13176
4 Pr.
prod : ..'lr,:'r/a ГЈП Olovonlja
61001 Ljubljana
prod.

SOCIALISTIČNE
„URADNI LIST SFRJ" izhaja v srbskohrvatski
oziroma hrvatskosrbski, slovenski, makedonski, albanski in madžarski izdaji. - Oglasi po ceniku. Žiro ra(un pri Službi družbenega knjigovodstva
60802-603-21943

^05
IE

Petek, 2. decembra 1988
BEOGRAD
ŠTEVILKA 71

934.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOST! LJUBLJANSKE BANKE ZDRUŽENE BANKE LJUBLJANA KOT GARANTA ZA
POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA
DELNO FINANCIRANJE GRADITVE PREDORA
KARAVANKE - II. FAZA
Razglaša se zakon o supergaranciji federacije za obveznosti Ljubljanske banke - Združene banke Ljubljana kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje graditve predora Karavanke - II. faza, ki ga je sprejela
Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra 1988.
P št. 897
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Pepovski 1. r.
ZAKON
O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI
LJUBLJANSKE BANKE - ZDRUŽENE BANKE LJUBLJANA KOT GARANTA ZA POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE
PREDORA KARAVANKE - U. FAZA
1. člen
Federacija prevzema obveznost kot supergarant za obveznosti Ljubljanske banke - Združene banke Ljubljana kot garanta po posojilni pogodbi med Evropsko investicijsko banko
in Samoupravno interesno skupnostjo za ceste SR Slovenije za
delno financiranje graditve predora Karavanke - II. faza, v
znesku 45 milijonov ECU oziroma v dinarski protivrednosti
225.000,000.000, povečanem za znesek pogodbenih obresti in
stroškov posojila.
Dinarski znesek iz prvega odstavka tega člena se poveča
oziroma zmanjša za znesek tečajne razlike, če se spremeni
vrednost evropske obračunske enote, na podlagi katere je bila
določena višina posojila.
2. člen
Odplačila iz teh posojil, za katera se daje supergarancija,
se izvršujejo po zakona načinu in pogojih izpolnjevanja ob-
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veznosti iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo ali supergarancijo, in kreditov
iz meddržavnih sporazumov (Uradni list SFRJ št. 43/86).
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

935.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI UDRUŽENE BANKE HRVATSKE, ZAGREB, KOT GARANTA ZA IV. POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE POSAMEZNIH ODSEKOV TRANSJUGOSLOVANSKE AVTOMOBILSKE CESTE BRATSTVO IN
ENOTNOST
Razglaša se zakon o supergaranciji federacije za obveznosti Udružene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta za IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske
ceste Bratstvo in enotnost, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na
seji Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra 1988.
P št. 898
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski i. r.
ZAKON
O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI
UDRUŽENE BANKE HRVATSKE, ZAGREB, KOT GARANTA ZA IV. POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE POSAMEZNIH ODSEKOV TRANSJUGOSLOVANSKE AVTOMOBILSKE CESTE BRATSTVO IN ENOTNOST
1. člen
Federacija prevzema obveznost kot supergarant za obveznosti Udružene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta po posojilni pogodbi med Evropsko investicijsko banko in Samoup-
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ravno interesno skupnostjo za ceste SR Hrvatske za delno financiranje odseka transjugoslovanske avtomobilske ceste
Bratstvo in enotnost Brodski Stupnik - Velika K.opanica, v
znesku 60 milijonov ECU oziroma v dinarski protivrednosti
300.000,000.000, povečanem za znesek pogodbenih obresti in
stroškov posojila.
Dinarski znesek iz prvega odstavka tega člena se poveča
oziroma zmanjša za znesek tečajne razlike, če se spremeni
vrednost evropske obračunske enote, na podlagi katere je bila
določena višina posojila.

po posojilni pogodbi med Evropsko investicijsko banko in Samoupravno interesno skupnostjo za ceste SR Makedonije za
delno financiranje odseka transjugoslovanske avtomobilske
ceste Bratstvo in enotnost Skopje-Petrovec v znesku 15 milijonov ECU oziroma v dinarski protivrednosti 75.000,000.000,
povečanem za znesek pogodbenih obresti in stroškov posojila.
Dinarski znesek iz prvega odstavka tega člena se poveča
oziroma zmanjša za znesek tečajne razlike, če se spremeni
vrednost evropske obračunske enote, na podlagi katere je bila
določena višina posojila.

2. člen
Odplačila iz teh posojil, za katera se daje supergarancija,
se izvršujejo po zakonu o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo ali supergarancijo, in kreditov
iz meddržavnih sporazumov (Uradni list SFRJ št. 43/86).

2. člen
Odplačila iz teh posojil, za katera se daje supergarancija,
se izvršujejo po zakonu o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo ali supergarancijo, in kreditov
iz meddržavnih sporazumov (Uradni list SFRJ št. 43/86).

3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

936.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije

937.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije

UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI STOPANSKE BANKE - ZDRUŽENE BANKE SKOPJE KOT GARANTA ZA IV. POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE POSAMEZNIH ODSEKOV
TRANSJUGOSLOVANSKE AVTOMOBILSKE CESTE
BRATSTVO IN ENOTNOST
Razglaša se zakon o supergaranciji federacije za obveznosti Stopanske banke - Združene banke Skopje kot garanta
za IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra
1988.
P št. 899
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski I. r.

UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI UDRUŽENE BEOGRADSKE
BANKE, BEOGRAD, KOT GARANTA ZA IV. POSOJILO
EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE POSAMEZNIH ODSEKOV TRANSJUGOSLOVANSKE AVTOMOBILSKE CESTE
BRATSTVO IN ENOTNOST
Razglaša se zakon o supergaranciji federacije za obveznosti Udružene beogradske banke, Beograd, kot garanta za IV.
posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje
graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost, ki ga je sprejela Skupščina
SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra
1988.
P št. 900
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski 1. r.

ZAKON
O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI
STOPANSKE BANKE - ZDRUŽENE BANKE SKOPJE
KOT GARANTA ZA IV. POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE
POSAMEZNIH ODSEKOV TRANSJUGOSLOVANSKE
AVTOMOBILSKE CESTE BRATSTVO LN ENOTNOST

ZAKON
O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNOSTI
UDRUŽENE BEOGRADSKE BANKE, BEOGRAD, KOT
GARANTA ZA IV. POSOJILO EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA DELNO FINANCIRANJE GRADITVE POSAMEZNIH ODSEKOV TRANSJUGOSLOVANSKE AVTOMOBILSKE CESTE BRATSTVO IN ENOTNOST

1. člen
Federacija prevzema obveznost kot supergarant za obveznosti Stopanske banke - Združene banke Skopje kot garanta

I. člen
Federacija prevzema obveznost kot supergarant za obveznosti Udružene beogradske banke, Beograd, kot garanta po
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posojilni pogodbi med Evropsko investicijsko banko in Samoupravno interesno skupnostjo za ceste SR Srbije za delno financiranje odseka transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost Trupale-Topličke Kočane v znesku 25 milijonov ECU oziroma v dinarski protivrednosti 125.000,000.000,
povečanem za znesek pogodbenih obresti in stroškov posojila.
Dinarski znesek iz prvega odstavka tega člena se poveča
oziroma zmanjša za znesek tečajne razlike, če se spremeni
vrednost evropske obračunske enote, na podlagi katere je bila
določena višina posojila.
2. člen
Odplačila iz teh posojil, za katera se daje supergarancija,
se izvršujejo po zakonu o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo ali supergarancijo, in kreditov
iz meddržavnih sporazumov (Uradni list SFRJ št. 43/86).
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

