здружените банки (во натамошниот тек-
ст: банките) се должни да го усогласат порастот на своите 
динадски пласмани така* што состојбата на тие пласмани 
по исклучок на ден 30 јуни 1988 година да можат да ф и д а т 
најмногу до 30% поголеми во однос на нивната состојба 
остварена на 31 декември 1987 година. 

Порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа 
одлука, се смета во однос на нивната книговодствена сос-
тојба на ден 31 декември 1987 година, а според образецот 
КНЈ-БИФО. 

2. Под динарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат краткорочните и долгорочните динарски 
пласмани утврдени со Методологијата на вкупните динар-
ски пласмани на банките, од 14 јануари 1988 година. 

Како динарски пласмани на банките, во смисла на 
оваа одлука, не се сметаат кредитите дадени на банките, 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вред-
ност, на Поштенската штедилница и кредитите што бан-
ките ги даваат од наменски собраните средства за врабо-
тување во височина на собраните средства по пат на заем, 
врз основа на прописите што го регулираат собирањето и 
употребата на тие средства. 

3. Банката која ќе оствари пречекорување на порас-
тот на динарските пласмани од точка 1 на оваа одлука се 
смета за кредитно неспособна, во смисла на Одлуката за 
минималните општи услови на кредитна способност на 
банките и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/86, 30/86 и 10/88) и спрема неа се 
применуваат мерките пропишани со Одлуката за начинот 
на вршење на контрола и обезбедување на еднаква постап-
ка во примената на мерките спрема банките и другите фи-
нансиски организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85). 

4. Банките кои ќе остварат помал пораст на динар-
ските пласмани од дозволениот пораст во смисла на точка 
1 од оваа одлука можат да им го отстапат на другите бан-
ки правото за износот на таа разлика да ги зголемат свои-
те динарски пласмани. 

Извештаите за износите на отстапените односно на 
примените права на пораст на динарските пласмани, заед-
но со фотокопијата на договорите или на самоуправните 
спогодби за меѓусебно отстапување на правото на пораст 
на динарските пласмани, банките се должни да и ги доста-
ват на надлежната народна банка на републиката односно 
на народната банка на автономната покраина и на Народ-
ната банка на Југославија во рокот пропишан за доставу-
вање на месечен извештај од точка 5 на оваа одлука. 

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и достават извештај за остварениот 
пораст на динарските пласмани, според книговодствената 
состојба на крајот на месецот, најдоцна до 15 јули 1988 го-
дина. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на ниво на републиките, од-
носно на .автономните покраини и по еден примерок од 
примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 
дена од денот на истекот на рокот за доставување на из-
вештајот на банките од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка ќе достави на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини збирен извеш-
тај за сите републики и автономни покраини. 

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ќе 
го пропише Народната банка на Југославија. 

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

О. бр.71 
Бе^гоад1988 Г°Д И Н а Претседател острам н а С о в е т о т н а гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

3 
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492. 
Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот при-

ход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 
65/87 А 87/87), Народната банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕД-

НИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ВО 
АПРИЛ 1988 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 
на странските валути од растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во април 1988 година 
изнесуваат: 

493. 
Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот при-

ход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 
65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕД-

НИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ВО 
АПРИЛ И МАЈ 1988 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 
на странските валути од растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во април и мај 1988 
година изнесуваат: 

Шиф 
ра ' Земја 

Ознака на 
валутата 

Коефициен-
ти за април 
1988 година 

036 Австралија (AUD) 0,725 
040у Австрија (АТЅ) о,520 
124 Канада (CAD) 0.650 
208 Данска (DKK) 0,490 
246 Финска (ИМ) 0,602 
250 Франција (FRF) 0,533 
280 CP Германија (DEM) 0,567 
380 Италија (ITL) 0,523 ' 
392 Јапонија (JPY) 0,611 
474 Кувајт (KWD) 0,559 
528 Холандија (NLG) 0,566 
578 Норвешка (NOK) 0,688 
620 Португалија (PTE) 0,577 
752 Шведска (ЅЕК) 0,604 
756 Швајцарија (CHF) 0,523 
826 В. Британија , (GBP) 0,636 
840 САД ' (USD) 0,589 
955 Европска пресметковна (ХВА) 0,554 

единица 
992 Белгија (BEL) 0,520 
993 Белгија (БЕС) 0,525 
995 Шпанија (ЕЅВ) 0,620 

Пресметковен долар 0,564 

С.бр. 7 , 
27 мај 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ,с.р. 

Шиф 
ра " Земја 

Ознака на 
валутата 

Коефициен-
ти за април-
-мај 1988 го-

дина 
036 Австралија . (AUD) 0,921 
040 Австрија (АТЅ) 0,869 
124 Канада (CAD) 0,896 
208 Данска (DKK) 0,874 
250 Финска (FIM) 0,884 
250 Франција (FRF) 0,876 
280 CP Германија (DEM) 0,871 
380. Италија (ITL) 0,870' 
392 Јапонија (JRY) 0,890 
414 Кувајт (KWD) 0,886 
528 Холандија (HLG) 0,872 
578 Норвешка (NOK) 0,893 
620 Португалија (PTE) 0,874 
752 Шведска (ЅЕК) 0,884 
756 Швајцарија (CHF) 0,861 
826 В. Британија (GBP) 0,888 
840 САД (USD) 0,891 
955 Евр. пресметковна едини- (ХВА) 0,874 

992 
ца 
Белгија (BEL) 0,871 

993 Белгија (ВЕС) 0,871 
995 Шпанија (ЕЅВ) 0,878 

Пресметковен долар 0,901 

С.бр. 8 
6 јуни 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ,с.р. 

494. 
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 ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ СО ПРОМЕНЕТ НАЗИВ, СО ПРОМЕНА НА НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА НА СОСТАВОТ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ 

ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 ГОДИНА 
Во период од 1 јули од 31 декември 1987 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма и па-
кување на 

лекот 

Начин на издава-
ње, односно упо-
треба на лекот 

Производител на 
лекот 

Број и датум на 
решението за -

пуштање на лекот 
во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ALDIZEMR90 
(Diltiazem) 

таблети, 
30 х 90 mg 

Може да се Издава 
само со лекарски 
рецепт 

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

06-2283/1 
од 10. 07. 1987 

година 
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2 ALDIZEMR 90 Таблети, 50 »» »» 06-2284/1 
(Diltiazem) x 90 mg од 10. 07. 1987 

година 
3 ALDIZEMR 90 таблети, 100 »» »» 06-2285/1 

(Diltiazem) x 90 mg од 10. 07. 1987 
година 

4 ALFOGEL гел за перо- Може да се издава „Галеника" - Фар- 4 06-2437/1 
(Alummii phosfas gel) рална при- и без лекарски ре- мацеутско-хемиј- од 18. 09. 1987 

мена, кутија цепт ска индустрија, Бе- година 
со 20 ќесиња оград-Земун 

- по 16 g 
5 AMOKSICILIN капсули, 16 Може да се издава „Подравка-Белу- 06-6969/1 

(Amoksicilinum) х 500 mg само на лекарски по" - Ферментаци- од 21. 12. 1987 
рецепт ја и фармацеутика, година 

Копривница 
6 AMOKSICILIN капсули, 100 »» 06-6968/1 

(Amoksicilinum) х 500 mg од 21. 12. 1987 
година 

7 AMOKSICILIN капсули, 500 »» 06-6967/1 
(Amoksicilinum) х 500 mg од 21. 12. 1987 

година 
8 ANDOL таблети, ку- Може да се издава „Плива" - Фарма- 06-1307/1 

(Acidum acetylsalicylicum) тија со 20 и без лекарски ре- цеутска, кемијска, од 16. 07. 1987 (Acidum acetylsalicylicum) 
таблети цепт прехрамбена и коз- година 

метичка индустри-
ја - Загреб 

06-9027/1 9 BUSCOL COMPOSITUM инјекции, ку- Може да се издава „Плива" - Фарма- 06-9027/1 
тија са 10 само со лекарски цеутска, кемијска, од 26. 11. 1987 
ампули по 5 рецепт прехрамбена и коз- година 
ml метичка индустри-

ја - Загреб 
10 CANESTEN 1 вагиналети и „Bayer-Pharma Ју- 06-4653/1 

(Clotrimazolum) 0,5 g, кутија гославија" - То- од 10. 07. 1987 
со 1 вагина- варна фармацев- година 
лета по 0,5 g тских ин кемичних * лета по 0,5 g 

изделков, Љубља-

И DIAZEPAM инјекции, ку- и 
на 
„Алкалоид" - Хе- 06-7103/1 

(Diazepamum) тија со 10 миска, фармацев- од 14. 12. 1987 
ампули од 2 тска, козметичка година 
ml индустрија - Скоп-

је 
12 DOLO ADAMON N филм-табле- и „Босцалијек" - 06-580 

ти, кутија со Фармацеутска, хе- од 9. 07. 1987 
10 филм-таб- миска и санитет- година 
лети ска индустрија, Са-

- рајево 
13 DOLO ADAMON N филм-табле- *» 06-581/1 

ти, кутија со од 9. 07. 1987 
20 филм-таб- година 
лети 

14 DOXIUM 500 капсули, 30 и \ „Лек" - Товарна 06-3799/1 
(Calcii dobesilas) х 500 mg фармацевтских ин од 10. 12. 1987. 

кемичних издел- година 
ков, Љубљана 

15 FELINON compositum Може да се издава „Плива" - Фарма- 06-9025/1 
супозито- само со лекарски цеутска, кемијска, од 26. 11. 1987 
рии, кутија рецепт во два при- прехрамбена и коз- година 
со 5 супози- мероци, со ознака- метичка индустри-
тории та „копија" на вто- ја - Загреб 

риот рецепт и со 
назначување на 
редниот број на 
книгата за евиден-
ција за издадениот 
рецепт 

16 FELINON compositum »» и 06-9026/1 
дражен, ку- од 26. И . 1987 
тија со 10 година 
дражен 

17 GASTAL таблети, ку- Може да се издава »» 06-1788/1 
тија со 20 и без лекарски ре- од 16. 07. 1987 
таблети цепт година 
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18 

19 

20 

21 

22 

GELUSIL 

GELUSIL 

GERIPLEX 

HEPATHROMBIN 50.000 

HUMEGON 
(Humani gonadotropin) 

суспензија, 
кутија со 20 
ќесиња со 
по 12 ml сус-
пензија 
суспензија, 
кутија со 50 
ќесиња по 
12 ml сус-
пензија 
капсули, ку-
тија со 30 
капсули 

гел, туба од 
40 g 

ампули, ку-
тија со 10 
ампули сува 
супстанција 
и 10 ампули 
на раствору-
вач 
ретард-таб-
лети, 20 х 
240 mg 

капсули, 30 
ретард-кап-
сули 
ампули, ку-
тија со 10 
ампули а 1 
ml/025 mg 

ампули, ку-
тија со 50 
ампули а 1 
ml/0,25 mg ' 
инјекции за 
i. v. употре-
ба, кутија со 
10 ампули 
од 2 ml по 
0.2 mg 
инјекции за 
1. v. употре-
ба, кутија со 
50 ампули 
од 2 ml по 
0,2 mg 
инјекции, ку-
тија со 1 
шишенце а 
500 mg 

инјекции, ку-
тија со 1 
шишенце а 1 g 

»» 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

»» 

« 

„Inex-Hemofarm" -
Индустрија фарма-
цеутско-хемијских 
производа и амба-
лаже, Вршац 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја, Загреб 
„Inex-Hemofarm" -
Индустрија фарма-
цеутско-хемијских 
производа и амба-
лаже, Вршац 
Organon GmbH За-
купник: „Хермес", 
Заступство инос-
траних фирми и 
унутрашње тргови-
не - Љубљана 

06-6272/1 
од 15. 12. 1987 

година 

06-6273/1 
од 15. 12. 1987 

година 

06-1789/1 
од 18. 07. 1987 

година 

06-6163/1 
од 17. 12. 1987 

година 

06-3991/1 
од 9. 12. 1987 

година 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ISOPTIN 
(Verapamil) 

KATALIP 250 
(Fenofibrat) 

LANICOR 
(Digoxinum) 

LANICOR 
(Digoxinum) 

LANITOP 
(Betametildigoksin) 

LANITOP 
(Betametildogoksin) 

MIROCEF 
(Ceftazidim) 

MIROCEF 
(Ceftazidim) 

суспензија, 
кутија со 20 
ќесиња со 
по 12 ml сус-
пензија 
суспензија, 
кутија со 50 
ќесиња по 
12 ml сус-
пензија 
капсули, ку-
тија со 30 
капсули 

гел, туба од 
40 g 

ампули, ку-
тија со 10 
ампули сува 
супстанција 
и 10 ампули 
на раствору-
вач 
ретард-таб-
лети, 20 х 
240 mg 

капсули, 30 
ретард-кап-
сули 
ампули, ку-
тија со 10 
ампули а 1 
ml/025 mg 

ампули, ку-
тија со 50 
ампули а 1 
ml/0,25 mg ' 
инјекции за 
i. v. употре-
ба, кутија со 
10 ампули 
од 2 ml по 
0.2 mg 
инјекции за 
1. v. употре-
ба, кутија со 
50 ампули 
од 2 ml по 
0,2 mg 
инјекции, ку-
тија со 1 
шишенце а 
500 mg 

инјекции, ку-
тија со 1 
шишенце а 1 g 

»» 

»» 

»» 

»» 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарни 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издава 
со рецепт на лекар 
заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков 
- Љубљана »» 

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

»» 

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

06-392/1 
од 9. 07. 1987 

година 

06-2281/1 
од 9. 07. 1987 

година 
06-1790/1 

од 22. 07. 1987 
година 

06-3582/1 
од 22. 07. 1987 

година 

06-1791/1 
од 23. 09. 1987 

година 

06-9024/1 
од 26. 11. 1987 

година 

06-2021/1 
од 15. 07. 1987 

година 

06-2020/1 
од 15. 07. 1987 

година 
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31 MIROCEF инјекции, ку- 99 06-2019/1 
(Ceftazidim) тија со 1 од 15. 07. 1987 

шишенце а 2 година 

32 MITEKOLR 3 
g 
вагитории, Може да се издава „Лек" - Товарна 06-2283/1 

(Econazolum) кутија со 3 само со лекарски фармацевтских ин од 9. 07. 1987 
вагитории рецепт кемичних изделков година вагитории рецепт 

- Љубљана 
33 MITEKOLR 3 крем, од ту- » и 06-2282/1 

(Econazolum) ба 15 gкрем од 9. 07. 1987 
година 

34 MOVIBON таблети, ку- Може да се издава „Плива" - Фарма- 06-3205/1 
тија со 10 и без лекарски ре- цеутска, кемијска, од 18. 07. 1987 
таблети цепт прехрамбена и коз- година 

* метичка индустри-
ја - Загреб 

35 NAKLOFEN ретард-таб- Може да се издава „Крка" - Товарна 06-6522/1 
(Diclofenac natrijum) лети, 20 ре- само со лекарски здравил - Ново од 7. 12. 1987 (Diclofenac natrijum) 

тард-табле- рецепт Место година 
ти по 100 

36 NAPROSYN 
mg 
суспензија, « „Крка" - Товарна 06-2558/1 

(Naproxenum) шишенце од здравил - Ново од 9. 09. 1987 (Naproxenum) 
100 ml сус- Место година 
пензија 

37 NATRII CHLORIDI раствор за Може да се упот- „Босналијек" - 06-1613/1 
INFUDIBILE CUM инфузија, ребува само во Фармацеутска, хе- од 16.07.1987 
GLUCOSO 5% шише од 250 здравствени орга- миска и санитет- година 

ml раствор низации наздружен ска индустрија -ml раствор 
труд Сараево 

06-6750/1 38 NATRII HYDROGEN- раствор за и »» 06-6750/1 
CARBONATIS SOLUTIO инфузија, ку- од 19.10.1987 
8,4% тија со 30 година 

ампули од 
10 ml 

06-6751/1 39 NATRII HYDROGEN- раствор за » 99 06-6751/1 
CARBONATIS SOLUTIO инфузија, ку- од 19.10.1987 
8,4% тија со 30 година 

ампули од 
20 ml 

06-6751/2 40 NATRII HYDROGEN- раствор за и 99 06-6751/2 
CARBONATIS SOLUTIO инфузија, од 19.10.1987 
8,4% шише од 50 

ml 
година 

41 NIPOCIN 
ml 
маст 0,2%, Може да се издава- „Плива" - Фарма- 06-6755/1 

(Dibekacinum) туба од 15 g само со лекарски цеутска, кемијска, од 16.12.1987 (Dibekacinum) 
рецепт прехрамбена и коз- година 

метичка индустри-
ја - Загреб 

06-3372/1 42 NIPOCIN маст за очи, « 06-3372/1 
(Dibekacinum) туба од 5 g од 16.12.1987 (Dibekacinum) 

година 
43 NIPOCIN капки за « 99 06-3371/1 

(Dibekacinum) очи, шишен- од 16.12.1987 (Dibekacinum) 
це од 5 ml година 

44 NISTATIN дражен м 99 06-7535/1 
500.000 i.e., од 24.11.1987 
кутија со 10 година 
дражен по 
500.000 i.e. 

45 PEPTORAN таблети, 10 и 99 06-6754/1 
(Ranitidinum) х 300 mg од 19.12.1987 

година 
46 PLIVIT C таблети, 20 Може да се издава *» 06-1792/1 

(Acidum ascorbicum) таблети по и без лекарски ре- од 22.07.1987 (Acidum ascorbicum) 
500 mg цепт година 

47 PLIVIT C таблети, ку- » 99 06-3524/1 
(Acidum ascorbicum) тија со 500 од 22.07.1987 (Acidum ascorbicum) 

таблети по година 
500 mg 

06-6140/1 48 RANITAL инјекции, ку- Може да се упот- „Лек" - Товарна 06-6140/1 
(Ranitidinum) тија со 5 ам- ребува само во фармацевтских ин од 10.12.1987 

пули од 2 ml стационарни кемичних изделков година 
здравствени орга- - Љубљана 
низации на 
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здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издава 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека-
дното претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организаци-

49 RANITAL 
ја на здружен труд 

49 RANITAL инјекции, ку- »» »» 06-6141/1 
(Ranitidinum) тија со 5 ам- од 10.12.1987 

50 REDICOR 
пули од 5 ml година 

50 REDICOR таблети 4,5 Може да се издава „Крка" - товарна 06-6975/1 
(Dihidroergotoxini mesy- mg, кутија само со лекарски здравил - Ново од 19.10.1987 
las) со 20 табле- рецепт Место Година 

ти по 4,5 mg 
51 S1LAPEN таблети W „Подравка-Белу- 06-6760/1 

(Fenoksimetilpenicilinum) 1.500.000 i.e., по" - Ферментаци- од 21.12.1987 
кутија со 30 ја и фармацеутика, година 
таблети по Копривница 

, 52 
1.500.000 i.e. 