938.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZVEZNI TRŽNI INŠPEKCIJI
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Zvezni tržni inšpekciji, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na
seji Zveznega zbora dne 24. novembra 1988.
P št. 904
Beograd, 24. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski. 1. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZVEZNI TRŽNI INŠPEKCIJI
1. člen
V zakonu o Zvezni tržni inšpekciji (Uradni list SFRJ št.
24/74, 22/78, 23/80 in 22/87) se v 1. členu za besedo: „predpisov" dodajo besede: „ter splošnih aktov", za besedo: „prometa" pa postavi vejica in dodajo besede: „cen in kakovosti".
2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek,
ki se glasi:
„Zvezni tržni inšpektorat lahko ustanovi območne organizacijske enote za opravljanje zadev iz svoje pristojnosti.".
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3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v uvodnem stavku za besedo: „inšpektorat" doda beseda: „neposredno", za besedo:
„predpisov" pa besede; „ter splošnih aktov".
V 1. točki se za besedo: „trgu" postavi vejica in dodajo
besede: „zatirajo nelojalno konkurenco in monopolno sporazumevanje".
V 5. točki se za besedama: „porekla proizvodov" postavi
pika, besedilo do -konca pa črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
„Ne glede na 4. in 5. točko prvega odstavka tega člena
nadzorujejo uporabo predpisov v prometu blaga na drobno
neposredno organi, ki so pristojni za tržno inšpekcijo v republikah in avtonomnih pokrajinah.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Črta se 4. člen.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se besede: „iz 4. in 5. točke
prvega odstavka" nadomestijo z besedami: „iz drugega odstavka".
6. člen
Črta se 7. člen.
7. člen
V drugem odstavku 14. člena se beseda v drugi vrsti: „pozitivna" in beseda v šesti vrsti: „pozitivne" črtata.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda: „tudi" nadomesti
z besedami: „organe upravljanja in".
V drugem odstavku se za besedo: „člena" dodajo besede:
„v osmih dneh po sprejetju sklepa".
9. člen
V tretjem odstavku 8. člena, prvem odstavku 17. člena in
drugem odstavku 22. člena se besede: „zvezni upravni organ,
pristojen za trg in splošne gospodarske zadeve" nadomestijo z
besedami: „zvezni upravni organ za gospodarstvo".
10. člen
V 26. členu se beseda: „obveščati" nadomesti z besedami:
„obvestiti v osmih dneh".
,
11. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:
„27.a člen
Delavci, ki najmanj tri leta opravljajo zadeve tržne inšpekcije v upravnih organih v republikah oziroma avtonomnih
pokrajinah, so lahko brez razpisa prevzeti na delo v območne
organizacijske enote Zveznega tržnega inšpektorata, če se o
tem sporazumeta funkcionar, ki vodi Zvezni tržni inšpektorat,
in funkcionar, ki vodi upravni organ za zadeve tržne inšpekcije
v republiki in avtonomni pokrajini.".
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. maja 1989.

1
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939.
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena ter 1. in 2.
točke dragega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije je sprejela Skupščina SFRJ na seji
Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra 1988
ODLOK
O SPREJETJU POBUDE, NAJ BO SKUPŠČINA SFRJ
UDELEŽENKA PRI SKLENITVI DRUŽBENEGA DOGOVORA O FINANCIRANJU ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE
1. Sprejema se pobuda, naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri sklenitvi družbenega dogovora o financiranju železniške
infrastrukture.
2. Določa se Odbor Zbora republik in pokrajin za
družbeni plan in razvojno politiko, da sodeluje v postopku usklajevanja stališč udeležencev tega družbenega dogovora in da
po doseženem soglasju z drugimi udeleženci predlaga besedilo
predloga družbenega dogovora.
Skupščina SFRJ
AS št. 526
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Skupščine SFRJ;
Dušan Popovski 1. r.
Podpredsednik
Zbora republik in pokrajin:
Miodrag Veljkovic 1. r.
940.
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in 1. točke drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije je sprejela Skupščina SFRJ na seji
Zbora'republik in pokrajin dae 25. novembra 1988
ODLOK
O SPREJETJU POBUDE, NAJ BO SKUPŠČINA SFRJ
UDELEŽENKA PRI SKLENITVI DRUŽBENEGA DOGOVORA O ZMANJŠANJU DELEŽA SREDSTEV ZA SPLOŠNE DRUŽBENE IN SKUPNE POTREBE V
NARODNEM DOHODKU
1. Sprejema se pobuda, naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri sklenitvi družbenega dogovora o zmanjšanju deleža
sredstev za splošne družbene in skupne potrebe v narodnem
dohodku.
2. Določa se Odbor Zbora republik in pokrajin za finance, da sodeluje v postopku usklajevanja stališč udeležencev tega družbenega dogovora in da po doseženem soglasju z drugimi udeleženci predlaga besedilo predloga družbenega dogovora.
Skupščina SFRJ
AS št. 565
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski 1. r.
Podpredsednik
Zbora republik in pokrajin:
Miodrag Veljković 1. r.

941.
Na podlagi drugega in petega odstavka 279. člena ter 2.
in 4. točke drugega odstavka 286. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi z 2. in 4. členom zakona o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva
za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme (Uradni list SFRJ
št. 13/86, 43/86 in 87/87) je sprejela Skupščina SFRJ na seji
Zbora republik in pokrajin dne 25. novembra 1988
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI SREDSTEV
ZA REGRES ZA UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA
VARSTVO RASTLIN IN KAKOVOSTNO SORTNO SEME
ZA LETO 1988
1. V odloku o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za
leto 1988 (Uradni list SFRJ št. 87/87) se v 1. točki številka:
„189.000,000.000" nadomesti s številko: „325.100,000.000".
2. Na koncu besedila 2. točke se doda nov stavek, ki se
glasi: „Za količine umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin
in kakovostnega sortnega semena, prodane v četrtem četrtletju
1988, so osnova za regres cene, določene do ravni na dan 30.
septembra 1988.".
3. V 3. točki se številka: „63.000,000.000" nadomesti s številko: „108.370,000.000", številka: „126.000,000.000" pa s številko: „216.730,000,000".
4. 4. točka se spremeni, tako da se glasi:
„4. Prispevek iz 3. točke tega odloka po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah znaša:
din
29.193,531.000
4.486,311.000
53.553,983.000
12.461,975.000
38.014,442.000
50.866,531.000
5.049,809.000
23.103,418.000

SR Bosna in Hercegovina
SR Črna gora
SR Hrvatska
SR Makedonija
SR Slovenija
SR Srbija
SAP Kosovo
SAP Vojvodina

5. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
Skupščina SFRJ
AS št. 494
Beograd, 25. novembra 1988
Predsednik
Skupščine SFRJ:
Dušan Popovski 1. r.
Podpredsednik
Zbora republik in pokrajin:
Miodrag Veljkovic 1. r.
942.
Na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o Svetu
federacije (Uradni list SFRJ št. 56/74 in 20/82) je sprejelo
Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije na
seji dne 16. novembra 1988
ODLOK
O RAZREŠITVI SEKRETARJA SVETA FEDERACIJE
S 14. oktobrom 1988 se razreši Veselin Lazovič, sekretar
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Sveta federacije; delovno razmerje mu preneha 31. decembra
1988.
Predsedstvo
Socialistične federativne republike Jugoslavije
O. št. 49
Beograd, 16. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
943.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o Zveznem
svetu za varstvo ustavne ureditve (Uradni list SFRJ št. 57/83)
je sprejelo Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije na seji dne 16. novembra 1988
ODLOK
O RAZREŠITVI ČLANA ZVEZNEGA SVETA ZA
VARSTVO USTAVNE I REiKTV E
1. Razreši se član Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve Kol Shiroka.
2. Ta odlok se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Predsedstvo
Socialistične federativne republike Jugoslavije
O. št. 48
Beograd, 16. novembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.

944.
Na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o merskih
enotah in merilih (Uradni list SFRJ št. 9/84 in 59/86) predpisuje direktor Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine
PRAVILNIK
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O METROLOŠKIH POGOJIH, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI MERILNIKI TOPLOTNE ENERGIJE
1. člen
V 9. členu pravilnika o metroloških pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati merilniki toplotne energije (Uradni list SFRJ št.
56/88), se v tabeli 2 v stolpcu Računska enota s temperaturnima dajalnikoma in vodomerom v razredu 4 v prvi vrsti odstotek: „4%" nadomesti z odstotokom; „6%".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
Št. 02-3077/1
Beograd, 12. oktobra 1988
Direktor Zveznega zavoda za
mere in plemenite kovine:
Milan Mežek 1. r.
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945.
Na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o merskih
enotah in merilih (Uradni list SFRJ št. 9/84 in 59/86) predpisuje direktor Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine
PRAVILNIK
O METROLOŠKIH POGOJIH ZA LABORATORIJSKA
MERILA ZA PLINE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje metrološke pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati laboratorijska merila za pline (v nadaljnjem besedilu: merila za pline).
Metrološki pogoji iz prvega odstavka tega člena se označijo skrajšano z oznako MUS Z-17/1.
2. člen
Merila za pline po tem pravilniku so:
1) birete za pline;
2) merilne cevi;
3) merilne buče;
4) mikroazotometri.
3. člen
Skupna nazivna prostornina biret in merilnih cevi za pline mora biti od 5 ml do 500 ml. Birete se morajo preskušati na
izlivanje z vodo, merilne cevi pa na vlivanje z vodo pri referenčni temperaturi 20 0C.
Merilne buče se preskušajo na vlivanje in izlivanje; nazivna prostornina je od 10 ml do 10 I.
Nazivna prostornina mikroazotometra je do 1,5 ml; preskuša se na vlivanje s 50% raztopino kalijevega hidroksida.
4. člen
Meja dopustnega pogreška za birete in merilne cevi za
pline ima vrednost enega razdelka skale in je enaka za vrednost skupne nazivne prostornine in za vrednost delne prostornine.
5. člen
Meje dopustnih pogreškov za merilne buče so v naslednji
tabeli:
Nazivna prostornina
(ml)
od
do
10
25
50
100
200
400
600
1000
1500
2000
3000
4000
5000

10
25
50
100
200
400
600
1000
1500
2000
3000
4000
500010000

Meje dopustnih
pogreškov (m!)
na vlivanje na izlivanje
0,008
0,015
0,03
0,05
0,08
0,11
0,14
0,19
0,25
0,4
0,6
0,9
1,2
2,0

0,024
0,045
0,09
0,15
0,16
0,22
0,28
0,38
0,5
0,8
1,2
1,8
2,4
4,0

6. člen
Meja dopustnega pogreška za mikroazotometer je
± 0,003 ml za skupno nazivno prostornino in za delne prostorП#*
nine.
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7. člen
Merila za pline morajo biti iz prozornega stekla z ustreznimi kemičnimi in termičnimi lastnostmi ter brez opaznih napak in notranjih napetosti.
Merila za pline morajo izpolnjevati pogoje, določene v
jugoslovanskem standardu JUS B.E4.150, predpisanem z odločbo o jugoslovanskih standardih za stekleho laboratorijsko
posodo (Uradni list SFRJ št. 48/67), in v jugoslovanskem standardu JUS B.E8.092, predpisanem z odločbo o jugoslovanskih
standardih za embalažo za farmacevtske in medicinske namene (Uradni Ust FLRJ št. 43/62).
8. člen
Oblike in konstrukcijske lastnosti meril za pline so prikazane na risbah 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
*
9. člen
Notranji premer cevi merilne buče v višini merilne črte
mora znašati največ:
Prostornina (ml)
od

do

Notranji premer
(mm)

10
25
50
100
200
400
600
1000
1500
2000
3000
4000
5000
10000

10
25
50
100
200
400
600
1000
1500
2000
3000
4000
5000

6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50

10. člen
Birete in merilne cevi morajo imeti skalo, katere razdelki
imajo v odvisnosti od nazivne prostornine vrednosti, dane v
naslednji tabeli:
Nazivna prostornina (ml)
od
do

Vrednost razdelka
(ml)
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Nazivna prostornina (ml)
od
do

Vrednost razdelka
(ml)

150

350

0,5 ali
1.0

350

500

1,0 ali
2,0

Mikroazotometer ima razdelbo na 0,01 ml.
Razmik med črtami skale merila za pline mora znašati
najmanj:
1) 1 mm, če je notranji premer cevi do 15 mm,
2) 1,2 mm, če je notranji premer večji od 15 mm.
11. člen
Črte na skali merila za pline morajo biti razporejene v
odvisnosti od razdelbe, označene pa morajo biti:
1) vsaka deseta črta, če je razdelba na: 0,01 ml; 0,1 ml;
1 ml;
2) vsaka peta, deseta ali dvajseta črta, če je razdelba na:
0,02 ml, 0,2 ml; 2 ml;
3) vsaka druga, deseta ali dvajseta črta, če je razdelba na:
0,05 ml, 0,5 ml.
12. člen
Pri biretah in merilnih ceveh se črte skale označijo od
spodaj navzgor in obratno.
Skala sme imeti tudi do dvajset s številko neoznačenih črt
nad najvišjo merilno črto.
13. člen
Merilne črte na merilih za pline morajo biti:
1) dolge - po vsem obsegu cevi;
2) srednje - 2/3 obsega cevi;
3) kratke - 1/2 obsega cevi.
14. člen
Napisi in oznake na merilih za pline morajo biti v enem
izmed jezikov in pisav narodov oziroma narodnosti JugoslaviJeNapisi in oznake morajo biti jasni, dobro vidni in napisani tako, da jih ni mogoče zbrisati ali sneti.
15. člen
Na merilih za pline morajo biti naslednji napisi in oznake;
1) firma oziroma ime ali znak proizvajalca;
2) nazivna prostornina (simbol „cm3" ali „ml");
3) oznaka „In", če je merilo preskušeno na vlivanje, ali
„Ex", če je merilo preskušeno na izlivanje; 0
4) referenčna temperatura (simbol „20 C") in referenčna
tekočina, če ni voda;
5) čas iztekanja (simbol „s") za merila, preskušena na izlivanje;
6) uradna oznaka tipa, če je merilo odobreno;
7) identifikacijska številka.