Копривница 

, 52 SILAPEN сируп, ши- и „Подравка-Белу- 06-6759/1 
(Fenoksimetilpenicilinum) шенце од по" - Ферментаци- од 21.12.1987 

150 ml сируп ја и фармацеутика година 

53 SPASMEX 
- Копривница 

53 SPASMEX инјекции, ку- м „Лек" - Товарна 06-6499/1 
(Trospii chloridum) тија со 50 фармацевтских ин од 10.12. 

ампули од 5 кемичних изделков 1987 година 

54 SPASMEX 
ml - Љубљана 

54 SPASMEX таблети, ку- »» п 06-8990/1 
(Trospii chloridum) тија со 20 од 10.12.1987 

таблети по 2 година 

55 
mg 

55 SPASMEX таблети, ку- и »» 06-6497/1 
(Trospii chloridum) тија со 50 од 10.12.1987 

таблети по 2 година 

56 SPASMEX 
mg 
форте табле- и п 06-8989/1 

(Trospii chloridum) ти, кутија со од 10.12.1987 
20 форте година 
таблети по 5 -

mg 
57 SPASMEX форте табле- Може да се издава- „Лек" - Товарна 06-6498/1 

(Trospii chloridum) ти, кутија со само со лекарски фармацевтских ин од 10.12.1987 
50 форте рецепт кемичних изделков година 
таблети по 5 

рецепт 
- Љубљана 

58 SPASMEk 
mg 
супозито- м и 06-6496/1 

(Trospii chloridum) рии, кутија од 10.12.1987 
со 10 суло-
011ТАПП11 

година 

59 STREPTOKSAZOL 
зитории 
таблети, ку- » „Плива" - Фарма- 06-2014/1 
тија со 20 цеутска, кемијска, од 16.07.1987 
таблети прехрамбена и коз- година 

метичка индустри-
ја - Загреб 

60 SYNOPEN ампули, ку- м »» 06-1430/1 
(Chlorpyramini hydrochlo- тија со 10 од 22.07.1987 
ridum) ампули по година 

20 mg 
61 TOLYCAR инјекции ку- Може да се упот- „Југоремедија" - 06-4707/1 

(Cefotaximum) тији со 1 ребува само во Фабрика лекова, од 05.10.1987 
шишенце од стационарни Радна организаци- година 
0,5 g сува здравствени орга- ја са п.о. во соста-
супстанција низации здружен вот наИПК „Серво 

труд. По исклучок, Михаљ" - Зрења-
лекот може да се нин 
издава и со лекар-
ски рецепт заради 
продолжување на 
терапијата дома 
ако е назначено де-
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ка лицето претход-
но било лекувано 
со овој лек во ста-
ционарна здрав-
ствена организаци-
ја на здружен труд 

06-4705/1 62 TOLYCAR инјекции, ку-
ја на здружен труд 

" 06-4705/1 
(Cefotaximum) тија со 1 од 05.10.1987 

шишенце од година 
1,0 g сува 
супстанција 

06-4706/1 63 TOLYCAR инјекции, ку- 06-4706/1 
(Cefotaximum) тија со 1 од 05.10.1987 

шишенце од година 
2,0 g сува 
супстанција 

06-6757/1 64 TRASYLOL ампули, ку- Може да се упот- Производител: Ba- 06-6757/1 
(Aprotinin) тија со 25 ребува само во yer, AG, Leverku- од 02.12.1987 (Aprotinin) 

* ампули од 5 здравствени орга- zen „ Bayer-Pharma година 
ml низации на Jugoslavia" - То-

здружен труд варна фармацев-
тских ин кемичних 
изделков - Љубља-
на 

65 . TRASYLOL ампули, ку- Може да се упот- Производ: „Вауег 06-6758/1 
(Aprotinin) тија со 5 ам- ребува само во AG", Leverkuzen од 02.12.1987 (Aprotinin) 

пули од 5 ml здравствена орга- „Bayer-Pharma Ju- година 
низација на goslavia" - Товар-
здружен труд на фармацевтских 

ин кемичних из-
делков - Љубљана 

бб UROGRAM таблети, ку- Може да се издава „Плива" - Фарма- 06-1553/1 
(Acidum nalidixicum) тија со 30 само со лекарски цеутска, кемијска, од 22.07.1987 (Acidum nalidixicum) 

таблети рецепт прехрамбена и коз- година 
метичка индустри-
ја - Загреб ' 

67 UROTRIM таблети, ку- 06-2022/1 
(Trimetoprimum) тија со 50 од 16.07.1987 

таблети по година 
100 mg 

68 VENTROMET ретард-кап- »» „Здравље" - Фаб- 06-2288/1 
(Metoclopramidum) сули, кутија рика фармацеут- од 22.10.1987 

са 30 ре- ских и хемијских година 
тард-капсу- производа - Лело-
ли по 20 mg вац 

69, VIPSOGAL маст, туба „Галеника" - Фар- 06-1921/1 
од 100 g мацеутско-хемиј- од 18.08.1987 
маст ска индустрија, година 

Белград - Земун 
70 VIROLEX таблети, ку- „Крка" - Товарна 06-9492/1 

(Acyclovirum) тија со 20 здравил - Ново од 15.09.1987 
таблети по Место година 
200 mg 

71 VIROLEX таблети, ку- п »» 06-2491/1 
(Acyclovirum) тија со 100 од 15.09.1987 

таблети по година 
200 mg 

72 VIROLEX крем 5%, ту- »» 06-9493/1 
(Acyclovirum) ба од 5 g од 15.09.1987 

крем година 
73 VISINE капки за Може да се изда- PFIZER, Corporati- 06-1764/1 

(Tetrahidrozolinum) очи, шишен- ван без лекарски on, Brisel, Застап- од 30.12.1987 
це од 15 ml рецепт ник: „Agimex" - година 

Радна организаци-
ја за заступање 
изоземних фирми 
- Загреб 

74 VISIREN таблети, ку- Може да се упот- „Југоремедија" - 06-2670/2 
(Ofloxacinum) тија со 10 ребува само во Фабрика лекова, од 6.10.1987 година 

таблети стационарни РО со П.О. во сос-
здравствени орга- тавот на ИПК 
низации на „Серво Михаљ", 

Зрењанин здружен труд. По 
„Серво Михаљ", 
Зрењанин 
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исклучок, лекот 
може да се издава 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд 

Бр. 06-1479 
10 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
- на Сојузниот комитет за 
груд, здравство и социјална 

политика, 
д-р Јанко Обочки, е. р. 

495. 
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 ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД I ЈУЛИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јули до 31 декември 1987 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните гото-

ви лекови: 

Реден 
број Назив на лекот 

Форма и па-
кување на 

лекот 

Начин на издавање 
односно употреба 

на лекот 
Производител на 

лекот 

Број и датум 
на решението за 

пуштање на лекот 
Форма и па-
кување на 

лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ABAKTAL инјекции ку- Може да се упот- „Лек" - Товарна 06-2286/1 
(Pefloxacinum) тија со 10 ребува само во фармацевтских ин од 9. 07. 1987 

• 

ампули стационарна 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд 

кемичних изделков 
- Љубљана 

година 

2 ABAKTAL 
(Pefloxacinum) 

таблети, 10 
таблети 

»» 06-2284/1 
од 6. 10. 1987 

година 
3 ABAKTAL 

(Pefloxacinum) 
таблети, 50 
таблети 

»» 06-2285/1 
од 6. 10. 1987 

година 
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4 ACLOVIR маст за очи, Може да се издава »» 06-5355/1 
(Aciclovirum) туба со 4,5 g само со лекарски од 10. 12. 1987 

маст за очи рецепт година 
5 ACLOVIR маст, туба »» 06-5354/1 

(Aciclovirum) со 5 g маст од 10. 12. 1987 
година 

6 ACTRAPHANE HM инјекциидо »» „Коним" - Ино- 06-2312/1 
(Хуман монокомпонен- • 40 i.e., 1 ши- земска индустри- од 10. 09. 1987 
тен инсулин) шенце од 10 ска застопства - година тен инсулин) 

ml по 40 i.e. Љубљана 
Производ на фир-
ма Novo Industri, 
Данска 

7 ACTRAPHANE HM капсули од Може да се издава „Коним" - Ино- 06-2313/1 
PENFIL 100 i.e., 5 само со лекарски земска индустри- од 10. 09. 1987 
(Хуман монокомпонен- капсули од рецепт ска застопства - година 
тен инсулин) 1,5 ml по 100 Љубљана Произво-тен инсулин) 

i.e./ml дител: Novo Indus-
tsri, Данска 

8 AKNASEPT крем, туба „Срболек" - Радна 06-6145/1 
со 20 g крем организација за од 16. 12. 1987 

медицинско снаб- година 
девање - Београд 

9 ALEXAN ампули, 30 Може да се упот- „Фабег" - Заступ- 06-6955/1 
(Cytarabinum) ампули по 2 ребува само во ство стран^х фир- од 16. 12. 1987 

ml стационарна ми, Београд Про- година 
здрвствена органи- изводител: MACK, 
зација на здружен CP Германија „ 

10 ALEXAN ампули, 10 
труд 

и м 06-6956/1 
(Cytarabinum) ампули по 5 V од 16. 12. 1987 

ml година 
11 ALLOFERIN ампули, 50 Може да се упот- „Hoffmann La Roc- 06-2489/1 

(Alcuroni i chloridum) ампули од 2 ребува само во he", Басел, Швајца- од 4. 09. 1987 
• ml здравствени орга- рија, Застапник: година 

низации на „Jugomontana" -
здружен труд РО за заступање 

страних фирми -
Београд 

12 ANCOTIL инфузионен Може да се упот- >» 06-2488/1 
(Flucytosinum) 1 раствор 1%, ребува во стацио- од 9. 09. 1987 

5 шишенца нарни здравствени година 
по 250 ml 1% организации на 
инфузионен здружен труд. По 
раствор исклучок, лекот 

може да се издаде 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд 

06-2490/1 13 ANCOTIL таблети, 100 * 06-2490/1 
(Flucytosinum) таблети од 9. 09. 1987 

година 
14 ASTEMISAN таблети, 20 Може да се издава „Здравче" - Фаб- 06-6610/1 

(Astemizolum) таблети по само со лекарски рика фармацеут- ОД 8. 12. 19$7 
10 mg рецепт ских и хемијских година 

производа, Лело-
вац 

15 BARIZIN дражен, 50 Може да се издава „Лек" ^ Товарна 06-2280/1 
(Nicardipini chloridum) драж. само со лекарски фармацевтских ин од 9. 07. 19$7 

рецепт кемичних изделков година рецепт 
- Љубљана 

16 BARIZIN форте 06-2279/1 
(Nicardipini chloridum) дражен, 30 • од 9. 07А 987 

форте година 
дражен 

„Плива" - Фарма- 06-9387/1 17 BIDON таблети, „Плива" - Фарма- 06-9387/1 
блпетер па- цеутска, кемијска, од 29. 12 1987 
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18 BUPIVACAIN 
(Bupivacaini chloridum) 

19 BUPIVACAIN 
(Bupivacain chloridum) 

20 BUPIVACAIN-ADRENA-
LIN 
(Bupivacaini chloridum) 

21 BUPIVACAIN-ADRENA-
LIN 
(Bupivacaini chloridum) 

22 CEFOBID ' 
(Cefaperazonum) 

23 CEFOBID 
(Cefoperazonum) 

24 CEFOBID 
(Cefoperazonum) 

25 CEFOTAKSIM 
(Cefotaxim) 

26 CEFOTAKSIM 
(Cefotaxim) 

27 CEFOTAKSIM 
(Cefotaxim) 

28 CEFOTAKSIM 
(Cefotaxim) 

кување со 30 
таблети 

инјекции 
.0,25%, 5 ши-
шенца по 20 
ml 

инјекции 
0,5%, 5 ши-
шенца по 20 
ml 
инјекции 
0,25%, 5 ши-
шенца по 20 
ml 
инјекции 
0,5%, 5 ши-
шенца по 20 
ml 
инјекции од 
0,5 g, 1 ши-
шенца по 0,5 
g 

инјекции од 
2 g, 1 ши-
шенце од 2 g 
инјекции, I 
шишенце од 
0,5 g 

инјекции, 5 
шишенца од 
0,5 g 
инјекции, 1 
шишенце од 
1 g 
инјекции, 5 
шишенца од 
1 g 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарни 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд. 

инјекции од 
1 g, 1 ши-
шенце по 1 g 

" " " 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарна 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена стационар-
на организација на 
здружен труд 
Може да се упот-
ребува само во 
стационарна 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација на 

здружен труд » 

»» 

*» 

»» 

и 

прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја - Загреб 
„Босналијек^ -
Фармацеутска, хе-
миска и санитет-
ска и^устрија -
Сарајево 

" 

" 

" 

„PFIZER", Corpo-
ration, Застапник: 
„Agimex" - Радна 
организација за за-
ступање страних 
фирми - Загреб 

PFIZER, Corporati-
on, Заступник: 
„Agimex" - Радка 
организација за за-
ступање страних 
фирми - Загреб 

" 

„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков 
- Л>убл>ана 

" 

" 

година 

06-2262/1 
од 10. 09,1987 

година 

06-2261/1 
од 10. 09.Ј987 

година 

06-2260/1 
од 10. 09.1987 

година 

06-2259/1 
од 10. 09, 1987 

година 

06-2299/1 
од 24. 09Л987 

година 

06-2300/1 
од 24. 09. 1987 

година 

06-2301/1 
од 24. 09. 1987 

година 
06-2546/1 

од 9. 07. 1987 
година 

06-2545/1 
од 9. 07. 1987 

година 
06-2544/1 

ОД 9. 07. 1987 
година 

06-2543/1 
од 9. 07. 1987 

година 

1 2 3 4 5 6 
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29 CEFOTAKSIM 
(Cefotaxim) 

30 CEFOTAKSIM 
• (Cefotaxim) 

31 CINEDIL 
(Cinnarizinum) 

32 CIPROBAY 100 
(Ciprofloxacinum) 

33 CIPROBAY 250 
(Ciprofloxacinum) 

34 CIPROBAY 500 
(Ciprofloxacinum) 

35 CISPLATINUM 
(Cisplatinum) 

36 CISPLATINUM. 
(Cisplatinum) 

37 CORGAL 
(Galopamil) 

38 DANOVAL 
(Danazolum) 

39 DANOVAL 
(Danazolum) 

40 EFLUMIDEX* 
(Fluorometholonum) 

41 ETMOZIN 
(Moricizinium) 

42 FAKTOR IX P - BEH-
RING 250 I.E. 
(Хуман фактор IX) 

инјекции, 1 
шишенце од 2 б -
инјекции, 5 
шишенца од 
2g 
таблети, 50 
таблети 

ампули, 5 
ампули по 
10 ml 

таблети, 10 
таблети по 
250 mg 
таблети, 10 
таблети по 
500 mg 
лиошишен-
ца 10 mg, 10 
лиошишен-
ца по 10 mg 