5

0,01 ali
0,02

5

10

0,02
0,05 ali
0,10

10

30

0,05 ali
0,10

30

50

0,1

50

75

0,1 ali
0.2

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.

75

100

0,1 ali
0,2

Št. 02-3019/1
Beograd, 16. novembra 1988

100

150

0,2 ali
0,5

Direktor Zveznega zavoda za
mere in plemenite kovine:
Milan Mežek 1. r.

\
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946.
Na podlagi 91.a člena zakona o avtorski pravici (Uradni
list SFRJ št. 19/78 in 24/86) predpisuje Zveza organizacij skladateljev Jugoslavije
PRAVILNIK
O HONORARJIH ZA JAVNO IZVAJANJE IN PREDSTAVLJANJE GLASBENIH DEL JAVNOSTI
1. člen
Za javno izvajanje in predstavljanje javnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajanje) glasbenih del, ki jih varuje Zveza organizacij skladateljev Jugoslavije, razen njihovih prenosov in
oddaj po radiodifuznih ustanovah, se plača honorar po tarifi
honorarjev za javno izvajanje in predstavljanje glasbenih del
javnosti (v nadaljnjem beseilu: tarifa), ki je sestavni del tega
pravilnika.
Honorar iz prvega odstavka tega člena pobira Zveza organizacij skladateljev Jugoslavije po avtorskih organizacijah
ter organizacijah združenega dela za varstvo avtorskih pravic
po 91. členu zakona o avtorski pravici.
2. člen
Honorar se ne plača za glasbena dela, ki se izvajajo:
1) za pouk ali v obliki pouka - če za tako izvedbo ni
vstopnic ali kakšne druge oblike plačevanja;
2) na šolskih slovesnostih - če je vstop prost;
3) na prireditvah, od katerih gre ves dohodek od prodanih vstopnic ali od prostovoljnih prispevkov za ponesrečence
pri elementarnih nesrečah (potresih, poplavah, požarih ipd.) če izvajalci nastopajo brezplačno;
4) na prireditvah, organiziranih na deloviščih mladinskih
delovnih akcij - če je vstop prost in če izvajalci nastopajo brezplačno ;
5) na koncertih in prireditvah, ki se organizirajo v človekoljubne namene (pomoč Rdečemu križu, otrokom padlih borcev, organizacijam slepih, gluhonemih ipd.) - če izvajalci nastopajo brezplačno.
Prireditelji glasbenih prireditev v človekoljubne namene
so oproščeni plačila honorarja samo za tisti del prihodka, ki se
dejansko vplača v človekoljubne namene, medtem ko se za ostali del prihodka plača honorar v predvidenem znesku.
3. člen
Z glasbenimi deli so po tem pravilniku mišljena neodrska
glasbena dela z besedilom ali brez besedila ter odlomki odrskih glasbenih del (oper, operet idr.), ki ne tvorijo dramske
celote.
Za živo glasbo se po tem pravilniku šteje glasba, ki jo izvajalci izvajajo neposredno.
Za mehanično glasbo se po tem pravilniku šteje glasba, ki
se izvaja z instrumenti za mehanično reprodukcijo (gramofon,
glasbeni avtomat, magnetofon, kasetofon idr.) ali se javnosti
predstavi po radijskih sprejemnikih, televizijskih sprejemnikih,
videorikorderjih, zvočnikih ipd.
4. člen
Bruto prihodek so po določbah tega pravilnika celotni
prihodki od prodaje vstopnic ali druge oblike plačevanja (rezervacije, zvišanje cen za jedila in pijačo, proti obvezni ali neobvezni konsumaciji, ne glede na to, ali se večerna cena poveča ali dnevna zmanjša, servis, glasbeni dinar, turistični dinar,
tombola, loterija ipd.).
Osnovo za obračun honorarja, ki se plačuje za koncerte
resne glasbe iz tar. št. 1, tvorijo:
1) prihodek, ustvarjen s prodajo vstopnic;
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2) stroški za dvorano;
3) neto osebni dohodek izvajalcev in dirigenta za ustrezni
koncert ali
4) honorarji izvajalcev in dirigenta.
Neto osebni dohodek iz 3. točke drugega odstavka tega
člena se izračuna tako, da se celotni osebni dohodki izvajalcev
v ustreznem mesecu delijo s celotnim številom opravljenih terminov (služb) v zadevnem mesecu. Tako dobljena vrednost
enega termina se pomnoži s številom terminov, ustvarjenih za
realizacijo koncerta, za katerega se plača honorar.
Izvajalski honorar je po tem pravilniku tudi zakupnina
(nadomestilo) ali druga oblika stroškov, ki jih uporabnik plača
za aparate za mehanično reprodukcijo glasbe.
5. člen
Honorar za izvajanje glasbenih del se odmeri v odstotku
od bruto prihodka, ki ga prireditelj oziroma organizator javnega izvajanja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) doseže pri tem
izvajanju, v odstotku od bruto zneska honorarjev izvajalcev ali
v pavšalnem znesku.
6. člen
Honorar se odmeri v odstotku od bruto prihodka, če se
za izvajanje glasbenih del pobira vstopnina ali druga oblika
plačevanja. Ta honorar ne sme biti manjši od najnižjega zneska honorarja, ki ga določa ustrezna tarifna številka:
7. člen
Honorar se odmeri v odstotku od bruto zneska honorarjev izvajalcev, če za izvajanje glasbenih del ni vstopnic ali druge oblike plačevanja, izvajalci pa dobijo honorar. Ta honorar
ne sme biti manjši od najnižjega zneska honorarja, ki ga določa ustrezna tarifna številka.
Če za izvajanje glasbenih del ni vstopnic ali druge oblike
plačevanja in če izvajalci ne dobijo honorarja, se honorar za izvajanje odmeri v višini najnižjega zneska honorarja, ki ga določa ustrezna tarifna številka.
8. člen
Uporabnik mora službi za varstvo avtorskih glasbenih
pravic omogočiti vpogled v dokumentacijo in v osmih dneh od
izvedbe poslati uradne točne podatke, ki so osnova za odmero
in delitev avtorskega honorarja.
Ce uporabnik ne omogoči vpogleda ali ne pošlje točnih
podatkov iz prvega odstavka tega člena, se honorar odmeri v
znesku, povečanem za 50%.
9. člen
Če se ugotovi, da je bilo glasbeno delo uporabljeno brez
poprejšnjega dovoljenja (tretji in četrti odstavek 27. člena zakona o avtorski pravici), se honorar odmeri v dvojnem znesku.
10. člen
Če so bila glasbena dela uporabljena brez poprejšnjega
dovoljenja (neopravičena uporaba) in če je za takšno uporabo
predviden honorar v mesečnem pavšalnem znesku, se šteje, da
so se dela uporabljala ves koledarski mesec, v katerem je bila
ugotovljena neopravičena uporaba, ne glede na število dni, ko
so bila dejansko uporabljena.
11. člen
Če sodeluje na posamezni prireditvi ali pri posameznem
uporabniku več izvajalskih sestavov, več posameznih glasbenikov - izvajalcev ali se uporabi več aparatov za izvajanje mehanične glasbe, se plača honorar posebej za vsak sestav, za vsakega posameznega izvajalca oziroma za vsak aparat.
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12. člen
Če izvaja isti sestav izvajalcev ali posamezen glasbenik izvajalec glasbeno delo zaporedoma na dveh ali več mestih ali
če se uporabi isti aparat zaporedoma na dveh ali več mestih
pri istem ali dragem uporabniku, se plača honorar za vsako
posamezno izvedbo na vsakem teh mest.