лиошишенце 
10 mg, 50 ли-
ошишенца 
по 10 mg 
таблети 50 
mg, 50 х 50 
mg 

капсули 100 
mg, 100 х 
100 mg 
капсули 200 
mg, 100 х 
200 mg 
капки за 
очи, шишен-
ца со 5 ml 
суспензија 

дражен 100 
mg, 50 
дражен по 
100 mg 
шишенце со 
250 i.e. фак-
тори IX 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може се употребу-
ва во стационарна 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
и со лекарски ре-
цепт заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во здрав-
ствена организаци-
ја на здружен труд 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарни 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд 

„Алкалоид" - Хе-
миска, фармацев-
тска, козметичка 
индустрија - Скоп-
је 
„ Bayer AG", Lever-
kusen Застапник: 
"Bayer-Pharma Ju-
goslavia" - Товар-
на фармацевтских 
ин кемичних из-
делков, Љубљана 

Фармацеутска, хе-
миска и санитет-
ска индустрија, РО 
„Босналијек", 
ООУР „Институт" 
за научноис-
траживачки рад и 
развој - Сараево 

„Плива" - Фарма-
цеутска, кемијска, 
прехрамбена и коз-
метичка индустри-
ја - Загреб 
„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

WERFFT CHEMIE 
- Виена, во сора-
ботка со PHARMA 
ALLERGAN 
Застапник: „Вет-
пром" - РО за ме-
дицинско снабдева-
ње - Београд 
„Лек" - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков 
- Љубљана 
BEHRING, Мар-
бург Германија 
Застапник: РО за 
спољну и унутраш-
њу трговину „Југо-
хемија", Београд 

06-2542/1 
од 9. 07. 1987 

година 
06-2541/1 

од 9. 07. 1987 
година 

06-2295/1 
од 9. 07. 198 

година 

06-5507/1 
од 17. 12. 1987 

година 

06-5509/1 
од 17. 12. 1987 

година 
06-5508/1 

од 20. 12. 1987 
година 

06-6753/1 
од 19. 12. 1987 

година 

06-6753/1 
од 19. 12. 1987 

година 

06-2416/1 
од 9. 09. 1987 

година 

06-2497/1 
од 7. 12. 1987 

година 
06-2498/1 

од 7. 12. 1987 
година 

06-1296/1 
од 9. 07. 1987 

година 

06-5057/1 
од 25. 11, 1987 

година 

06-6506/1 
од 21. 12. 1987 

година 

1 2 3 4 5 6 
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43 FAKTOR IX Р - ВЕН-
R1NG 500 I.E. 
(Хуман фактор IX) 

44 FAKTOR IX Р - ВЕН-
R1NG 1000 I.E. 
(Хуман фактор IX) 

45 FAMOSANR 

(Famotidinum) 

46 FAMOSAN* 
(Famotidinum) 

47 FAMOSAN* 
(Famotidinum) 

48 FAMOSANR 

(Famotidinum) 

49 FORANE 
(Isofluran) 

50 FSME - BULINR 

(Immunoglobulinum hu-
manum против менинго-
енцефалитис на рана воз-
раст) 

51 FSME - BULINR 

(Immunoglobulinum hu-
manum против менинго-
енцефалитис на рана воз-
раст) 

52 FSME - BULINR 

(Immunoglobulinum hu-
manum против менинго-
енцефалитис на рана воз-
раст) 

53 FSME - BULINR 

(Immunoglobulinum hu-
manum против менинго-
енцефалитис на рана воз-
раст) 

54 GRORM 
(Хуман хормон за рас-
теж) 

55 JONIX - Са 

56 КАТОКО 
(Azapentaceni natrii poly-
sulfonas) 

шишенца со 
500 i.e. фак-
тори IX 
шишенца со 
1000 i.e. фак-
тори IX 
таблети, 20 
х 20 mg 

таблети, 60 
х 20 mg 

таблети, 10 
х 40 mg 

таблети, 30 
х 40 mg 

раствор, 6 
шишенца по 
100 ml инха-
лационен 
раствор за 
анестезија 
инјекции од 
1 ml, ши-
шенце со 1 
ml раствор 
хуман иму-
ноглобулин 
за i.m. при-
мена 
инјекции 
i.m. 2 ml, 
шошенце со 
2 ml раствор 
на хуман 
имуноглобу-
лин 
инјекции 
i.m. од 5 ml, 
шишенце со 
5 ml раствор 
нахуман 
имуноглобу-
лин 
инјекции 
i.m. од 10 
ml, шишенце 
со 10 ml рас-
твор на ху-
ман имуног-
лобулин 
инјекции 4 
i.e. за i.m. 
употреба, 6 
шишенца по 
4 i.e. лиофи-
лизована 
супстанција 
и 6 ампули 
растворувач 
канонски 
изменувач, 
доза со 500 
g прашок 

капки за 
очи, шишен-
ца со 15 ml 
раствор 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарни 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд 
Може да се упот-
ребува само во 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд 

Може да се упот-
ребува само во 
стационарни 
здравствени орга-
низации на 
здружен труд 

Може да се упот-
ребува само во 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд 
Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

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

ABBOTT LABO-
RATORIES 
„BANEX" - За-
ступство инозем-
них твртки, Загреб 

IMMUNO AG, Ви-
ена, Австрија 
Застапник: „Агроп-
рогрес" - Заступ-
ство иностраних 
фирми - Љубљана 

SERONO, Freiburg, 
CP Германија 
Застапник: „Pod-
ravka-Unitrade" -
Заступство инозем-
них фирми - За-
греб 

„Inex-Hemofarm" -
Индустрија фарма-
цеутско-хемијских 
производа и амба-
лаже - Вршац 
ALCON, Брисел, 
Белгија 
Застапник: „Ср-
блек" РО за меди-
цинско снабдевање 
- Београд 

06-6505/1 
од 21. 12. 1987' 

година 
06-6504/1 

од 21. 12. 1987 
година 

06-2333/1 
од 22. 09. 1987 

година 

06-2325/1 
од 22. 09. 1987 

година 
06-2326/1 

од 22. 09. 1987 
година 

06-2321/1 
од 22. 09. 1987 

година 
06-2501/1 

од 9. 09. 1987 
година 

06-1991/1 
од 27. 08. 1987 

година 

06-1992/1 
од 27. 08. 1987 

година 

06-1993/1 
од 27. 08. 1987 

година 

06-1994/1 
од 27. 08. 1987 

година 

06-2527/1 
од 10. 09. 1987 

година 

06-5515/1 
од 25. 12. 1987 

година 

06-2830/1-83 
од 8. 09. 1987 

година 

1 2 3 4 5 6 



Страна 1072 - Број 38 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 јуни 1988 

1 2 3 4 5 6 

57 LECEDIL 
(Famotidinum) 

58 LECEDIL 
(Famotidinum) 

59 COVECKI ANTI-HEPA-
TITIS В IMUNOGLO-
BULIN 
(Imunoglobulinum huma-
num anti-hepatitidis В) 

60 COVECKI ANTI-HEPA-
TITIS В IMUNOGLOBU-
LIN 
(Imunoglobulinum huma-
num anti-hepatitidis В) 

61 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

62 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

63 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

64 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

65 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

66 MAKROCEF 
(Cefotaximum) 

67 NATULAN 
(Procarbazinum) 

таблети 40 
mg, 20 x 40 
mg 

таблети 20 
mg, 40 x 20 
mg 

ампули, 1 
ампула од 
500 i.e. анти-
тело за H В 
sAG во ам-
пули 
ампулИ, 1 
ампула од 
250 i. Е. ан-
титела за 
НВ sAG во 
ампули 
инјекции 500 
mg, 1 ши-
шенце по 
500 mg 

инјекции 500 
mg, 5 ши-
шенце по 
500 mg 

инјекции 1 g, 
5 шишенца 
по 1 g 
инјекции 2 g, 
1 шишенце 
по 2 g 
инјекции 2 g, 
5 шишенца 
по 2 g 
инјекции 1 g, 
1 шишенце 
по 1 g 
капсули, 50 
капсули по 
50 mg 

Може да се издава 
само со лекарски 
рецепт 

Може да се упот-
ребува во здрав-
ствени организа-
ции на здружен 
труд 

Може да се упот-
ребува во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
со лекарски рецепт 
заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд 
Може да се упот-
ребува во стацио-
нарна здравствена 
организација на 
здружен труд. По 
исклучок, лекот 
може да се издаде 
со лекарски рецепт 
заради про-
должување на те-
рапијата дома, ако 
е назначено дека 
лицето претходно 
било лекувано со 
овој лек во стацио-
нари^ здравствена 
организација на 

здружен труд. 

Може да се упот-
ребува во стацио-
нарни здравствени 
организации на 
здружен труд . По 

„Здравље" - Фаб-
рика фармацеут-
ских и хемијских 
производа - Лело-
вац 
„Здравље" - Фаб-
рика фармацеут-
ских и хемијских 
производа - Лело-
вац 
Имунолошки за-
вод Загреб 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 
Место 

„Крка" - Товарна 
здравил, Ново 

Место 

„Hoffmann La Roc-
he", Basel 
Застапник: „Југо-
монтана" - РО за 
заступање инос-

06-6608/1 
од 8. 12. 1987 

година 

06-6609/1 
од 8. 12. 1987 

година 

06-94/1 
од 9. 07. 1987 

година 

06-93/1 
од 9. 07. 1987 

година 

06-2557/1 
од 10. 09. 1987 

година 

06-2496/1 
од 10. 09. 1987 

година 

06-2556/1 
од 10. 09. 1987 

година 
06-2555/1 

од 10. 09. 1987 
година 

06-2494/1 
од 10. 09. 1987 

година 
06-2495/1 

од 10. 09. 1987 
година 

06-6974/1 
од 18. 12. 1987 

година 
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исклучок, лекот траних фирми, Бе-
може да се издаде оград 
и со рецепт заради 
продолжување на 
терапијата дома, 
ако е назначено де-
ка лицето претход-
но било лекувано 
со овој лек во 
здравствена орга-
низација на 
здружен труд 

68 NATULAN капсули, 250 * »» 06-6973/1 
(Procarbazinum) х 50 mg од 18. 12. 1987 

година 
69 NIMOTOP раствор за Може да се упот- „Bayer AG", Lever- 06-5510/1 

(Nimodipinum) инфузија, 5 ребува во стацио- kusen од 17. 12. 1987 
шишенца по нарни здравствени Застапник: „Вауег- година 
50 ml рас- организации на -Pharma Jugoslavi-
твор за ин- здружен труд ја" - Товарна фар-
фузија мацевтских ин ке-

мичних изделков, 

70 ODINAL капсули 1 Може да се издава 
Љубљана 
„Inex-Hemofarm" - 06-2319/1 

(Alfacalcidolum) meg, 100 х само со лекарски Индустрија фарма- од 17. 12. 1987 
1 meg рецепт цеутско-хемијских година 

производа и амба-
лаже - Вршац 

71 ODINAL капсули 0,25 и и 06-2316/1 
(Alfacalcidolum) meg, 100 х од 17. 12. 1987 

0,25 meg година 
72 ODINAL капки, Ши- rt п 06-2318/1 

(Alfacalcidolum) шенца со 20 од 17. 12. 1987 
ml година 

73 OROMYCOSAL , таблети, 30 Може да се издава „Алкалоид" - Хе- 06-7108/1 
(Ketokonazolum) х 200 mg само со лекарски миска, фармацеут- од 14. 12. 1987 

рецепт ска, козметичка ин- година 

74 
дустрија - Скопје 

74 PLIVATENSIN таблети, 50 п „Плива" - Фарма- 06-6756/1 
таблети цеутска, кемијска, од 19. 12. 1987 

Прехрамбена и коз- година 
метичка индустри-
ја - Загреб 

75 PROTAPHANE HM инјекции 40 Може да се издава NOVO INDUSTRI 06-2314/1 
(Хуман монокомпонен- i. Е., 1 ши- само со лекарски А/Ѕ, Копенхаген, од 10. 09. 1987 
тен инсулин) * шенце по 10 рецепт Данска година ' 

ml по 40 Застапник: „Ко-
i. E./ml * ним" - Иноземска 

индустријска за-
стопства, Љубљана 

76 PROTAPHANE HM капсули 100 и »» 06-2315/1 
PENFIL I. Е., 5 кап- од 10. 09. 1987 
(Хуман монокомпонен- сули од 1,5 година 
тен инсулин) ml 

77 RETROVIR капсули, 100 Може да се упот- WELLCOME FO- 06-6493/1 
(Zidovudinum) х 100 nig ребува само во UNDATION LTD, од 22. 09. 198^ (Zidovudinum) 

стационарни Велика Британија година 
здравствени орга- Застапник: „Агроп-
низации на рогрес" - Заступ-
здружен труд ништво иностра-

них фирми - Љуб-
љана 

78 SELECTOL* таблети, 20 Може да се издава „Алкалоид" - Хе- 06-2293/1 
(Celiprolol) х 100 mg само со лекарски миска, фармацев- од 10. 06. 1987 (Celiprolol) 

рецепт тска, козметичка година 
индустрија -
Скопје 

06-2294/1 79 SELECTOL* таблети, 50 »» и 06-2294/1 
(Celiprolol) х 100 mg од 10. 06. 1987 

година 
80 SELECTOLR таблети, 20 и 06-2292/1 

(Celiprolol) х 200 mg од 10. 06. 1987 
година 

81 SELECTOL таблети, 50 06-2201/1 
(Celiprclol) х 200 mg од-10. 07. 1987 

година 
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«» 
82 STILAMIN инјекции, 1 Може да се упот- SERONO, Freiburg, 06-2528/1 

(Somatostatinum) ампула по 3 ребува само во CP Германија од 24. 09. 1987 
mg стационарни орга- Застапник: „Unitra- година 

низации на de" - Заступство 
здружен труд иноземних фирми 

- Загреб 
83 TETAVENINR инјекции i. Може да се упот- IMMUNO AG, Ви- 06-2033/1 

(Хуман тетанусен анти- v. 5000 e.i., 1 ребува во здрав- ена, Австрија од L7. 09. 1987 
токсин) шишенце од ствена организаци- Застапник: „Агроп- година 

5000 I. Е. ли- ја на здружен труд рогрес" - Заступ-
офилизиран ство иностраних 
тетанусен фирми - Љубљана 
&нтитоксин; 

фирми - Љубљана 

1 шишенце 
со 50 ml во-
да за инјек-
ции; двојака 
игла; при-
бор за инфу- 1 

зија со фил-
тер 

84 TIOPENTAL инјекции 0,5 Може да се упот- „Плива" - Творни- 06-3091/1 
(Thiapenton-natrium) g, 10 шишен- ребува само во ца фармацеутских од 15. 07. 1987 

ца со 0,5 g- стационарни и кемијских произ- година 
/20 ml здравствени орга- вела, Загреб 

низации на 
здружен труд 

85 TIOPENTAL инјекции 1 g, »» 06-583/1 
(Thiopenton-natrium) 10 шишенца од 10. 07. 1987 

со 1 g/20 ml година 
86 TRIASAN таблети од Може да се издава „Inex-Hemofarm" - 06-5091/1 

(Triazolamum) 0,25 mg, 30 само со лекарски Индустрија фарма- од 23. 12. 1987 
х 0,25 mg рецепт цеутско-хемијских година 

производа и амба-
лаже, Вршац 

87 TRIASAN таблети од »» 06-5092/1 
(Triazolamum) 0,25 mg, 20 од 23. 12. 1987 

х 0,25 mg година 
88 TRIASAN таблети од »» »» 06-5093/1 

(Triazolamum) 0,25 mg, 10 од 23. 12. 1987 
х 0,25 mg година 

89 TRIASAN таблети од »» 06-5082/1 
(Triazolamum) 0,125 mg, 30 од 23. 12. 1987 

х 0,125 mg година 
90 TRIASAN таблети од »» »» 06-5083/1 

(Triazolamum) 0,125 mg, 20 од 23. 12. 1987 
х 0,125 mg година 

91 TRIASAN таблети од »» »» 06-5084/1 
(Triazolamum) 0,125 mg, 10 од 23. 12. 1987 

х 0,125 mg година 
92 TRIASAN таблети, 30 Може да се издава 06-5088/1 

(Triazolamum) х 0,50 mg само со лекарски од 23. 12. 1987 
рецепт година 

93 TRIASAN таблети, 20 
рецепт 

»» . 06-5089/1 
(Triazolamum) х 0,50 mg од 23. 12. 1987 

година 
94 TRIASAN таблети, 10 м 06-5090/1 

(Triazolamum) х 0,50 mg од 23. 12. 1987 
година 

95 TRINOVUM таблети, ку- »» CILAG AG, Schaf- 06-2414/1 
тија со 3 х fhausen, Швајцари- од 7. 09. 1987 
21 таблета ја година 
(7 бели, 7 Застапник: „Агроп-
розови и 7 рогрес", Заступ-
портокалови ство иностраних 
таблети) фирми - Љубљана • 

96 TRINOVUM таблети, ку- »» 06-2415/1 
тија со 21 „ од 7. 09. 1987 
таблета (7 година 
бели, 7 розо-
вих и 7 по-
ртокалови 
таблети) 

97 TURGANIL таблети од P.O. Фабрика леко- 06-6503/1 
(Acidum tioprofenicum) 300 mg, 20 ва „Југоремедија", од 16. 12. 1987 

х 300 mg Зрењанин година 
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98 ULFAMID таблети од Може да се издава „Крка" - Товарна 06-6519/1 
(Famotidinum) 40 mg, 10 х само со лекарски здравил, Ново од 7. 12. 1987 

40 mg рецепт Место година 
99 ULFAMID 

(Famotidinum) 
tableti od 40 
mg, 30 x 40 
mg 

и *« 06-6520/1 
од 7. 12. 1987 

година 
100 ULFAMID 

(Famotidinum) 
таблети од 
20 mg, 10 x 
20 mg 

и и 06-6518/1 
од 7. 12. 1987 

година 
101 ULFAMID 

(Famotidinum) 
таблети од 
20 mg, 30 x 
20 mg 

и 99 06-6517/1 
од 7. 12. 1987 

година 
102 ULFAMID 

(Famotidinum) 
таблети од 
20 mg, 100 
x 20 mg 

»» 99 06-6516/1 
од 7. 12. 1987 

година 
103 ULFAMID 

(Famotidinum) 
таблети од 
40 mg, 100 
x 40 mg 

99 99 06-6521/1 
од 7. 12. 1987 

година 
104 VACCINUM MORBIL- кутија со 50 Може да се упот- Имунолошки за- 06-6509/1 

LORUM VIVUM LYOP- ампули по 1 ребува само во вод, Загреб од 27. И. 1987 
HILISATUM EDMON- доза вакци- здравствени орга- година 
STON-Z, HDCS на -1- 50 ам-

пули редес-
тилирана 
вода 

низации на 
здружен труд 

105 VACCINUM MORBIL-
LORUM VIVUM LYOP-
HI LIS ATUM EDMON-
STON-Z, HDCS 

кутија со 1 
шишенца по 
една доза 
вакцина + 1 
ампула на 
редестили-
рана вода 

н 99 06-6510/1 
од 27. 11. 1987 

година 

106 VACCINUM MORBIL-
LORUM VIVUM LYOP-
HILISATUM EDMON-
STON-Z, HDCS 

кутија со 50 
шишенца по 
1 доза вак-
цина + 50 
ампули на 
редестили-
рана вода 

99 99 06-9016/1 
од 27. 11. 1987 

година 

107 VACCINUM MO RBI L- кутија со 1 Може да се упот- Имунолошки за- 06-9017/1 
LORUM VIVUM LYOP- шишенце по ребува само во вод, Загреб од 27. И . 1987 
HILISATUM EDMON- 2 дози вак- здравствени орга- година 
STON-Z, HDCS цина + 1 

ампула на 
редестили-
рана вода 

низации на 
здружен труд 

108 VACCINUM MORBIL-
LORUM VIVUM LYOP-
HILISATUM EDMON-
STON-Z, HDCS 

кутија со 50 
шишавца по 
2 дози вак-
цина + 50 
ампули на 
редестили-
рана вода 

»» 99 06-9018/1 
од 27. И . 1987 

година 

109 VACCINUM MORBIL-
LORUM VIVUM LYOP-
HILISATUM EDMON-
STON-Z, HDCS 

кутија со 1 
шишенце по 
5 дози вак-
цина + 1 
шишенце на 
ред ести ли-
рана вода 

99 99 06-9019/1 
од 27.. 1987 година 

Н О VACCINUM MORBIL- кутија со 50 Може да се упот- Имунолошки за- 06-9020/1 
LORUM VIVUM LYOP- шишенца по ребува само во вод, Загреб од 27. 11. 1987 
HILISATUM EDMON- 5 дози вак- здравствени орга- година 
STON-Z, HDCS цина + 50 

ампули на 
редестили-
рана вода 

низации на 
здружен труд 

111 VACCINUM MORBIL-
LORUM VIVUM LYOP-
HILISATUM EDMON-
STON-Z, HDCS 

кутија со 1 
шишенце по 
10 дози вак-
цина + 1 
шинце на 
редестили-
рана вода 

»» 9* 06-9021/1 
од 27. 11. 1987 

година 
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112 VACCINUM MORBIL- кутија со 50 и 06-9022/1 
LORUM VIVUM LYOP- шишенца по од 27. 11. 1987 
HILISATUM EDMON- 10 дози вак- година 
STON-Z, HDCS цина 4- 50 

ампули на 
редести ли-
рана вода 

113 VERAPAMIL дражен, 30 Може да се издава „Алкалоид" - Хе- 06-7104/1 
(Verapamilum) х 40 mg само со лекарски миска, фармацев- * од 17. 12. 1987 

рецепт тска, козметичка година 

114 VERAPAMIL дражен, 500 Може да се издава 
индустрија, Скопје 

06-7105/1 
(Verapamilum) х 40 mg само на лекарски од 17. 12. 1987 

рецепт година 
115 VERAPAMIL дражен, 20 06-7106/1 

(Verapamilum) х 80 mg * од 17. 12. 1987 
година 

116 VERAPAMIL дражен, 50 »» 06-7107/1 
(Verapamilum) х 80 mg од 17. 12. 1987 

година 
117 VISKENR таблети, 30 »» Производител: 06-1478/1 

(Pindololum) х 5 mg SANDOZ, Bazel од 18. 12. 1987 
РО за међународну година 
и унутрашњу трго-
вину ВЕЛЕБИТ, 

VISKENR 
Загреб 

»» 118 VISKENR таблети, 30 и Загреб 
»» 06-1478/2 

(Pindololum) х 15 mg од 18. 12. 1987 
голине 

119 VITAMIN Е форте капсу- и Радна организаци- 06-6146/1 
л а шишен- ја за медицинско од 19. 10. 1987 
це со 25 ме- снабдевање „Србо- година 
ки капсули лек", Београд 

Бр. 06-1478 
10 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

штините трајно да се создаваат услови за подобро фун-
кционирање и побрз развој на дејноста на јавниот градски 
и приградски превоз на патници, како основен носител на 
превозот на патници. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни дека основ-

ните цели на Договорот се следните: 
1) создавање на економски, просторни и други услови 

за подобро функционирање и побрз развој на јавниот 
градски и приградски превоз на патници и негово оспосо-
бување за следење на развојот и ширење на градовите, ка-
ко и за задоволување на потребите на работните луѓе и 
граѓаните за поквалитетен превоз; 

2) подобрување на вкупниот сообраќај во градовите и 
во населбите, првенствено со унапредување на ЈГПП, со 
што би се влијаело врз што помало користење на индиви-
дуалните моторни возила; 

3) рационално користење на енергијата и намалување 
на потрошувачката на течни горива; 

4) подобрување на заштитата на животната средина. 

Член 3 
Наведените цели ќе се реализираат: 
1) со договорно регулирање на односите врз економ-

ски основи, како и со поцелосно и посеопфатно општес-

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, собрани-
јата на општините и градовите во кои е организиран јавен 
градски и приградски превоз на патници, организациите 
на здружен труд за јавен градски и приградски превоз на 
патници, Стопанската комора на Југославија, Сојузната 
конференција на ССРНЈ, Советот на Сојузот на синдика-
тите На Југославија и Постојаната конференција на градо-
вите и општините на Југославија, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И 
РАЗВОЈ НА ЈАВНИОТ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

Член 1 
Јавниот градски и приградски превоз на патници (во 

натамошниот текст: ЈГПП) е дејност од посебен општес-
твен интерес и претставува битен и незаменлив предуслов 
за успешна работа и живот на работните луѓе и граѓаните 
во градовите односно општините. 

Нараснатите сообраќајни и еколошки проблеми во 
градовите, посебно во големите, настанати како последи-
ца од интензивниот просторен и стопански развој, демо-
графскиот растеж и развојот на моторизацијага, како и не-
опходноста од штедење и рационално користење на енер-
гија, ја наметнуваат потребата во градовите односно оп-

I 

496. 
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твено влијание и одговорност за обезбедување услови на 
тековното стопанисување и развој; 

2) со подолгорочно и покомплексно планирање на 
развојот на ЈГПП во секој град односно општина во која 
постои организиран ЈГПП или се предвидува негово вове-
дување; 

3) со приспособување на превозните потреби и пре-
возните капацитети, со проширување на мрежата на лини-
ите на ЈГПП и со примена на современи методи за утврду-
вање на превозните барања и за изработка на возните ре-
дови; 

4) со подобрување на тарифниот систем и со модер-
низација на наплатата на превозот; 

5) со обезбедување на поголема проточност и со дава-
ње приоритет на возилата на ЈГПП со што ќе се влијае врз 
зголемувањето на експлоатационата брзина и врз подоб-
рувањето на точноста и рамномерноста во превозот на 
патници; 

6) со побрза измена на структурата на возниот парк 
во корист на возилата на електричен погон; 

7) со избор на соодветни типови возила и опрема за 
потребите на ЈГПП и нивната унификација и стандардиза-
ција со оптимална ориентација на домашното производ-
ство. 

Член 4 
Собранието на градот односно општината, како учес-

ник на овој договор се обврзува: 
1) да донесе долгорочен план за развој на ЈГПП, во 

согласност со плановите на општествено-екдномскиот и 
просторниот развој: 

- во согласност со долгорочниот план за развој, во 
среднорочните планови за развој да ги конкретизира цели-
те и програмите за развој на ЈГПП, а особено потребите 
во превозот, развојот на мрежата и превозните капаците-
ти по видови сообраќај, квалитет на услуги, инфраструк-
турни објекти, извори и начин на финансирање на експло-
атацијата и развојот; 

- во подготовката и донесувањето на предлози на 
долгорочни и среднорочни планови за развој заедно со ор-
ганизациите на ЈГПП да обезбеди координација со други-
те заинтересирани органи и организации во градот и нај-
широко да ги ангажира научните институции и стручња-
ците од областа на сообраќајот; 

Собранијата на општините и градовите се согласни 
во таа смисла да се користат особено следните можни из-
вори на средства: 

- средствата на организациите за ЈГПП, за што со ус-
војување на плановите, согласност односно одлуки доне-
суваат органите на управувањето на организациите на 
ЈГПП; 

- придонесот од личните доходи за комунална ин-
фраструктура; 

- придонесот од доходот за развој на комуналната 
инфраструктура; 

- самопридонесот на граѓаните; 
- надоместот за користење и давање на користење 

градско земјиште; 
- средствата на пошироките општествено-политички 

заедници; 
- средствата на заинтересираните работни организа-

ции на стопанството; 
- кредитите и заемите; 
2) во развојот на градската инфраструктура да обез-

бедат приоритет на деловите и подрачјата кои ги обезбе-
дуваат и забрзуваат развојот и вршењето на превозот (ре-
конструкција и изградба на улици, раскрсници, енергетски 
објекти и ел.); 

3) да обезбедат донесување и спроведување на дого-
ворите и самоуправните спогодби за планскиот распоред 
на почетокот на работното време заради порамномерно 
оптоварување на капацитетите во ЈГПП во време на оде-
ње и враќање од работа; 

4) да донесат одлука за општите услови за вршење ус-
луги на превоз на граѓани во јавниот масовен превоз; 

5) врз основа на со спогодба утврдените потреби во 
превозот и на расположливите материјални можности за-
едно со работните организации за ЈГПП, со годишен план 
да го утврдат обемот и квалитетот на превозот што тие 
треба да им ги обезбедат на работните луѓе и граѓаните, 
начинот на контрола на услугите, економските санкции за 

потпросечно и стимулациите за натпросечно извршениот 
обем односно квалитет на превозот; 

6) заедно со организацијата за ЈГПП да ги утврдат ус-
ловите и нормите на квалитетот на давањето услуги за 
превоз на патници и начинот на контролата на извршува-
њето на нормите; 

7) за обемот и квалитетот на превозот предвидени со 
годишниот план на организацијата за ЈГПП да го утврдат 
потребниот износ на средствата од кои ќе се покријат те-
ковните трошоци на работењето (материјалните и други-
те трошци на работењето и вкупната амортизација), об-
врските од доходот, личните доходи, заедничката потро-
шувачка, задолжителните резерви и заемите (цените, осло-
бодувањето од плаќање на обврската од вкупниот приход, 
доходот и од личните доходи, субвенциите и ел.), како и да 
го утврдат начинот на обезбедување на потребните сред-
ства; 

8) за остварениот договорен просечен обем и квали-
тет на услугите, во месецот да обезбедат просечен личен 
доход на вработените во ЈГПП најмалку на ниво на просе-
кот на стопанството на градот односно општината, спо-
ред паралелните категории на работниците, со можност 
овој просек да биде поголем поради специфичните услови 
за работа (работа во турнус, ноќна работа, двократна ра-
бота, работа во недела и во празник и ел.), како и да обез-
бедат побрзо решавање на станбените прашања на работ-
ниците вработени во ЈГПП (станови на солидарност, адап-
тации, доградба и ел.), на локациите што им одговараат 
на специфичните потреби или на условите за работа на ра-
ботниците вработени во ЈГПП. За потпросечниот и на-
тпросечниот обем и квалитет на работа би се намалувало 
и зголемувало правото на зафаќање на средствата за лич-
ни доходи; 

9) во договор со организацијата на здружен труд за 
ЈГПП да го утврдуваат системот на тарифите, тарифика-
цијата и цените на превоз на договорениот обем и квали-
тетна услугите; 

10) со возилата на ЈГПП, преку технички и регулатив-
ни мерки да обезбедат приоритети на движењето во град-
ските сообраќајници и тоа: 

- со давање, по правило, статус на главни сообраќај-
ници на сите ^лици по кои се движат возилата на ЈГЃ1П; 

- со изградба на простор за станици на ЈГПП надвор 
од активните сообраќајни ленти; 

- со давање приоритет на возилата на ЈГПП при из-
легување од станиците и вклучување во тековите на сооб-
раќајот; 

- со формирање на „жолти" ленти резервирани за 
движење на возилата на ЈГПП; 

- со давање приоритет на возилата на ЈГПП на рас-
крсниците опремени со светлосна сигнализација; 

- со забрана на леви свртувања на други возила на со-
обраќајниците со голем сообраќај на возила на ЈГПП; 

- со стриктна контрола на забрана на паркирање и за-
пирање на возила на површините резервирани за стоење и 
движење на возилата на ЈГПП и ел. 

Член 5 
Организациите на здружен труд за ЈГПП се обврзува-

ат: 
1) своите расположиви стручни и други капацитети 

максимално да ги ангажираат во изработката.на планови-
те и програмите, и активно да учествуваат во дефинирање-
то на основните концепции и стратегии на развој на ЈГПП 
во своите општествено-политички заедници; 

- врз основа на среднорочните планови за развој да 
донесуваат детални годишни планови во кои ќе се предви-
дат условите, начинот и квалитетот на превозот, како и 
мерки за подобрување на технологијата на превозот, како 
што се: примена на современи методи во утврдувањето и 
следењето на превозните барања и изработка на возни ре-
дови, подобрување и реконструкција на мрежата на лини-
ите, воведување на современи системи за контрола и упра-
вување со сообраќајот, зголемување на безбедноста на со-
обраќајот и превозот на патници, подобрување на тариф-
ниот систем и системот на карти и модернизација на сис-
темот на наплата, подобрување на технологијата за 
одржување и поправка на возилата, подобрување на систе-
мот на информирање на патниците и развивање на кул-
турни навики во превозот; 
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- во своите среднорочни и долгорочни планови да го 
дефинираат нивото (квалитетот и обемот) на сообраќајот, 
како и потребните средства за неговата реализација, во 
согласност со спогодбата утврдена со собранието на оп-
штината односно градот; 

- составен дел на програмата за реализација на сред-
норочните и краткорочните планови да бидат и програми-
те за обезбедување на стручни' кадри од соодветни профи-
ли; 

2) да спроведат таква внатрешна организација на ра-
бота која ќе обезбеди повисоко ниво на работна и техно-
лошка дисциплина и стимулирање на работниците да се 
грижат за подобрување на условите за превоз и за спрове-
дување на мерките за штедење и рационално користење 
на материјалот, возилата и енергијата со приспособување 
на системот на наградување според резултатите од трудот 
и за обезбедување на одговорноста за преземените обвр-
ски; 

3) да обезбедат реализација на договореното ниво на 
сообраќајните услуги, со примана на определувањата од 
овој договор за подобри работни резултати од договоре-
ните да исплатат поголеми лични доходи и да издвојат по-
веќе средства по работник за заедничка потрошувачка од 
договореното ниво, а во случај на полоши работни резул-
тати од договорените да исплатат пониски лични доходи 
и да издвојат помалку средства за заедничка потрошувач-
ка; 

4) врз основа на долгорочната прорама за развој да 
ги утврдат потребите за возила, според видот на превозот, 
и спецификацијата на опрема и во рок од две години во 
рамките на Групацијата на јавниот градски сообраќај да 
одберат определени типови на автобуси, тролејбуси и 
трамваи, и видови на опрема, кои, според единствената 
документација, би ги произведувала домашната индустри-
ја; 

- во рамките на својата групација да потпишат само-
управна спогодба со која ќе се обезбеди домашната индус-
трија да го освои производството на единствени типови 
возила и опрема врз база на меѓусебна поделба на трудот 
и единствена документација, како и да преземат обврска 
на долгорочно (најмалку петгодишно) купување на тие во-
зила и опрема; 

5) во соработка со собранието на општината односно 
градот, да обезбедат организациони и технички услови за 
зголемување на Експлоатационата брзина и подобрување 
на точноста и рамномерноста во превозот на патниците, 
примена на современи методи на управување со сообраќа-
јот и информирање како битен предуслов за^фикасно фун-
кционирање на ЈГПП. 