Za p. Vrsta prireditve
II.

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati pravilnik o honorarjih za javno izvajanje in predstavljanje glasbenih
del javnosti (Uradni list SFRJ št. 9/88).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 30 dni po objavi v Uradnem listu SFRJ.
Št. 05 - 8972
Beograd, 28. oktobra 1988

!

30.000

6%''

20.000

6%'
6% '

20.000
20.000

10%

Honorar za izvajanje glasbenih del se plača po tej tarifni
številki tudi na prireditvah, kot so; glasbeni festival, glasbena
slovesnost, zbor narodne glasbe, glasbeno tekmovanje, demonstriranje glasbe ipd., stopnja pa se določi glede na vrsto glasbe.
Ce se na isti prireditvi izvaja več vrst glasbe (resna, zabavna, narodna), se uporabi povprečna stopnja iz te tarifne
številke.
II. Zabavne prireditve
Tarifna številka 2
Honorar se plača na prireditev v znesku:

af)
s

1
Predsednik predsedstva Zveze
organizacij skladateljev
Jugoslavije;
Andrija Tomašek 1. r.

Vstop proti
plačilu vstopNajnižji znenine ali dru- Vstop prost sek honorarge oblike plaja din
ćevaiQa

Koncert zabavne glasbe,
show, dela zavarovanih
avtorjev v duhu narodne
glasbe, koncert izvirne in
obdelane narodne glasbe
(pesmi in plesi) in po10% '
dobno
Akademija, proslava in
6% '
podobno
Baletni divertissement,
plesne revije, plesna tekmovanja in revije na ledu 6%'
Promenadni koncert

13. člen
Uporabnik mora plačati honorar ne glede na to, kdo je
oziroma ali je angažiral sestav izvajalcev ali posameznega glasbenika - izvajalca, in ne glede na to, kdo je lastnik aparata ali
instrumenta.
14. člen
Lastnik prostora, stadiona ipd. (zakupodajalec) mora z
uporabnikom skleniti pogodbo o pogojih, pod katerimi se izvajajo zavarovana glasbena dela, in avtorski organizaciji ter
organizaciji združenega dela za varstvo avtorskih pravic omogočiti vpogled v pogodbo in zapisnik o brato prihodku, ustvarjenem od prodanih vstopnic. Ce tega ne stori, solidarno odgovarja za plačilo avtorskega honorarja in dostavitev programa.
Ce zakupodajalec iz prvega odstavka tega člena omogoči
nepooblaščeni organizaciji ali osebi, da organizira glasbeno
zabavno prireditev in se izogne plačilu predpisanega avtorskega honorarja, mora sam plačati ta honorar in dostaviti program.
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2

'

' Vrsta prireditve

Vstop proti
plačilu vstopNajnižji znenine ali dru- Vstop prost sek honorarge oblike plaja din
čevanja

Ples, družabni večer,
10% bruto 10% hosvadba, proslava, banket, prihodka norarja izmaturantski večer, brucovajalca
vanje, klubski večer ipd.
Zabava, svečani ples,
ples v maskah, silvestrovanje ipd.
12%"
12%"

30.000

40.000

TARIFA
HONORARJEV ZA JAVNO IZVAJANJE IN PREDSTAVLJANJE GLASBENIH DEL JAVNOST
A. HONORARJI ZA IZVAJANJE GLASBENIH DEL NA
PRIREDITVAH
I. Glasbene prireditve
Tarifna številka 1
Honorar se plača v znesku;

5l

'

1

P' Vrsta prireditve
Koncert resne glasbe

Vstop proti
plačilu vstopNajnižji znenine ali dru- Vstop prost sek honorarge oblike plaja din
čevanja
6% bruto 6% honoprihodka rarja izvajalca

20.000

Uporabnik glasbenih del, ki ne vodi točne knjigovodske
evidence z dokumentacijo o plačani vstopnini ali druge oblike
plačevanja, plača po prvem odstavku te tarifne številke 5% celotnega bruto prihodka, ustvarjenega v vsem koledarskem mesecu (ali na zabavni prireditvi), v katerem je bilo ugotovljeno
plačilo vstopnic ali druge oblike plačevanja, ne glede na število dni, v katerih je bila plačana vstopnina ali druga oblika plačevanja.
Ce se plača poleg vstopnine ali druge oblike plačevanja
tudi obvezna konsumacija (večerja, menu ipd.), se za honorar
za izvajanje glasbenih del poleg honorarja iz te tarifne številke
plača tudi 4% bruto prihodka od obvezne konsumacije. Honorar za izvajanje v navedenem znesku se plača tudi, če se plača
konsumacija brez vstopnine.
Ce uporabnik glasbenih del ne vodi točne knjigovodske
evidence z dokumentacijo o plačanih obveznih konsumacijah,
se plača po tretjem odstavku te tarifne številke 5% celotnega
bruto prihodka, ustvarjenega v vsem koledarskem mesecu (ali
na zabavni prireditvi), v katerem je bilo ugotovljeno plačilo
obveznih konsumacij, ne glede na število dni, v katerih se je
obvezna konsumacija dejansko plačevala.
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Uporabniki glasbenih del - samostojna gostišča (civilne
pravne osebe) plačajo avtorski honorar v višini, ki ustreza honorarju, odmerjenemu po prihodkih ustreznega uporabnika
sredstev v družbeni lastnini, ki vodi točno knjigovodsko evidenco o bruto prihodku ali plača avtorski honorar na podlagi
pogodbe o uporabi glasbenih del.
III. Druge prireditve

Vstop proti plačilu
Zap. §1. Trajanje glasbe vstopnine ali druge
oblike plačevanja
1.
2
3
4

Vstop prost

do 10 minut 2% bruto prihođ-2% honorarka
jev izvajalcev
do 20 minut 3%"
3%"
do 30 minut 4% "
4%"
nad 30 minut 5% "
5% "

Najnižji znesek honorarja din
10.000
15.000
22.000
25.000

I. Modne revije, lepotna tekmovanja in podobno:

IV. Godci posamezniki

Tarifna številka 3
Honorar za izvajanje se plača na prireditev in znaša:
1) z vstopnino ali drugo obliko plačevanja - 4% bruto prihodka;
2) če je vstop prost;
a) če se izvaja živa glasba - 4%
honorarjev izvajalcev;
b) če se izvaja mehanična glasba
45.000 dinarjev.
Ce ima prireditev koncertni del, se plača honorar po tarifni številki 1 te tarife.