Член 6 
Стопанската комора на Југославија, во соработката 

со стопанските комори на социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини, со здруженијата 
на сообраќајот, здуженијата на производителите на вози-
ла и опрема и со работните организации за ЈГПП, се об-
врзуваат: 

1) организирано и систематски да преземаат мерки 
заради унификација, стандардизација и типизација на во-
зилата и опремата за ЈГПГЈ; 

2) да учествуваат во изборот на соодветните типови 
возила и опрема што домашната индустрија ќе ги произ-
ведува врз база на поделба на работата и по единствена 
документација; 

3) да обезбедат склучување на самоуправни спогодби 
помеѓу заинтересираните домашни производители на во-
зила и опрема за производство на определен број возила и 
опрема за потребите на ЈГПП, спрема договорените стан-
дарди, квалитетот и цената, за период од пет години; 

4) да обезбедуваат координација на научно-ис-
тражувачкиот труд во областа на ЈГПП врз унапредување-
то на организацијата на трудот, технологијата на прево-
зот и одржувањето, штедењето на енергија и слично; 

5) да поведуваат иницијативи за обезбедување девиз-
ни и царински олесненија за увоз на резервни делови и оп-
рема за потребите на ЈГПП кои не се произведуваат во 
земјата. 

Член 7 
Постојаната конференција на градовите и општините 

на Југославија се обврзува дека, како учесник на овој дого-
вор, ќе се залага: 

1) градовите и општините да го класифицираат ЈГПП 
во приоритетни дејности со оглед на неговото значење за 
условите за живот и стопанисување во градот, штедењето 
на енергија и заштитата на животната средина; 

2) градовите и општините во кои е организиран 
ЈГПП или се подготвува неговото организирање,; да го 
склучат овој општествен договор или на друг начин да ги 
прифатат неговите одредби; 

3) да организира и обезбеди координација врз изра-
ботка на нормите на квалитетот на услугите за превоз и 
начинот на нивното спроведување. 

Постојаната конференција на градовите и општините 
на Југославија се обврзува дека ќе се грижи за спроведува-
њето на овој договор и за известувањето на сите учесници 
за остварените резултати. 

Член 8 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и 

Сојузната конференција на ССРНЈ, како учесници на овој 
договор, ќе настојуваат во рамките на нивната активност 
да се даде поддршка и да се овозможи што поефикасна ре-
ализација на овој договор заради подобрување на услови-
те за живот на работните луѓе и граѓаните. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе се за-

лагаат за ангажирање на научно-истражувачките органи-
зации во решавањето на проблемите за развој и подобро 
функционирање на ЈГПП. 

Член 10 
Учесниците на Договорот ќе формираат Комисија за 

следење на спроведувањето на овој општествен договор. 
Секој учесник на Договорот ќе именува по еден член 

на Комисијата и негов заменик. 
Учесниците на Договорот се согласни да ги поднесу-

ваат трошоците за учеството на своите членови на седни-
ците на Комисијата. 

Член И 
Комисијата го следи спроведувањето на овој дого-

вор, дава толкување на одделни негови одредби и за тоа 
ги известува учесниците. 

Член 12 
Организационите и административно-техничките ра-

боти во врска со подготвувањето и одржувањето на седни-
ците на Комисијата ги обезбедува Секцијата на организа-
циите за ЈГПП на Постојаната конференција на градовите 
и општините на Југославија. 

" Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни иницијатива за 

измена и дополнение на овој општествен договор да може 
да поведе секој учесник, како и дека измените и дополнија-
та ќе се вршат на начинот и постапката по кој е Договорот 
склучен. 

Член 14 
Кон овој договор можат да пристапат и други заинте-

ресирани органи и организации. 

Член 15 
Овој договор го склучуваат овластените органи на 

учесниците. Одлуките за склучување се доставуваат до По-
стојаната конференција на градовите и општините на Ју-
гославија. 

#Член 16 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 
Општествениот договор за создавање услови за уна-

предување и развој на јавниот градски и приградски пре-
воз на патници го прифатија: Постојаната конференција 
на градовите и општините на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Сојузната конференција на Соци-
јалстичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, собрани-
јата на градовите Белград, Загреб, Сараево, Скопје и Нови 

^ - . - .. 
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Сад, собранијата на општините Титоград, Риека, Суботи-
ца, Зеница, Тузла, Дубровник, Пула, Титово Ужице, Кра-
лево и Сомбор и организациите за јавен градски сообра-
ќај: РО ГСБ - Белград, РО „Загрепски електричен трам-
вај" - Загреб, РО ТРАС - Сараево, РО „Градски сообраќај" 
- Скопје, РО ТРАС - Нови Сад, РО „Нишекспрес", ООЗТ 
Градски сообраќај - Ниш, РО „Аутотролеј" - Риека, РО 
„Суботицатранс", ООЗТ за градски сообраќај - Суботица, 
РО „Зеницатранс", ООЗТ за патнички сообраќај - Зеница, 
РО Патнички сообраќај, ООЗТ градски сообраќај - Тузла, 
РО „Либертас" - Дубровник КРО „Пулапромет" - Пула, 
РО „Аутотранспорт", ООЗТ за патнички сообраќај - Кра-
лево, РО „Аутотранспорт", ООЗТ ГС Тамиш - Панчево и 
РО „Промет" - Сплит, за што соодветни одлуки се доста-
вени до Постојаната конференција на градовите и општи-
ните на Југославија, што го утврди Претседателството на 
Постојаната конференција на градовите и општините на 
Југославија, на IX седница, одржана на 8 IV 1988 година 
во Тузла. 

Бр. 90/4 
8 април 1988 година 
Тузла 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 

НА ЧЛ. 28А И 28Б ОД ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И ДОХОДОТ 

1. Здружението на банките на Југославија покрена 
пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценувања 
на уставноста на одредбите на чл. 28а и 286 од Законот за 
вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/86, 42/87, 69/87 и 87/87). 

Здружението смета дека оспорените одредби на тој 
закон не се согласни со Уставот на СФРЈ затоа што, спо-
ред негово мислење, со тие одредби се менуваат условите, 
основите и мерилата и роковите за отплата на долговите, 
што се утврдени со меѓусебните самоуправни спогодби во 
договорите на доверителите и должниците. 

2. Со оспорените одредби на член 28а од Законот е 
пропишано основната организација на здружен труд да ги 
ревалоризира динарските побарувања и обврски под усло-
вите утврдени со самоуправна спогодба односно со дого-
вор или со закон - со ревалоризација на главницата или 
по пат на дамата. 

Со оспорените одредби на член 286 од Законот е про-
пишана ревалоризација на обврските и побарувањата, 
што се плаќаат во договорените рокови, да се врши по пат 
на камата, и тоа така што плаќањето да се врши сразмер-
но на износот на кредитот односно на друг пласман, а ка-
матата над ревалоризационата стапка да се пресметува на 
ревалоризираната главница. 

3. Со одредбите на член 281 став 1 точка 3 од Уставот 
на СФРЈ е определено федерацијата, преку сојузните орга-
ни, да ги уредува основните права и обврски на општес-
твените правни лица во поглед на средствата во општес-
твена сопственост. 

Според одредбата на член 13 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, правата, обврските и одговорностите во поглед на 
располагањето, користењето и управувањето со општес-
твени средства се уредуваат со уставот и со закон, во сог-
ласност со природата и со намената на тие средства. 

Уставниот суд на Југославија смета дека, поаѓајќи од 
тие одредби на Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може да 
се пропише обврска за сите општествени правни лица, па 
и за банките сите побарувања и обврски по основ на ко-
ристење и пласирање на парични средства да ги ревалори-
зираат на начинот пропишан со закон. 

Со оспорените одредби на Законот за вкупниот при-
ход и доходот, со кои е пропишано ревалоризација на по-
барувањата и долевањата да се врши со ревалоризација 
на главницата или преку каматна стапка, е утврден само 
начинот на кој се определува височината на втасаното по-
барување односно на долгот и затоа со тие одредби не се 
менуваат условите и роковите за плаќање утврдени со са-
моуправна спогодба односно со договор, ниту се повреду-

ваат правата на деловните банки определени со Уставот 
на СФРЈ. 

Од наведените причини Уставниот суд на Југославија 
оцени дека оспорените одредби на наведениот закон се 
согласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суда на Југославија, на седницата одржана на 20 
април 1988 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

чл. 28а и 286 од Законот за вкупниот приход и доходот не 
се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: 
претседател д-р Александар Фира и членови: Хрвое Ба-
чиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Мар-
ковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штр-
бац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 128/88 
20 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира,с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕС-

ТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА 
1. Републичкиот одбор на Синдикатот на работници-

те на финансиските организации на СР Словенија во Љуб-
љана, како овластен предлагач, покрена пред Уставниот 
суд на Југославија постапка за оценување на уставноста 
на одредбите на член 6 од Законот на привремено ограни-
чување на располагањето со дел од општествените сред-
ства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
75/87). 

» Овластениот предлагач смета дека оспорените одред-
би на член 6 од Законот ги ставаат во нерамноправна по-
ложба работниците во банкарските организации и други 
определени'организации и заедници во однос на другите 
работници во здружениот труд, бидејќи само за тие работ-
ници пропишуваат ограничени лични доходи на ниво на 
просечниот месечен личен доход исплатен за третото три-
месечје од 1987 година. 

Овластениот предлагач, освен тоа, смета дека со тие 
одредби работниците се оневозможуваат да одлучуваат за 
распределбата на средствата за лични доходи. 

2. Со оспорените одредби на член 6 од Законот е про-
пишано дека корисниците на општествени средства: бан-
карските организации, народните банки, организациите за 
осигурување на имоти и лица, лотариите и обложувални-
ците и самоуправните интересовни заедници ќе ги испла-
туваат личните доходи за четвртото тримесечје на 1987 го-
дина и за првото полугодие на 1988 година до просечниот 
месечен износ на личниот дохот што го исплатиле за тре-
тото тримесечје на 1987 година. 

3. Со одредбите на член 267 од Уставот на СФРЈ е оп-
ределено со сојузен закон, кога е тоа неопходно заради 
спречување или отстранување на поголеми растројства во 
стопанството, да може да се пропише привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства за по-
трошувачка од страна на организациите на здружен труд, 
самоуправните интересовни заедници и другите самоуп-
равни организации и заједници и општествено-политич-
ките заедници. 

Тргнувајќи од овие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека со закон можат да 
се пропишат различни забрани за одделни корисници на 
општествени средства во поглед на располагањето со дел 
од општествените средства за потрошувачка. 

Со оспорените одредби се ограничуваат вкупните 
средства за лични доходи на работниците, а не правата на 
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работниците да ги применуваат самоуправно утврдените 
основи и мерила за распределба на средствата, па Устав-
ниот суд смета дека со тие одредби не е повредено право-
то на работниците да одлучуваат за тие средства. 

Од овие причини Уставниот суд оцени дека оспоре-
ните одредби на наведениот закон се согласни со Уставот 
на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 
март 1988 година, донесе, со мнозинство на гласови. 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

член 6 од Законот за привремена забрана на располагање-
то со дел од општествените средства за потрошувачка не 
се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во составот: 
претседател на Судот д-р Александар Фира и членови на 
Судот: Хрвое Бачиќ, Милован Бузациќ, Божидар Булато-
виќ, д-р Иван Кристан, м-р Крсте Маловски, Димче Коза-
ров, Радко Мочивник, Вељко Марковиќ, Милосав Симо-
виќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. број 29/88 
23 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Алексанар Фира, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 
19 И 21 ОД ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И УСТАВНОСТА 
И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
1. Организациите на здружен труд: „Палома" во 

Сладки Врх, Требањска индустрија монтажних објеката, 
Во Требње „Униор" во Зреч, Железара „Равне" во Равне, 
„Адриа" во Задар, „Мариборска текстилна товарна" во 
Марибор, „Дрога" во Порторож, „Мирна" во Ровињ, 
„Сардина" во Постире, „Либела" во Целје, „Технострој" 
во Љутомер, „Автомонтажа" во Љубљана, „ЗПС" во Љуб-
љана, „Товил" во ЉубЛ>ана, „Емо" во Целје, „Горишке 
опекарне" во Буковица, „Елма" во Љубљана и „Лесонит" 
во Илирска Бистрица поведоа пред Уставниот суд на Југо-
славија постапка за оценување на уставноста на чл. 19 и 23 
од Законот за системот на општествената контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86) и 
Одлуката за определување на, највисоките цени на опреде-
лени производи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/87 и 78/87). 

Овие работни организации сметаат дека оспорените 
одредби на Законот, со кои е утврдено дека со одлука на 
Сојузниот извршен совет можат да Се пропишат највисо-
ките цени, односно највисокото ниво на цените, овоз-
можуваат донесување на мерки за непосредна контрола на 
цените со повратно дејство. 

Работните организации сметаат дека оспорената од-
лука има повратно дејство затоа што со неа е пропишано 
највисокото ниво на цените на производите што постоеше 
и е применето пред донесувањето на таа одлука. 

Покрај тоа, во предлогот за поведување постапка на-
ведоа дека оспорената одлука организациите на здружен 
труд чии што цени се ограничени ги става во нерамно-
правна положба во однос на оние организации чии произ-
води не подлежат на оваа мерка за непосредна контрола 
на цените. 

2. Со оспорените одредби на член 19 од Законот за 
системот на општествената контрола на цените е уредено 
како мерки за непосредна контрола на цените да можат да 
се пропишуваат највисоките цени, односно највисокото 
ниво на цените, начинот на формирање на цените, давање-
то согласност на цените односно тарифите, задржувањето 
на цените на затекнатото ниво, враќањето на цените на 

определено ниво, утврдувањето на износот на учеството 
за покритие на трошоците на прометот и обврската за 
претходно известување за промената на цените на произ-
водите и услугите. 

Со оспорената одредба од член 23 на тој закон е уре-
дено наведените мерки за непосредна контрола на цените 
на производите и услугите од интерес за целата земја да 
ги пропишува Сојузниот извршен совет, во соработка со 
надлежните републички и покраински органи. 

Со оспорените одредби на Одлукта за определување 
на највисоките цени на определени производи од интерес 
за целата земја е пропишано цените на производите од ин-
терес за целата земја, што се формирани и применети на 1 
октомври 1987 година, врз основа на важечките прописи, 
да се определуваат како највисоки цени. 

3. Со одредбите на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ е определено федерацијата, преку сојузните орга-
ни, да го уредува системот на општествената контрола на 
цените и да обезбедува непосредна контрола на цените на 
стоките и услугите од интерес за целата земја. 

Со одредбите на член 211 ст. 1 и 2 од Уставот на 
СФРЈ е определено законите и другите прописи и општи 
акти на органите на општествено-политичките заедници 
да не можат да имаат повратно дејство, а само со закон да 
може да се определи одделни негови определби, ако тоа го 
бара општиот интерес, да имаат повратно дејство. 

Со одредбата на член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека на единствениот југословенски пазар ра-
ботните луѓе и организациите на здружен труд се рамно-
правни во вршењето на дејности и во стекнувањето на до-
ход, врз основа на дејствувањето на законитостите на па-
зарот и општественото насочување на стопанскиот и оп-
штествениот развој и усогласувањето на односите на па-
зарот. 

Тргнувајќи од наведената одредба на член 281 од Ус-
тавот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека 
со сојузен закон можат да се определат, како мерки за не-
посредна контрола на цените на производите од интерес 
за целата земја, и највисоките цени односно највисокото 
ниво на цените и враќањето на цените на определено ни-
во. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со 
Оспорените одредби на Законот за системот на општестве-
ната контрола на цените не е пропишано Сојузниот из-
вршен совет да може да донесува прописи со кои се опре-
делуваат мерките за непосредна контрола на цените со 
повратно дејство. Со тие прописи Сојузниот извршен со-
вет може само да изврши избор на мерките за непосредна 
контрола на цените определени со Законот, заради отстра-
нување на растројствата на пазарот, тргнувајќи од целите 
на утврдената заедничка економска политика, кои се пре-
менуваат во определен период од денот на влегувањето во 
сила на тие прописи. I 

Уставниот суд смета дека тоа што со оспорената од-
лука се определени највисоките цени, како мерка за непос-
редна контрола на цените, на некое ниво во определен пе-
риод во КОЈ биле применети пред влегувањето во сила на 
таа мерка, не и дава на таа мерка повратно дејство. По 
сфаќањето на Уставниот суд, нивото на цените, што по-
стоело # што било применето во поранешниот период, во 
овој случај е земено само како параметар за определување 
на највисоките цени што ќе се применуваат по влегување-
то во сила на оспорената одлука. 