Tarifna številka 8
Godci posamezniki plačajo honorar za izvajanje glasbenih del:
1) na sejmih ipd., na dan
12.000 dinarjev
2) na svadbah, ki niso organizirane v
javnih lokalih, na svadbo
16.000 dinarjev
3) dogovorjeni letni pavšalni znesek
60.000 dinarjev.
Invalidom z več kot 50% invalidnosti se honorar zmanjša
za 50%.

2. Cirkuške predstave:
Tarifna številka 4
Če se izvaja živa ali mehanična glasba, se honorar plača
na predstavo:
1) do 200 sedežev
12.000 dinarjev
2) od 201 do 500 sedežev
18.000 dinarjev
3) nad 500 sedežev
22.000 dinarjev.
3. Artistične prireditve:
Tarifna številka 5
Če se izvaja živa ali mehanična glasba, se plača 4% bruto
prihodka na prireditev.
4. Športne is teiessiokulturae prireditve:

B. HONORARJI ZA OBČASNO ALI STALNO IZVAJANJE
GLASBENIH DEL
V. Gostišča
ŽIVA GLASBA
Tarifna številka 9
1. Honorar za izvajanje žive glasbe v gostiščih, v katerih
se ne plača vstopnina ali obvezna konsumacija, znaša mesečno:
Trajanje izvajanja žive glasbe
Število sedežev v zaprtem
prostoru ali na prostem (do polnoči)
(po polnoči)
oziroma možno število
dinarjev
obiskovalcev
do40
od 41 do 80
od 81 do 120
od 121 do 180
od 181 do 240
od 241 do 300

40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

od 30!
od 361
od 421
od 481
od 541

360
420
480
540
600

100.000
110.000
120.000
130.000
140.000

110.000
120,000
130.000
140.000
150.000

S. izvajanje neodrskih glasbenih del prš uprizarjanju odrskih del

od 601 do 660
od 661 do 720
od 721 do 780
od 781 do 840
od 841 do 900
nad 900

150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000

160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000

Tarifna številka 7
Za nenaročena glasbena dela, ki se izvajajo v drarasko-odrskih delih bodisi kot glasbena spremljava ali kot ilustracija
ali so vključena v samo dramsko besedilo ali se uporabljajo
pred začetkom predstave, med odmorom ali po predstavi, se
honorar plača na predstavo:

Za posamično izvajanje se plača honorar po tarifni številki 2 te tarife in znaša najmanj 10.000 dinarjev na dan.
V barih in podobnih lokalih s plesom je honorar za 100%
višji od honorarja, navedenega v tej točki.
2. V gostiščih, v katerih se plačuje vstopnina ali obvezna
konsumacija, se plača honorar po tarifni številki 2 te tarife.

Tarifna številka 6
Na igriščih, stadionih, plavališčih idr. za izvajanje mehanične ali žive glasbe pred začetkom prireditve, med odmorom
ali po prireditvi se plača honorar na prireditev:
1) do 10.000 sedežev
30.000 dinarjev
2) nad 10.000 do 30.000 sedežev
45.000 dinarjev
3) nad 30.000 sedežev
60.000 dinarjev.
Za izvajanje glasbe na sami prireditvi (mehanična ali živa
glasba), ob kateri se izvaja telesnokulturni program, se plača
2% bruto prihodka od vstopnic oziroma honorarja izvajalcev,
vendar najmanj v dvojnem znesku iz prvega odstavka te tarifne
številke, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.
Če ima prireditev koncertni del, se plača honorar po tarifni številki 1 te tarife.

do
do
do
do
do
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3. Za dneve, ko gostišče uporablja glasbo dlje ali gostom
zaračunava vstopnino, rezervacijo, obvezno konsumacijo ali
zvišano ceno ipd. (silvestrovanje, zabava, svečani ples, ples v
maskah, svadba, proslava, banket, maturantski večer, brucovanje, klubski večer ipd.), mora plačati poleg mesečnega honorarja še poseben honorar za izvajanje po tarifni številki 2 te tarife.
Gostišče ne more izključiti svoje obveznosti glede javnega izvajanja glasbenih del in je prenesti na uporabnike svojih
storitev, organizatoije ali izvajalce zabavno-glasbenega programa.
4. Gostišča, v katerih v primerih iz 3. točke te tarifne številke ne nudijo gostinskih storitev, temveč poslovne prostore
oddajajo v zakup ali pa nudijo gostinske storitve samo delno,
plačajo tudi poseben honorar v višini največjega zneska iz naslova iz 3. točke te tarifne številke, ki se zaračunava v takem ali
podobnem gostišču.

MEHANIČNA GLASBA
Tarifna številka 10
1. Honorar za predvajanje glasbe po radijskem sprejemniku, gramofonu ali magnetofonu v gostiščih, razen v barih in
podobnih lokalih, znaša mesečno 5.000 dinarjev.
Za izvajanje mehanične glasbe z ozvočenjem v barih, disko in video klubih in podobnih lokalih ter v gostiščih, v katerih se uporablja mehanična glasba z ozvočenjem, se honorar
plača po tarifni številki 9 te tarife.
Če se v lokalih zaračunava vstopnina ali obvezna konsumacija oziroma izplačuje zakupnina (nadomestilo za aparat za
mehanično reprodukcijo glasbe), se honorar plača po tarifni
številki 2 te tarife.
2. Honorar za predvajanje glasbe v gostiščih po televizijskem sprejemniku znaša mesečno 5.000 dinarjev.
3. Honorar za prenos glasbe, ki se predvaja po gramofonu, magnetofonu ali radijskem sprejemniku v vsak drug prostor ali mesto po zvočniku, znaša 50% osnovnega honorarja iz
1. in 2. točke te tarifne številke.

b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku na sredstvo (aparat)
5.000 dinarjev
c) osnovni honorar za ozvočenje
12.000 dinarjev
d) po zvočnikih na zvočnik
1.000 dinarjev.
Če se uporablja več sredstev (aparatov), je lahko honorar
dogovorjen tudi v mesečnem pavšalnem znesku, upoštevajoč
število sredstev (aparatov), ki se uporabljajo:
2) v prodajalnah, mlekarnah, na bencinskih črpalkah ipd.:
a) po gramofonu ali magnetofonu
5.000 dinarjev
b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku
5.000 dinarjev
c) osnovni honorar za ozvočenje
12.000 dinarjev
d) po zvočnikih na zvočnik
1.000 dinarjev
3) v turističnih in drugih agencijah,
predstavništvih in drugih poslovnih
prostorih, v katerih poteka delo s
strankami:
a) po gramofonu ali magnetofonu
5.000 dinarjev
b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku
5.000 dinarjev
c) osnovni honorar za ozvočenje
12.000 dinarjev
d) po zvočnikih na zvočnik
1.000 dinarjev.
IX. Sejmi
Tarifna številka 14
Za izvajanje mehanične glasbe, razen glasbenega avtomata, znaša honorar 20.000 dinarjev na dan.
X. Obratovalnice
Tarifna številka 15
Honorar se plača mesečno in znaša za glasbo, ki se predvaja:
1) v slaščičarnah:
a) po gramofonu ali magnetofonu
b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku
2) v brivskih in frizerskih salonih:
po radijskem sprejemniku, gramofonu ali magnetofona
3) v salonih za čiščenje obutve:
a) po gramofonu ali magnetofonu
b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku
4) v drugih obratovalnicah:
a) po gramofonu ali magnetofonu
b) po radijskem ali televizijskem
sprejemniku

VI. Menze in okrepčevalnice v organizacijah združenega dela
in državnih organih
Tarifna številka 11
Honorar se plača mesečno in znaša za glasbo, ki se predvaja;
1) po gramofonu ali magnetofonu
2) po radijskem ali televizijskem sprejemniku

5.000 dinarjev
5.000 dinarjev.