Тргнувајќи од одредбата на член 251 став 2 од Устав-
нот на СФРЈ, Уставниот суд смета дека, во рамките на оп-
штественото насочување на стопанскиот и општествениот 
развој и усогласувањето на односите на пазарот, можат да 
се пропишат различни мерки за непосредна контрола на 
цените за одделни производи во согласност со утврдената 
економска политика на земјата. Бидејќи со оспорената од-
лука е пропишана мерката за определување на највисоки-
те цени за определени производи на еднаков начин за сите 
организации на здружен труд што тие производи ги пуш-
таат во промет, Уставниот суд смета дека со таа одлука не 
е повредена рамноправноста на организациите на здружен 
труд во вршењето на дејности и во стекнувањето на до-
ход, утврдена со одредбата на член 251 став 2 од Уставот 
на СФРЈ. 

Од овие причини Уставниот суд оцени дека оспоре-
ните одредби на чл. 19 и 23 од Законот на системот на оп-
штествената контрола на цените и Одлуката за определу-
вање на највисоките цени на определени производи од ин-
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терес за целата земја се во согласност со Уставот на СФРЈ 
и дека таа одлука е согласна со тој закон. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 30 
март 1988 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди де*а одредбите на 

чл. 19 и 23 од Законот за системот на општествената кон-
трола на цените и Одлуката за определување на највисо-
ките цени на определени производи од интерес за целата 
земја не се согласни со Уставот на СФРЈ, како и дека таа 
одлука не е согласна со тој закон. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во составот: 
претседател на Судот д-р Александар Фира и членов^: 
Хрвое Бачиќ, Милован Бузацик, м-р Крсте Человски, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Ми-
лосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 42/88, 44/88, 45/88, 46/88, 
47/88, 48/88, 49/88, 50/88, 
52/88, 55/88, 64/88, 69/88, 
70/88, 93/88, 95/88, 96/88, 
97/88 и 104/88 

30 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во Законот за здружениот труд (Пречистен 
текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/88, се 
поткрале долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А « 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
1. Во Законот за здружениот труд (Пречистен текст), 

во став 2 на преамбулата пред зборот „Исправката" на-
место зборот „и,, треба да стои запирка, а на крајот од ре-
ченицата се додаваат зборовите: „и Исправката на Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/88). 

2. Во член 5, по зборот „унапредуваат" се брише збо-
рот „постојано". 

3. Во член 81 став 2 зборот „сојузен" се брише. 
4. Во член 125 став 1 по зборот „уредуваат" треба да . 

стои зборот „неговите". 
5. Во член 126 став 4, во претпоследниот ред по 

цртичката, треба да стои зборот „и". 
6. Во член 152 став 2 алинеја 9 зборот „закон" се за-

мејнува со зборот „пропис". 
7. Во член 159 став 11, во третиот ред наместо бројот 

„15", треба да стои бројот „30". 
8. Во член 245 зборот „и" и бројот „233" се бришат. 
9. Во член 254 став 2 наместо зборовите: „здружените 

земјоделци" треба да стои зборот „задругарите". 
11. Во член 295 став 1, наместо зборовите: „општес-

твено-економската", треба да стојат зборовите: „општес-
твената и економската". 

12. Во член 363 став 2 зборовите: „врз самоуправни 
основи" во претпоследниот ред се бришат. 

13. Во член 477 ст. 2 и 6, по зборовите: „работничкиот 
совет", треба да стојат зборовите: „на основната организа-
ција". 

14. Во член 493 точка 4) по зборот „обем" треба да 
стојат зборовите: „односно ја повреди општествената соп-
ственост или не преземе мерки да се спречи повредата на 
општествената сопственост". 

15. Во член 494 став 4, наместо зборовите во заграда-
та „(член 477 став 2)", треба да стојат зборовите: „(член 
477 став 6)". 

16. Во член 5о1 став 3, по зборовите: „Ако работнич-
киот совет", треба да стојат зборовите: „на работната ор-
ганизација". 

17. Во член 510 зборовите: „на работната организаци-
ја" се бришат. 

18. Во член 512 наместо бројот „504" треба да стои 
бројот „5о2". 

19. Во член 633 точка 4) наместо зборовите: „(член 
140)" треба да стојат зборовите: „(член 139)". 

Во точка 5) наместо зборовите: „(чл. 147 и 148)" треба 
да стојат зборовите: „(чл. 146 и 147)". 

Во точка 10) по бројот „347" се додаваат зборовите: 
„став 2"; по бројот „358" се додаваат зборовите: „став 3*, 
а наместо бројот „424" треба да стои бројот „423". 

20. Во член 634 точка 2) наместо зборовите: „член 143 
став 2" треба да стојат зборовите: „член 142 став 2". 

Во точка 7 наместо бројот „176" треба да стои бројот 
"175". 

21. Во член 638 став 1, во претпоследниот ред зборо-
вите: „одредбите на овој закон" се заменуваат со зборови-
те: „одредбите на тој закон". 

22. Во член 639 наместо зборовите „овој закон" треба 
да стојат зборовите: „Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), а наместо зборови-
те: „член 608 став 2) со Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76)", треба да стојат збо-
ровите: „(член 644 став 2) со тој закон". 

23. Во член 645 наместо зборот „овој" треба да стои 
зборот „тој". 

24. Во член 648 став 2 по зборовите: „се применува" 
се додаваат зборовите: „одредбата на член 608 од тој за-
кон, а ако рокот на застареноста определен со тој закон е 
пократок од рокот определен со поранешниот пропис, во 
поглед на рокот на застареноста се применува". 

25. Во член 649 ст. 1 и 2 наместо зборовите: „овој за-
кон" треба да стојат зборовите: „Законот за здружениот 
труд („Службени лист на СФРЈ", бр. 53/76). 

26. Во член 653, во вториот и третиот ред, по зборо-
вите: „Законот за здружениот труд („Службени лист на 
СФРЈ", бр. 85/87)", треба да стојат зборовите: „а најдоцна 
во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 15 јуни 1988 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е у1-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлука-
та за распоредување на стоките на форми на извозот и 
увозот, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88 се 
поткраднаа долу наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВО-

ЗОТ И УВОЗОТ 
Во точка 1 под 1 треба да се изостават по грешка вне-

сените тар. ознаки 2704.001 и 2704.002 и да се додадат по 
грешка изоставените тар. ознаки 3501.90, 3503.003 и 
3812.301. 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград, 14 јуни 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/88, се поткраднаа подолунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО 
КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Во точка 1 одредба под 7 алинеја 1, став 2 се брише. 
2. Во точка 1 одредба под 12, наместо бројот: „7.672" 

на двете места треба да стои бројот: „7.679". 
Од Народната банка на Југославија, Белград, 10 јуни 

1988 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за условите и рокови-
те до кои може да се одобри продолжување на рокот за на-
плата на извезени стоки и услуги, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/88, се поткраднаа долунаведените 
грешки та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ДО 
КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 

РОКОТ ЗА НАПЛАТА НА ИЗВЕЗЕНИ СТРКИ И 
УСЛУГИ 

Во точ. 1 и 5 став 1 наместо зборовите: „став 1" треба 
да стои: „ст. 1 и 2.". 

По точка 4 треба да се додаде по грешка изоставена-
та точка 4а, која гласи: 

„4а. Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд да и одобри еднократно продолжува-
ње на рокот од член 42 став 2 на Законот, ако должникот 
во рокот од договорот за кредит и го уплатил износот на 
втасаната рата на странската банка преку која се врши от-
плата на кредитот, а странската банка не ја извршила на-
времено обврската за плакање на југословенската овласте-
на банка односно на доверителот по кредитот, и тоа: 

1) до 30 дена - за побарување од земји со кои е напла-
тата отежната, што се докажува со соодветен документ; 

2) до седум дена за побарувања од останатите земји, 
што се докажува со потврда на овластената банка.". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград, 14 јуни 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за начинот на ут-
врдување на дозволеното ниво на средствата за потрошу-
вачка и за начинот на пресметка на вишоците на приходи-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88) се поткраднаа до-
лунаведените грешки, та се дава ^ 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ Ј!А УТВРДУВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПО-
ТРОШУВАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 

ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ 
Во обрасците ИС-1, ИС-2 и ИС-3 во заглавието на 

колоните 3 и 4, по зборот: „јануари" се додава по грешка 
изоставениот знак: „-". 

Во Образецот ИС-2 на крајот од редниот број 5 се до-
даваат по грешка изоставените зборови: „(член 7 став 5)"; 

Во Образецот СНПА во редниот број 10 наместо бро-
евите 5, 4, 7 и 6 треба да стојат броевите 4, 3, 6 и 5. 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 15 
јуни 1988 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубивата соработка и пријателските односи мегу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на гра^аните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

граганското лице на служба во ЈНА: Јуришић Мила-
на Марија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чене за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

полковникот: Стојановић Игњата Драгутин; 
потполковникот: Вулановић Марка Милорад; 
мајорот: Долинар Ивана Едвард; 
капетаните од I класа: Дробњак Љубана Перо, Голић 

Душана Милован, Радошевић Симе Бранислав, Швалјек 
ЈБудевита Јосип, Штрбац Томе Бранко, Топић Недељка 
Млађо; 

поручникот: Писаревић Милана Спасоје; 
заставниците од I класа: Бабанић Драгослава Радо-

мир, Божић Живојина Новица, Божић Милана Слободан, 
Дакић Милана Јефто, Ђорђевић Маринка Милован, Геор-
гиев Ставре Крсто, Јагодић Бранка Дарко, Јанковић Радо-
мира Градимир, Кудра Станка Мирко, Маринковић Ми-
рослава Драгиша, Мишић Војислава Владимир, Павловић 
Миладина Ђуро, Стаменковић Зарија Ђорђе, Вукашино-
вић Михајла Славољуб; 

заставниците: Церовина Крсте Ратомир, Даниловић 
Остоја Алекса, Драгосавац Доне Ђуро, Јанчевић Јосипа 
Валентин, Крижан Ивана Мијо, Мијајловић Светислава 
Јован, Подворец Стјепана Вјекослав, Трајковић Живојина 
Слободан, Варга Ивана Фрањо, Витаз Тодора Јован, Ву-
кобрат Паје Чедомир; 

воените службеници од II класа: Добричић Флоријан 
Мирјана, Медић Трипа Новка, Петровић Ивана Ана; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
• ВЕНЕЦ 

полковниците: Грубишић Ивана Антон, Малечек 
Карла Јарослав, Стефановић Оскара Мирослав, Шеховић 
Мустафе Рифат, Штимац Јакоба Иван; 

потполковниците: Гагулић Стевана Никола, Грковић 
Гене Симо, Јевтић Бранислава Милош; 

мајорот: Јовићевић Богића Михајло; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДрТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот: Арбутина Павла Станко; 
потполковниците: Халер Марка Јово, Радовић Саве 

Петар, Раичковић Јована Илија, Мирковић Милоша 
Божидар, Стојковски Крсте Кирил, Боровец Јосипа Томо, 
Бралић Иве Борис, Ћуртовић Фехима Мухамед, Фочић 
Казимира Бранко, Гаћеша Јована Милорад, Гочманац 
Стевана Александар, Гојковић Манојла Момчило, Грозда-
новић Богољуба Тодосије, Јечменица Момчила Радован, 
Јерзечић Мирослава Мирослав, Младеновић Славољуба 
Милосав, Новаковић Мате Фрањо, Остерц Матије Бојан, 
Петровић Петра Ивко, Станковић Радисава Предраг, Су-
зић Дмитра Душан, Трајковић Драгомира Бранислав, 
Трнинић Митра Војислав; 

мајорите: Бајагић Симата Марко, Милетић Михајла 
Чедомир, Ротар Антуна Руди; 

капетанот од I класа Михаиловић Драгише Душан; 
заставниците од I класа: Алексић Сафронија Стоја-

дин, Јањић Станка Боривоје, Јовић Блаже Јевто, Касум 
Петра Радослав, Курељушић Анђелка Ђорђе, Мирић Нов-
ка Мићо, Поповић Јована Миливоје, Станковић Душана 
Синиша, Тепшић Михајла Јован, С-пасић Ђуре Радивоје, 
Џаферовић Јусуфа Хасан, Поповић Ђурђа Петар; Вучето-
вић Селимира Јован; 

воените службеници од II класа: Игњатовић Милана 
Радојка, Јеремић Ивана Марта; 

воениот службеник од III класа Делић Бранка Драги-
ца; 



Петок, 17 јуни 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 38 - Страна 1083 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот од I класа Стојковић Раше Момчило; 
заставниците од I класа: Бјелогрлић Стевана Душан, 

Гргић Милана ЈБубомир, Гутлић Вехбије Шефкет, Јањић 
Љубише Милован, Минић Мијаила Радован, Митровић 
Владимира Миодраг; 

заставникот Ђоковић Јована Слободан; 
постарите водници од I класа: Голубић Стјепана 

Иван, Соларић Драга Ива^; 
воениот службеник од II класа Северин Светозара 

Цвета; 
воените службеници од IV класа: Ереш Анте Јосип, 

Манџија Александра Александра; 
граганските лица на служба во ЈНА: Белобаба Мила-

на Ђорђе, Берник Мате Љиљана, Филчев Ивана Драгица, 
Гајић Стеве Дренка, Каткић Јурија Иван, Латиновић Ду-
шана Бошко, Матасић Фрање Фрањо, Матијевић Милана 
Љубица, Мухек Томе Владимир, Оцвирек Николе Звонко, 
Пачирски Дане Миља, Пиацун Алексе Верица, Престер 
Фердинанда Јозефина, Возаб Јосипа Бранко, Врчек Стјепа-
на Винко; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Ђоковић Рада Душан, Ђуровић Свето-
зара Миладин, Јурасовић Спасеније Сава, Шепец Влади-
мира Владимир; 

потполковниците: Ћендић Исаила Томислав, Драш-
ковић Неђе Зарије, Јанковић Милуна Љубиша, Јунгић 
Драгана Миливоје, Марковић Витомира Славко, Матија-
шевић Радојице Миленко, Миленковић Миладина Власти-
мир, Младеновић Градимира Марјан, Секулић Богдана 
Мил^ Стефанов Ратомира Илија, Урбан Јулија Влади-
мир, Вучковић Тодора Ђуро, Жигић Бранка Петар; 

мајорите: Божовић Саве Драгоман, Љубичић Мирка 
Петар, Михић Илије Никола; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

потполковниците: Буревац Фране Младен, Дикић 
Николе Бранко, Иванчевић Раде Дане, Косановић Илије 
Никола; 

мајорите: Бабић Лазе Раде, Нешић Гојка Симеун, Пи-
сар Пере Милан, Ранковић Радована Томислав, Ристић 
Илије Чедомир, Тесла Ђуре Никола, Трбојевић Николе 
Драган, Трупец Јосипа Јосип, Тухољак Беге Мустафа; 

капетаните од I класа: Божиновић Милана Милан, 
Брук Емерика Маријо, Будеш Луке Иво, Данић Радосава 
Милета, Даниловић Михајла Душан, Гератовић Милора-
да Драгорад, Грујић Светозара Рикард, Илић Божидара 
Мирослав, Мутавџић Милана Бранко, Нешић Божидара 
Драган, Остојић Николе Милош, Радаковић Милана Дам-
јан, Симић Милоша Стево, Стаменковић Саве Добривоје; 

капетаните: Халужан Милана Славко, Јелић Милора-
да Пантелија, Кујовић Рахме Салко; 

поручниците: Арсић Милуна Предраг, Ђорђевић 
Божидара Станимир; 

потпоручниците: Јанковић Душана Слободан, Војво-
дић Ђукана Мићо; 

заставниците од I класа: Банковић Радосава Стојан, 
Бановић Ђорђета Вукашин, Барић Љубисава Аранђел, 
Божић Станка Милић, Чикара Мане Драган, Чукарић Об-
рада Недељко, Јакимовски Душана Боро, Јанићијевић 
Митра Стојан, Кнежевић Стеве Драгољуб, Кнежевић Лазе 
Владо, Кукаљ Николе Милош, Мајдевац Драгољуба Пе-
тар, Миликић Живојина Томислав, Новаковић Трифуна 
Драгослав, Папец Луке Стојан, Петек Кондрада Винко, 
Ракочевић Батрића Слободан, Симоновић Радована Сло-

бодан, Стефановић Добросава Здравко, Стојанов Костади-
на Никола, Топић Драгослава Спасоје, Вукић Антета Ми-
лорад, Вулић Јакова Милован; 