VII. Počitniški in planinski domovi
Tarifna številka 12
Honorar se plača mesečno in znaša za glasbo, ki se pred-

Tarifna številka 16
Za ozvočenje znaša:
1) osnovni honorar mesečno
2) za vsak posamezen zvočnik mesečno

5.000 dinarjev
5.000 dinarjev.

VIII. Trgovine, agencije in drugi poslovni prostori

vaja:

5.000 dinarjev
5.000 dinarjev
5.000 dinarjev
5.000 dinarjev
5.000 dinarjev
5.000 dinarjev.

12.000 dinarjev
1.000 dinarjev.

' XII. Prevozna sredstva

Tarifna številka 13
Honorar se plača mesečno in znaša za glasbo, ki se pred1) v veleblagovnicah in na tržnicah:
a) po gramofonu ali magnetofonu
na sredstvo (aparat)

5.000 dinarjev

XI. Proizvajalne organizacije združenega dela

vaja:
1) po gramofonu ali magnetofonu
2) po radijskem ali televizijskem sprejemniku
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Tarifna številka 17
Honorar se plača mesečno za predvajanje:

5.000 dinarjev

1) na ladjah:
a) žive glasbe in mehanične glasbe z
ozvočenjem po tarifni številki 9 te tarife
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b) mehanične glasbe na posamezno
sredstvo (aparat), razen glasbenih
avtomatov iz tarifne številke 28 te
5.000 dinarjev
tarife
1.000 dinarjev
c) glasbe po zvočnikih na zvočnik
2) v avtobusih, vlakih ali letalih, in sicer mehanične glasbe:
3.500 dinarjev
a) na avtobus
3.500 dinarjev
b) na ozvočen vagon
3.500 dinarjev.
c) na letalo
Za vlake, ki nimajo stalnega števila vagonov, je lahko ho
norar dogovorjen v mesečnem pavšalnem znesku;
3) na avtobusnih ali železniških postajah, ladijskih pristaniščih in letališčih:
a) mehanične glasbe na sredstvo
(aparat), razen glasbenih avtoma6.000 dinarjev
tov iz tarifne številke 28 te tarife
1.000 dinarjev
b) glasbe po zvočnikih na zvočnik
4) v reklamnih avtomobilih (avtomobilih, ki med vožnjo posredujejo rekla3.000 dinarjev.
mo ob mehanični glasbi) - dnevno
Х1П. Kinematografi
Tarifna številka 18
Honorar za glasbo, ki se predvaja pred začetkom predstave, med odmorom ali po predstavi po gramofonu, magnetofonu, radijskem sprejemniku ali kakšnem drugem mehaničnem
sredstvu, se plača mesečno po naslednji tabeli:

Slevilo
sedežev

Cena vstopnice dinarjev

do 400

do 2.000
od 2.000 do 3.000
od 3.000 do 4.000
od 4.000 do 5.000
5.000
nad

Slevilo predstav na teden
več kot 15 di- od 7 do 15 do 6 jjnarjev
narjev dinarjev

3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

2.500
3.000
3.500
4.000
4.500

2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

5.000
5.500
6.000
6.500
7.000

4.500
5.000
5.500
6.000
6.500

Od 401
do 800 od 2.000
od 3.000
od 4.000
nad

do
do
do
do

2.000
3.000
4.000
5.000
5.000

5.500
6.000
6.500
7.000
7.500

nad
800

do 2.000

8.000

7.500

7.000

od 2.000 do 3.000
od 3.000 do 4.000
od 4.000 do 5.000
nad
5.000

8.500
9.000
9.500
10.000

8.000
8.500
9.000
9.500

7.500
8.000
8.500
9.000

XIV. Čitalnice
Tarifna številka 19
Honorar za predvajanje mehanične glasbe, razen z glasbenim avtomatom, znaša mesečno 3.000 dinarjev.
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2) po radijskem ali televizijskem sprejemniku
3.000 dinajgev.
Honorar za predvajanje glasbenih del, ki se izvajajo v
prostorih z vstopnino ali drugo obliko plačevanja ali s plesom
(disco klubi idr.), se plača po tarifni številki 2 te tarife, lahko
pa je dogovorjen tudi v pavšalnem znesku.
XVI. Razstave, galerije, muzeji
Tarifna številka 21
Honorar se plača mesečno in znaša za predvajanje:
1) mehanične glasbe, razen z glasbenim
avtomatom
5.000 dinarjev
2) po zvočnikih na zvočnik
1.000 dinarjev.
XVII. Jugoslovanska ljudska armada
Tarifna številka 22
Honorar za predvajanje glasbenih del v Jugoslovanski
ljudski armadi za službene namene se plača po posebnem sporazumu.
Z izvajanjem glasbenih del za službene namene v Jugoslovanski ljudski armadi je mišljeno izvajanje glasbenih del v
vojašnicah in gamizijah za vojake, pri sprejemih državnih delegacij in poslovitvah od njih, na vojaških paradah, pogrebih
ipd.
Za glasbena dela, ki se ne predvajajo v namene iz drugega odstavka te tarifne številke, se uporablja ustrezna tarifna
številka te tarife.
XVIII. Športna igrišča, kopališča in kampi
Tarifna številka 23
Honorar se plača mesečno in znaša za predvajanje:
1) mehanične glasbe, razen z glasbenim
avtomatom
18.000 dinarjev
2) po zvočnikih na zvočnik
1.000 dinarjev.
XIX. Zabavni saloni, parki in vrtiljaki
Tarifna številka 24
Honorar za predvajanje mehanične glasbe znaša:
1) v zabavnih salonih - mesečno
30.000 dinarjev
2) v zabavnih parkih - dnevno
5.000 dinarjev
3) za vrtiljake - dnevno
1.000 dinarjev.
XX. Plesne šole
Tarifna številka 25
Honorar znaša mesečno ne glede na vrsto glasbe 15.000
dinarjev.
XXI. Krajevne razglasne postaje
Tarifna številka 26
Honorar za predvajanje mehanične glasbe se plača:
1) dnevno
1.000 dinarjev
2) mesečno
10.000 dinaijev.
XXII. Lokalne radijske postaje

XV. Krajevne skupnosti, družabni ali klubski prostori
Tarifna številka 20
Honorar se plača mesečno in znaša za predvajanje mehanične glasbe:
1) po gramofonu ali magnetofonu
6.000 dinarjev

Tarifna številka 27
Honorar se plača mesečno in znaša odvisno od trajanja
oddaj v tednu:
1) do 15 ur
7.500 dinarjev
2) od 15 do 30 ur
15.000 dinarjev
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3) od 30 do 40 ur
24.000 dinarjev
4) nad 40 ur
30.000 dinarjev.
Lokalne radijske postaje, ki ustvarjajo posebne prihodke
od propagande, reklam, oddaj po želji poslušalcev ipd., plačajo poleg honorarja iz prvega odstavka te tarifne številke še 4%
teh bruto prihodkov.