заставниците: Ђурђевић Милутина Милета, Џакула 
Стевана Богдан, Гановић Смаила Иљаз, Хрнчић Стевана 
Мирослав, Јекић Душана Милош, Јоковић Миодрага То-
мислав, Крунић Јована Бранко, Марчета Милоша Милан, 
Митић Вукадина Момчило, Младеновић Чедомира Миод-
раг, Рељић Војка Ђорђија, Станковић Стојана, Ратко, 
Трипковић Станка Радосав, Вујовић Вељка Славко, Злата-
рек Јосипа Драгутин; 

постарите водници од I класа: Бунчић Стојана Ми-
лош, Крпан Дане Павао, Липуш Ивана Ранко, Павлинић 
Ивана Стјепан, Пејчић Добросава Живорад, Вурушић Јо-
сипа Владо; 

воените службеници од II класа: Ковачевић Михе 
Дубравка, Омерза Јанеза Бранка, Вулетић Николе Марија; 

граганските лица на служба во ЈНА: Галековић Јоси-
па Златко, Марић Животе Владимир, Петровић Симеона 
Владимир; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигнување на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Божић Стојана Мирко, Булатовић 
Миљка Војислав, Димитров Еленка Петар, Гомилановић 
Василија Радојица, Илић Драгољуба Живота, Јаклин Бе-
недикт*Мијо, Кларић Ивана Стјепан, Матјаноски Сотира 
Методи, Перенчевић Стеве Душан, Пилиповић Пере Све-
тозар, Шушњар Душана Милан, Тачић Драгића Радован, 
Тротер Стевана Радован, Волканоски Светозара Алексан-
дар, Жикић Павла Видој^; 

мајорите: Барбир Андрије Драгутин, Бенцерић Вида 
Стјепан, Цветковић Петка Воја, Динић Божидара Душан, 
Ђукић Димитрија Коста, Грабунџија Станка Петар, Лат-
ковић Душана Здравко, Михајловић Алексе Звонимир, Па-
нић Адама Марјан, Павловић Крсте Златан, Патковић 
Мирка Ђорђе, Перунковски Глигора Ђорђе, Поробић 
Шукрије Мустафа, Ресановић Милана Јован, Родић Ђуре 
Јордан, Самарџић Светозара Миливоје, Станојевић Сто-
јанче Александар, Станојковић Уроша Милорад, Василић 
ДрДгутина Слободан; 

капетаните од I класа: Брлић Љерке Ненад, Ћуић Ћу-
ре Боро, Илић Обрада Слободан, Јовановић Љубише Ми-
лорад, Јовановић Јована Миодраг, Мајсторовић Маринка 
Стојан, Макај Фрање Владимир, Митрић Душана Рајко, 
Николић Милоша Илија, Пачковски Николе Асен, Павић 
Станка Љубомир, Стрмечки Изидора Иван, Сушнић Ми-
лутина Чедомир, Шишовић Јагоша Перо, Турунчић Ми-
лорада Радомир, Војновић Бранка Петар; 

капетанот Јеремић Марка Антоније; 
заставниците од I класа: Ампов Димитра Бранко, Бо-

гојевић Николе Павао, Божиновић Тодоса Благоје, Бриш-
ки Јосипа Иван, ЧубрИло Симе Владо, Ђаковић Симе 
Илија, Франић Јураја Петар, Хаџић Мухамеда Мујо, Иса-
иловић Милосава Љубиша, Јешић Драгојла Иван, Мицић 
Александра Синиша, Милачић Вука Комнен, Милошевић 
Душана Стево, Миленковић Љубомира Петар, Милојевић 
Велимира Драгољуб, Нишавић Панте Будимир, Њилицај 
Стјепана Томислав, Остојић Радована Слободан, Павло-
вић Спире Миодраг, Пејић Бранислава Миодраг, Попин 
Раде Саво, Рмуш Мираша Славко, Сертић Владе Влади-
мир, Стојичић Стевана Момир, Сворцан Драге Радослав, 
Шмуц Фрање Мирко, Васиљ Филипа Драго, Врдољак Пет-
ра Иван, Вујић Јанка Миле, Вукобрат Владе Ђуро, Живко-
вић Милића Душан; 

воените службеници од IV класа: Буреш Људевита 
Вечеслав, Хосни Грге Јосип, Јелић Марка Антон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Токић Алије Есед; 
капетаните од I класа: Булић Драгише Светислав, 

Цветановић Душана Љубисав, Гарић Рајка Слободан, Гру-
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евски Васила Славе, Хајрић Мехмеда Бахрудин, Калањ 
Стевана Јован, Милошевић Младена Бранимир, Милова-
новић Драгомира Драгољуб, Николић Милорада Веко-
мир, Петрушић Радомира Миливоје, Половић Мате Бо-
рис, Рабар Шимета Сергио, Ранђеловић Љубомира Миод-
раг, Ромић Доминика Жељко, Спахић Сабита Садик, 
Станковић Стојадина Новица, Станковић Милоша Раде, 
Стефановић Верољуба Александар, Стевић Ранђела Ђока, 
Влаховић Мире Драгутин, Возар Данила Јан; 

капетаните: Ескић Срете Драгомир, Георгиев Радос-
лава Душко, Стојановски Димитрија Пецо, Штајнер Ива-
на Иван; 

поручниците: Мутавџић Властимира Радош, Пиња-
гић Јусуфа Омер, Поповић Илије Павле, Тодоровић Пред-
рага Љубинко; 

заставникот од I класа Цветковић Алексе Радивоје; 
заставниците: Ђорђевић Добросава Миодраг, Фајт 

Драгутина Данко, Јовановић Светозара Миодраг, Кондић 
Остоје Милутко, Кухарски Ивана Ђуро, Радоњић Ивана 
Борис, Радуновић Радојице Радосав, Шубашић Саве Сло-
бодан, Трајковић Миодрага Александар; 

постарите водници од I класа: Бијелић Николе Ђуро, 
Братул>евић Настаса Милић, Јоцић Војислава Живадин, 
Јовицки Лазара Ђорђе, Јовић Душана Радивоје, Киук Ми-
лоша Драгутин, Куњашић Марка Гордан, Малешевић 
Петра Михајло, Марковић Драгољуба Жарко, Орландић 
Душана Миодраг, Петровић Десимира Зоран, Поповић 
Десимира Зоран, Поповић Стеве Велимир, Тепшић Јована 
Раде, Тушек Ивана Јосип; 

постарите водници: Адамовић Драгољуба Радољуб, 
Арки Ивана Стјепан, Дробњак Николе Мирослав, Дудуко-
вић Милоша Васан, Филиповић Мате Илија, Гушев Ристе 
Александар, Хајдуковић Петра Миланко, Ивкф&ић Саве 
Срећко, Јакшић Звонка Жељко, Јованов Душана Никола, 
Јовановић Животе Драган, Костић Љубисава Драган, 
Марковић Илије Драгољуб, Мемишевић Охрана Хамил, 
Поповић Раде Милета, Прибанић Мирка Мирко, Раденко-
вић Живојина Драган; 

воениот службеник од IV класа Јовичин Новака Сте-
ва; 

воениот службеник од V класа Српак Фрање Мартин; 
граганските лица на служба во ЈНА: Чанић Николе 

Иван, Делавец Јосипа Станко, Кирша Андрије Маријан, 
Кнежевић Александра Томислав, Колар Јосипа Зденко, 
Силади Фрање Владимир, Туркаљ Николе Рудолф, Варо-
вић Вјекослава Ивица, Змијанац Михајла Мирко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Андонов Андона 

Ђорђе, Бадовинац Петра Драган, Бајић Илије Недељко, 
Бајт Бранка Бранко, Балтић-Раушевић Милутина Јасна, 
Бегановић Ловре Ана, Белошевић Ивана Марица, 
Блажевић Стојана Драгица, Божић Ивана Владимир, 
Бранковић Николе Милош, Цвијановић Танасија Божица, 
Ћирић Воје Савка, Ћулум Милана Милорад, Дудуковић 
Миле Милутин, Дураковић Саве Мира, Џомба Јадрана 
Јадранка, Филиповић Милана Јелка, Гајић Ивана Јасна, 
Хериц Јосипа Барица, Хуњади Петра Весна, Јанковић До-
бривоја Вера, Јефтовић Ивана Марица, Јелача Бранка Ми-
ка, Јовић Јанка Барбара, Јунушић Мате Вера, Кајганић Ва-
силија Божо, Кончић Бранка Иван, Крапец Томе Драгица, 
Кудуз Ристе Перо, Кушек Јосипа Стјепан, Лончар Петра 
Вељко, Мајсгоровић Ивана Јелена, Матулић Фране Пе-
тар, Микулчић Винка Марија, Милошевић Јована Радос-
лав, Миочиновић Пере Милан, Млинарић Ивана Жељко, 
Мудри-Грашић Фрање Ана, Нујић Марка Славко, Нуле-
ши Гашпара Нина, Огризовић Ђуре Илија, Пајић Станке 
Владо, Павловић Стјепана Мирјана, Павловић Рудолфа 
Злата, Полх Алојза Дарко, Пушкарић Мике Иван, Радочај 
Мартина Паула, Радовановић Јуре Јелена, Росман Робер-
та Владимир, Собота Ивана Павао, Спахија Стјепана Ју-
рица, Станчић Ивана ЈБудмила, Шантић Роке Стјепан, 
Штрбац Митра Радмила, Шубаша Роке Мијо, Тодоровић 
Пере Никола, Водичар Михајла Ружица, Војводић Душана 
Жељко, Врбанац Драгутина Фрањо, Вркљан Петра Јурај, 
Вујић Војка Ђорђе, Вукобрат Рајка Јован, Зец Николе Да-
не; 

- за примерна работа во развивањето на полет врз.ос-
тварување на поставените задачи, како и покажување на 
старешински и војнички особини што им служат на други 
за пример 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните од I класа: Миленковић Слободана Пред-

раг, Милић Гојка Миодраг, Тодић Здравка Радован; 
капетаните: Балић Милана Јован, Божиловић Мило-

рада Синиша, Чикарић Власимира Милан, Ћатић Мехе 
Нафија, Ђедовић Решида Бењамин, Гудељ Анте Горан, 
Илиевски Милана Бранко, Јевремовић Мирољуба Зоран, 
Јовић Бошка Миодраг, Машић Милана Милорад, Мићу-
новић Саве Ненад, Милић Бранислава Драган, Милино-
вић Милоша Недо, Мирковић Момчила Илија, Новаковић 
Николе Драго, Ороз Анте Славко, Бабузин Ђуре Влади-
мир, Радаковић Милана Милан, Радаковић Славе Мили-
сав, Симић Рајка -Бранко, Сладаковић Милинка Драгос-
лав, Стипанчић Ћирила Игор, Стојановић Љубе Мило-
мир, Варенина Мишка Иван, Вујновић Миле Зоран, Жу-
нић Радивоја Милијан; 

поручниците: Авдић Хасана Исмет, Бајић Симе Душ-
ко, Церанић Душана Миодраг, Илић Гојка Рашко, Кереша 
Славка Дарко, Кокотовић Богдана Петар, Марковић Ми^ 
одрага Славољуб, Милинковић Саве Мирко, Орлић Петра 
Бранислав, Предраг Милана Зоран, Рашковић Славка Зо-
ран, Рекај Ферата Фадиљ, Словјак Ђуре Мирко, Стошић 
Благоја Живојин, Ткаучић Франца Борис, Задро Јозе Јуре; 

потпоручникот Херцег Стјепана Златко; 
заставниците: Ђорђевић Симе Љубомир, Пупавац 

Милана Милош; 
постарите водници од I класа: Баста Душан Јово, 

Чампа Ивана Маријан, Керкез Чеде Милорад, Радман 
Драгице Момир, Скочибушић Марка Анте, Зграблић Ива-
на Владимир; 

постарите водници: Бабић Миле Боривој, Бојовић 
Миломира Велимир, Ђекић Дмитра Слободан, Гашић Бу-
димка Зденко, Глишић Чедомира Србољуб, Хормот Јоси-
па Стјепан, Хорват Ладислава Золи, Јакшић Ивана Илија, 
Костић ТомДслава Горан, Матић Љубисава Живко, Ода-
новић Миће Богдан, Пантић Драгољуба Саша, Раденко-
вић Милутина Радован, Ралић Милована Јовица, Ристов-
ски Ристе Марјан; 

водниците од I класа: Брајковић Драгана Вук^Ценић 
Ђуре Горан, Цириковић БахтиЈара Серфет, Чубрић Мича-
на Божо, Гаче Маријана Ивица, Грдић Фрање Иван, Ко-
лар Јована Карољ, Кршул Драгана Драго, Маљковић 
Бранка Богдан, Поповић Јована Звездан, СТефановски Ра-
досава Слободан, Шушњар Уроша Милан, Видановић 
Петра Зоран, Живковић Момчила Драган; 

гра^анските лица на служба во ЈНА: Ашлер Ђуре Љу-
бица, Батори Пере Стево, Бокан Душана Славко, Бороми-
са Иван Нада, Илић Живана Драган? Кашић Мије Слави-
ца, Кишмић Рушида Адем, Нађ Стјепана Матија, Савић 
Вује Даница, Сузић Фране Олга, Шандл Беле Дражен, 
Томшић Милана Драгица, Угринић Васе Јелена, Војнић 
Ивана Љерка, Вулинец Јосипа Мирко, Жигић Данијела 
Владо, Жужић Стјепана Стјепан; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Бауцал Војина Петар, Чарапић Десимира Миленко, 

Стојковић Боривоја Милован, Стошић ВојиславаСтојан; 
капетаните од I класа: Алајбег Ивана Анте, Бабић 

Петра Милош, Бранковић Радомира Славко, Рајковић Ву-
кадина Милорад, Раковић Рада Жарко, Ступар Арсенија 
П*тар, Татар Османа Пашо; 

заставниците од I класа: Љубојевић Луке Илија, 
Ожеговић Стевана Миле, Пејић Миодрага Радомир, Раде-
ка Миланка Никола, Ристић Богдана Саво, Шврака Ибра-
хима Сулејман; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството ме^у нашите народи и народнос-
ти 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковникот Спасојевић Светозара Јаков; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Милић Радомира Вељко, Стан*с -ђ 

Саве Драгољуб, Шибер Антона Стјепан, Тепшић Игњата 
Васо;" 

постарите водници: Мичић Недељка Милорад, Ми-
лановић Љубише Топлица; 

водниците од I класа: Хорват Николе Ивица, Пала-
лић Мехмеда Расим; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичжата изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

потполковниците: Благојевић Војина Драгољуб, Бу-
боњић Бошка Слободан, Филиповић Милутина Гојко, 
Хрњаковић Обрада Стеван, Павковић Драгослава Џебој-
ша, Радмановић Марка Душан, Раушан Ђорђа Томислав, 
Зоранић Јуре Хакија; 

мајорите: Алексић Пере Ристо, Алфиревић Живана 
Момчило, Богдановић Грујице Светомир, Божобић Љубе 
Миломир, Габричевић ОДирка Веселко, Хаџић Мехмеда 
Ћазим, Хрушевар Фрање Алојзије, Јакуповић Арифа Сеј-
фија, Колаковић Милана Иван, Марковић Добривоја Сло-
бодан, Мехић Шемсе Реџо, Миљковић Милорада Добри-
воје, Радојчић Боре Радојица, Станкић Марка Симо; 

потполковниците: Боројевић Мирка Драган, Ћендић 
Велимира Радослав, Дрљача Илије Рајко, Гајић Јелене 
Бранко, Харамина Станко Звонко, Јаковљевић Милорада 
Слободан, Ковачевић Радомира Благоје, Милошевић Ми-
лорада Драгомир, Обрадовић Милоша Обрад, Поповић 
Милорада Миодраг, Симов Ивана Стојан, Влашић Јосипа 
Миро; 

мајорите: Делић Рашида Расим, Перишић Срећка 
Слободан, Радаковић Војислава Богдан, Зирић Тодора 
Милан; 

капетаните од I класа: Филиповић Крсте Велимир, 
Нинковић Милана Лазар, Перовић Божидара Драган; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Савановић Душана Сретен, Вида-

ковић Илије Мато; 
мајорите: Бабић Нике Лазо, Бајтаревић Ћамила Хик-

мет, Бркић Мехе Мушир, Ћировић Бранка Миломир, Га-
нић Мирослава Слободан, Гаровић Новице Десимир, Го-
рановић Вељка Радомир, Халилковић Халила Новалија, 
Коколански Јована Атанас, Михајловић Душана Благоје, 
Пељто Сулејмана Нурија, Зонић Селима Никола, Зуловић 
Мурата Адем; 

капетаните од I класа: Бајрамовић Сулејмана Алага, 
Благојевић Илије Станко, Цупара Раде Милутин, Дробња-
ковић Александра Петар, Ђери Јожефа Јожеф, Хиндић Иб-
ре Кемал, Хорват Антуна Звонко, Јовановић Петра Миод-
раг, Карзић Расима Салем, Копић Расима Хазим, Копри-
вица Милоша Радован, Кркљеш Велимира Велимир, Ман-
дић Петра Гојко, Петровић Петра Мирко, Соколовић 
Младена Петар; 

капетанот Павичић Стјепана Милан; 
поручникот Сејдулаховић Мухарема Фарук; 
заставниците од I класа: Бањац Ђуре Лазар, Ђорђе-

вић Будимира Зоран, Ђуровић Петра Пантелија, Гашњани 
Атема Авдула, Грујић Милорада Боривоје, Јанић Мирос-
лава Петар, Крсмановић Илије Слободан, Лазић Анђелка 
Драган, Милутиновић Ђорђа Бранислав, Мургуз Сабита 
Шућрија, Обиђановић Василија Мирослав, Пехливановић 
Јусе Џафер, Петковић Тодора Бранислав, Рисовић Немање 
Миле, Стојановић Уроша Велимир, Стојановски Гвоздена 

Борис, Стојсављевић Ђуре Мирко, Тица Мирка Ђурр, Ву-
кушић Анте Иван, Здравковић Крсте Томислав; 

заставниците: Ахмичевић Селима Сулејман, Благоје-
вић Жарка Драго, Богдановић Милорада Душан, Ђорђе-
вић Драгутина Синиша, Малешевић Ђуре Божо, Марино-
вић Маријана Божо, Миклош Силвестера Данијел, Петро-
вић Божидара Светислав, Пузовић Проке Милијан, Сиро-
вина Радована Милован, Сјерић Антонија Светозар, Шпа-
равало Војислава Александар, Ткалец Фрање Драгутин; 

постарите водници од I класа: Дрљић Здравка Перо, 
Мићић Крсте Мирослав, Османовић Суље АдиЛ, Ристић 
Властимира Живадин, Стојчић Михајла Бора, Стошић 
Стојана Драган, Живанић Милинка Миодраг; 

воениот службеник од II класа Шувак-Шевић Бошка 
Анка; 

воените службеници од IV класа: Цирквенчић Ђуре 
Борис, Кузевски Ангела Душан; 

воениот службеник од V класа: Чоловић Драгомира 
Павле; 

гра^анските лица на служба во ЈНА: Дугарић Ристе 
Богдан, Милачић Драгутина Бранислав; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во работењето со еди-
ниците на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, во нивното зацврстување и 
оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
8ВЕЗДА 

полковниците: Агановић Мухарема Мидхат, Касали-
ца Новице Филип, Војиновић Дане Раде; 

потполковниците: Радуловић Николе Цветко, Самар-
џија Дмитра Никола; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

потполковниците: Антуновић Максима Будимир, 
Ашковић Мирка Продан, Дутина Трипе Глигорије, Крсто-
вић Павла Митар, Марјановић Радоја Радомир, Марсенић 
Алексија Мијат, Матла Романа Драгутин, Стојановић 
Владимира Милан, Урошевић Живорада Цветин; 

мајорите: Агановић Ферхата Зијад, Амиџић Ристе 
Бошко, Антић Стојчета Мирослав, Дондић Војина Недељ-
ко, Хаџихасановић Бесима Енвер, Ибруљ Ахмеда Неџад, 
Јовановић Тихомира Божидар, Мустафић Мехмеда Мехо, 
Станојевић Борка Јелен, Валпотић Ивице Ивица, Жигић 
Спасоја Јова; ^ 

капетаните од I класа: Кулић Стјепана Мијо, Марко-
вић Станка Ристо, Прањић Марка Анто, Стојановић Кос-
те Вељко, Тошић Радомира Драгојле, Тривић Драгомира 
Јанко, Живановић Богосава Новица; 

капетанот Фалетић Мирка Златибор; 
заставниците од I класа: Баго Рашка Јулијан, Богоса-

новић Симе Милан, Булатовић Саве Радослав, Цепенков-
ски Ефтима Ламбе, Денић Живојина Александар, Домано-
вић Будимира Мирослав, Дураковић Салка Фадил, Ђукић 
Ђорђа Вукашин, Галовић Стјепана Златко, Георгиевски 
Стојана Страшко, Горињац Ибрахима Хусеин, Граорац 
Алексе Сретенија, Јањић Стојадина Жарко, Јанковић Вла-
димира Павле, Јовановић Бранка Томислав, Јовановић Ра-
томира Вјекослав, Касумовић Смаила Касим, Кнежевић 
Александра Милан, Косановић Мила Ђуро, Лазић Стоја-
на Јован, Лузар Антона Антон, Марић Радомира Тадија, 
Матовић Војислава Милета, Минћић Димитрија Буди-
мир, Минић Ратка Слободан, Мирковић Ивана Фрањо, 
Обрадовић Душана Живота, Перушиновић Томе Борис-
лав, Петковић Васе Стеван, Поледица Милана Борисав, 
Попов Јаше Александар, Шаренац Благоја Митар, Тубин 
Лазе Глишо, Турковић Љуба Жарко, Војновић Рада Ду-
шан, Вукојевић Стојана Драгомир, Злоколица Славка Све-
тозар; 

засгавниците: Ђорђевић Војислава Драгослав, Мар-
јановић Мије Јосип, Оташевић Косте Младен; 

воените службеници од II класа: Гадић Николе Ани-
ца,Крхњец Боже Десанка; 
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« 
воените службеници од IV класа: Бачнћ Андрије Ан-

дрија, Павловић Илије Славко, Штуцин Андрије Роберт; 
воениот службеник од IV класа Дуњић Драгутина 

Бошко; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивање на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои ракбводат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Бабић Душана Чедомир, Јокић Ве-
лизара Љубиша, Крстић Јосипа Иван, Перушек Јакоба 
Драгутин, Пишкур Јосипа Хуберт; 

мајорите: Нишавић Милорада Милинко, Златановић 
Тихомира Томислав; 

капетанот од I класа Турунџић Милоша Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Тиквицки Јакова Иван, Томановић Мило-
ша Владимир; 

капетаните од I класа: Андрић Новака Миомир, Бут-
ковић Јерка Златко, Ћурчић Јована Радослав, Дошић Вељ-
ка Радољуб, Ђорда Петра Стјепан, Ђорђевић Живомира 
Предраг, Ивановић Миленка Настадин, Лончаревић Сло-
бодана Милоје, Обрадовић Вуке Радован, Остојић Павла 
Живко, Пупавац Воје Милорад, Радосављевић Божидара 
Милојко, шимуновић Николе Звонимир, Трифуновић Ми-
одрага Радоје, Здјелар Петра Дане, Зимић Ахмеда Сабри-
ја; 

капетаните: Андрејевић Радивоја Небојша, Јевтић 
Драгослава Милорад, Томчић Гавар Момир; 

поручниците: Андрић Арсенија Здравко, Додеровић 
Видослава Радивоје, Плећаш Павла Милорад, Радетић Че-
де Богдан, Станојевић Милије Драган, Вуковић Душана 
Раде; 

потпоручникот Пашић Милована Мирко; 
заставниците од I класа: Бешић Селима Сафет, Ђо-

рђевић Борисава Тихомир, Кдчевар Јуре Никола, Кокерић 
Тодора Митар, Махмутовић Хајрудина Изедин, Пантић 
Драге Цвјетан; 

заставниците: Арсић Милана Зоран, Долаш Богдана 
Недељко, Филиповић Милосава Атанасије, Каназир Мир-
ка Саво, Маринковић Миодрага Бранислав, Маркан Стје-
пана Ђуро, Николовски Глигора Ђорђе, Ристић Ђурђа То-
дор, Штрбац Јакова Јован, Томовић Новице Мило, Трабак 
Шћефана Данијел, Зулић Смаје Енвер, Живановић Мила-
на Лазар; 

постарите водници од I класа: Церовац Милоша Ђу-
рађ, Горник Антона Славко, Хоџић Сејфа Јасмин, Јовано-
вић Алексе Срђан, Јовичић Миле Живко, Милошевић Три-
пуна Десимир, Поповић Тихомира Радомир, Реџовић Ну-
мана Харун, Стаматовић Љубодрага Светислав, Закић 
Здравка Бранко; 

постарите водници: Абди Салија Иџет, Јовановић 
Обрена Миле, Лачић Мустафе Мехмед, Маташин Ђуре 
Мато, Симњаноски Миливоја Бошко; 

воениот службеник од VI класа Корхец Михајла Бе-
ла; 

воениот службеник од VIII класа Салдо Николе Душ-
ко; 

гра^анските лица на служба во ЈНА: Чворк Халида 
Абдулкадир, Керлец Ђуре Неђо, Мијајловић Витомира 
Богољуб, Митић Добривоја Саво; 

- за залагање и постигнати успеси во работгСта 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
постариот водник од I класа, Ристић Владете Лаза; 
постариот водник Радак Мирослава Стеван; 
граганските лица на служба во ЈНА: Бјел^ца Јанко 

Војно, Бјелајац Ст&јана Смиља, Бургић Петра Милорад, 
Чулић Мехмедалије Едим, Чабрило Божидара Никола, 
Думнић Станише Марко, Хољан Хусе Салко, Хркаловић 
Саве Танкосава, Хаџиалић Стојана Марица, Хадровић 

Салка Суада, Ивковић Милана Душанка, Јаловчић Ахме-
да Мехмед, Ковачевић Жарка Радмила, Карачић Фејзе Ав-
до, Костић Срећка Милица, Лаловић Душана Никола, Лу-
чић Маринка Перо, Митровић Милоша Бранко, Митић 
Ђуре Софија, Марковић Теодора Ранка, Макота Ешрефа 
Бедра, Оруч Халида Сеад, Пандуревић Млађена Даница, 
Поповић Милана Живадинка, Радмановић Луке Стојан, 
Рогачев Круне др Љиљана, Стојановић Богдана Бориша, 
Стошић Ивице Ратка, Шекарић Милоша Драгиша, Шпи-
рић Боже Тоде, Шијан Рада Каменко, Шулентић Ивана 
Никола, Тахировић Хаџе Осман, Тамамовић Илије Жа-
рко, Тодоровић Манојла Мирјана, Вијатек Ивана Штефи-
ца, Вукша Милана Душан, Жарковић Вукоја Алекса; 

- за примерна работа врз развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи, како и за покажување 
на старешински и војнички особини што им служат за 
пример на другите 

СО МЕДАЛ^А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните од I класа: Брајић Милорада Вељко, Кев-

рић Ибре Ферид, Лакчевић Петра Зоран, Петковић Нико-
ле Слободан, Стојановић Ничифора Радисав; 

капетаните: Бериша Махмута Бакија, Божановић То-
мислава Драган, Глигорић Обрада Раденко, Хаџић Исме-
та Џемал, Харамбашић Милана Стево, Ибрахими Ферат 
Исмет, Јовановић Милана Драган, Јовичић Радована Зла-
тан, Јозић Нике Иван, Климента Раме Занфир, Куртишај 
Ибрахима Џавид, Лекић Милутина Бранко, Лукић Богоса-
ва Милорад, Менковски Марка* Винко, Мићић Слободана 
Јован, Миличевић Мате Влатко, Милосављевић Томисла-
ва Драган, Митревски Петка Оливер, Митровски Митра 
Зоран, Омановић Османа Фарук, Пајић Миловоја Драган, 
Петраш Михала Михал, Петровић Слободана Душан, Ра-
доичев Ивана Спасен, Раилић Вукашина Војин, Самарџић 
Саве Мирослав, Симонов Ивана Дончо, Стојковић Саве 
Милорад, Суботин Младена Марко, Шпирић Мила Жељ-
ко, Васић Борислава Здравко; 

поручниците: Гарибовић Боривоја Мирослав, Лазу-
кић Макса Перо, Најетовић Османа Џемал, Зороњић Хусе-
ина Латиф; 

постариот водник од I класа Ћулибрк Ђуре Душан; 
постарите водници: Бојић Јакова Милорад, Борић 

Ђорђа Милорад, Божичевић Владе Младен, Булатовић 
Спасоја Милован, Костов Петра Здраве, Матас Николе 
Ведран, Полић Анте Душан, Савић Љубисава Раде, Сте-
вић Радослава Зоран; 

водниците од I класа: Миловановић Радивоја Зоран, 
Велевски Благоја Војо; 

граганските лица на служба во ЈНА: Андрић Славка 
Нада, Алјић Фахима Ахмет, Бељин-Мићевић Лазе Биља-
на, Бранковић Бранка Душан, Бошковић Божидара Зоран, 
Чугаљ Сима Драган, Дидовић Јозе Јосип, Гаћановић Али-
је Захид, Глигорић Слободана Милета, Глогиња Рада Рад-
мила, Гојковић Неђе Љубица, Грабавац Анте Мила, Гуто-
вић Василија Милоје, Хазнадар Халима Мустафа, Ивано-
вић Владе Милан, Јакшић Милоша Зора, Јанковић Џема-
ла Мирсада, Јелечак Бошка Мирјана, Кнезић Стеве Јеле-
на, Костић Михајла Велика, Ковачевић Драгутина Деса, 
Мамузић Ивана Антица, Мандић Ђуре Анђа, Мањић Нике 
Иво, Марић Ђоке Дејан, Мердић Хамзе Мирсад, Митрев 
Милана Нада, Мојсовски Миладина Оливера, Муловић 
Анте Марија, Панџић Анте Драго, Радмило Новака Ду-
шан, Раичевић Секуле Мирослав, Ракић Трифка Ристо, Ри-
бар Миладина Милка, Росик Давора Даворка, Смиљанић 
Николе Миле, Спужевић Марка Ратомир, Станчуловић 
Адема Веселинка, Станчић Симе Рада, Трифковић Вас-
крсија Миленко, Вуксановић Радула Петројка, Вуковић 
Миладина Богдан, Жарић Гашпара Јосип; 

- за особени истакнувања во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постарите водници од I класа: Идризовић Мустафе 

Неџад, Марковић Ивана Антун, Спасојевић Славољуба 
Милан; 
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постарите водннцн: Богосављевић Миљка Драган, 
Чухара Сејдалија Галиб, Ђурић Радоја Прерад, Јовић Дра-
гише Нешо, Марковић Новака Никола, Митић Добривоја 
Зоран, Мошић Живорада Бранислав, Пешић Драгице 
Александар, Радуловић Недељка Ратко, Рајковић Јанка 
Мирко, Ратић Спасоја Бранко, Родаљевић Петра Бранис-
лав, Савић Николе Слободан, Спасенов Николе Драган, 
Томић Милорада Милорад, Требо Салиха Салих, Вехабо,-
вић Османа Јасмин, Видановић Божидара Зоран; 

водниците од I класа: Ангелески Стојана Бобан, Бо-
рој^вић Илије Златко, Бузејић Илије Љубиша, Чампар 
Милоја Драган, Чех Јожета Војко, Драшковић Ивана 
Жељко, Гајић Живорада Мирослав, Мајденић Драгана 
Дубравко, Мартић Милана Ђуро, Митровски Благоја 
Душко, Станић Младена Миломир, Трифуновић Вукосла-
ва Јовица; 

воените службеници од VIII класа: Хорват Ивана 
Златко, Вртачник Зденка Федор; 

Бр. 110 
22 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

487. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци — 1057 

488. Одлука за обрасците на барањата за пресметка 
на вракањете на даночните, царинските и дру-
гите давачки и за други мерки за поттикнување 
на извозот 1057 

ш 489. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија — 1057 

490. Одлука за измени на Одлуката за кредитирање 
на банките за одржување на дневната ликвид-
ност 1060 

491. Одлука за усогЛасување на порастот на динар-
ските пласмани на банките со рамките утврде-
ни во точка 2 на Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона .и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1988 година 1060 

Страна 
492. Соопштение за односот на стапките на рас-

тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и стапките на растежот на 
средните курсеви на странските валути во ап-
рил 1988 година 1061 

493. Соопштение за односдт на стапките на рас-
тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и стапките на растежот на 
средните курсеви на странските валути во ап-
рил и мај 1988 година 1061 

494. Список на готови лекови во нови форми, паку- ^ 
вања, дози со променет назив, со промена на 
начинот на издавање и измена на составот, за 
чие пуштање во промет е дадено одобрение од 
1 јули до 31 декемврЛ 1987 година 1061 

495. Список на готови лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јули до 31 декември 1987 година 1067 

496. Општествен договор за создавање услови за 
унапредување и развој на јавниот градски и 
приградски превоз на патници 1076 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите на чл. 
28а и 286 од Законот за вкупниот приход и до-
ходот 1079 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите на 
член 6 од Законот за привремено ограничува-
ње на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка 1079 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите на чл. 
19 и 21од Законот за системот на општествена-
та контрола на цените и уставноста и закони-
тоста на Одлуката за определување на највисо-
ките цени на определени производи од интерес 
за целата земја 1080 

Исправка на Законот за здружениот труд (Пречис-
тен текст) 1081 

Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на изво-
зот и увозот 1081 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките 1081 

Исправка на Одлуката за условите и роковите до 
кои може да се одобри продолжување на рокот 
за наплата на извезени стоки и услуги 1082 

Исправка на Правилникот за начинот на утврдува-
ње на дозволеното ниво на средствата за по-
трошувачка и за начинот на пресметка на ви-
шоците на приходите 1082 

Одликувања — 1082 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. Аах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник БОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