Petek, 2. decembra 1988
XXIII. Glasbeni avtomati

Tarifna številka 28
Za predvajanje glasbe z glasbenimi avtomati brez zaslona
se honorar plača mesečno in znaša 25.000 dinarjev.

947.
Na podlagi 34. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ št. 43/86) objavlja Zvezni komite za delo,
zdravstvo in socialno politiko
SEZNAM
/1)RA

OBLIK
ALI PAKIRANJ
ZDRAVIL,
ZA KATERA
BILA OD
1. JANUARJA DO 30. JUGOTOVIH ZDRAVIL
I/^ANA
DOVOLJENJA,
DAJESMEJO
V PROMET
NY/X V988
0DL0ČBGOTOVIH
A O ODPRAVI
Od 1. januarja do 30. junija 1988 so bila odpravljena dovoljenja za promet naslednjih gotovih zdravil:
Zap.
št.

Zdravilo

Oblika in pakiranje
zdravila

Proizvajalec
zdravila

Številka in datum
dovoljenja za
promet zdravila

Številka in datum
odločbe o odpravi
dovoljenja za
promet zdravila

I
1

ACETYSAL

2

ACETVSAL

tablete, škatla z 10
tabletami po 0,5 g
tablete, škatla z 20
tabletami po 0,5 g

ACETVSAL

tablete, škatla s 500
tabletami po 0,5 g

ACVNORM FORTE

dražeji, 70 dražejev

ACVNORM L!QUIDUM

raztopina, 200 ml

ADRENALINI
HVDROCHLORIDUM

ampule, škatla z 10
ampulami po 1 ml

7

ADRENALINI
HVDROCHLORIDUM

raztopina, steklenička z 20 ml

8

AKRINOR

tablete, škatla s 30
tabletami

9

ALDACTONE- A

10

ALKORNIN

tablete, škatla s 100
tabletami po 25 mg
injekcije, škatla s 30
ampulami po
0,3 mg

11

AMP1CILIN

12

AMPICILIN

13

AMRACIN

14

AMRACIN

15

AMBRAMVCIN

kapsule,
500 x 250 mg
kapsule,
500 x 500 mg
kapsule,
16 x 250 mg
kapsule,
104 x 250 mg
kapsule.
16 x 250 mg

15-515-1023/1-65
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto z dne 23.10.1967
15/515-1023/2-65
z dne 23.10.1967
15/515-1023/3-65
z dne 23.10.1967
07-2038/1
z dne 4.6.1981
05-1765/1-68
z dne 31.3.1969
„Alkaloid" - Hemis- 15-515-294/1-65
z dne 22.9.1965
ka, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje
15-515-296/1-65
z dne 22.9.1965
05-3933/2
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 13.3.1969
industrija, Beograd-Zemun
05-4485/2
z dne 11.12.1969
„Alkaloid" - Hemis- 05-5319/1-79
z dne 21.2.1980
ka, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje
05-114/1
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto z dne 1.9.1978
05-113/1
z dne 1.9.1978
07-1003/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 28.3.1984
industrija, Beograd-Zenfiun
07-824/1-83
z dne 28.3.1984
05-3735/1
z dne 19.i2.1968

06-2105/1
z dne 11.5.1988
06-2043/1
z dne 11.5.1988
06-2042/1
z dne 11.5.1988
06-2044/1
z dne 11.5.1988
06-2045/1
z dne 11.5.1988
06-9425/1
z dne 11.5.1988
06-9437/1 ■)
г dne 11.5.1988
06-46/1
z dne 11.5.1988
06-47/1
z dne 11.5.1988
06-9424/1
z dne 11.5.1988
06-2107/1
z dne 11.5.1988
06-2106/1
z dne 11.5.1988
06-48/1
z dne 11.5.1988
06-49/1
z dne 11.5.1988
06-4958
z dne 10.5.1988
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16

AMPICILIN

kapsule, steklenička
s 16 kapsulami po
250 mg

08-3631/1-70
z dne 20.4.1971

06-5367
z dne 10.5.1988

17

ANTIPERNIC1N

ampule, škatla s 100
ampulami i ccm
100 gama

08-199/1
z dne 23.4.1962

06-50/1
z dne 11.5.1988

18

APAURIN

dražeji, škatla s 30
dražeji po 2 mg

08-5749/1-70
z dne 1.4.1971

06-2108/1
z dne 11.5.1988

19

APAURIN

dražeji, škatla s 30
dražeji po 5 mg

20

ARBID

kapljice, 20 mg

21

ASPALGIN

tablete,
20 x 300 mg

22

ASPALGIN

23

ASEPSOL

tablete,
500 x 300 mg
raztooina, steklenica
10 I

08-5750/1-70
z dne 1.4.1971
15-739/1
z dne 17.3.1967
0502-715/1
z dne 8.5.1978
05-1542/1-78
z dne 22.2.1979

24

AQUA REDESTILATA

25

„Krka" - „Isis" Tovarna zdravil.
Novo mesto

„Pliva" - SOUR
Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija, Zagreb

05/2-2176/1
z dne 2.7.1975

06-2109/1
z dne 11.5.1988
06-2046/1
z dne J 1.5.1988
06-2048/1
z dne 11.5.1988
06-2047/1
z dne 11.5.1988
06-3847/1
z dne 11.5.1988

ampule, škatla s 100
ampulami po 2 ccm

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd
- Zemun

08-385/1
z dne 19.5.1961

06-51/1
z dne 11.5.1988

B-COMPLEX

dražeji, cevka s 30
dražeji

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

06.2110/1
z dne 11.5.1988

26

B-COMPLEX

27

B-COMPLEX

28

BLEOCIN

06-2111/1
z dne 11.5.1988
06-2090/1
z dne 11.5.1988
06-2049/1
z dne 11.5.1988

29

BLOXAN

dražeji, steklenica s
1000 dražeji
zrnca, vrečka s
70 g
lio-ampule,
10 x 15 mg
tablete,
50 x 100 mg

08-4204/1-70
z dne 1.4.1971
08-4204/2-70
z dne 1.4.1971
08-4205/1-70
z dne 1.4.197!
6-1266/1
z dne 6.12.1972
07-3534/1-82
z dne 12.8.1983

06-2053/1
z dne 11.5.1983

30

?GNOPEN

kapsule, steklenička
z 12 kapsulami po
250 mg

„Podravka" - Robni
6-554/1
promet, OOUR
z dne 24.10.1973
Marketing, Zagreb

06-164/1
z dne 11.5.1988

31

BONOPEN

6-554/2
z dne 24.10.1973

06-163/1
z dne 11.5.1988

32

BONOPEN

kapsule, steklenička
s !00 kapsulami po
250 mg
kapsule, steklenička
s 500 kapsulami po
250 mg

08/2-2481/2
z dne 9.7.1975

06-165/1
z dne 11.5.1988

33

BONOPEN

injekcije, škatla z 1
stekleničko 250 mg
in I ampulo 2,5 mi
vode za injekcije

„Podravka" - Robni
2248/1
promet, OOUR
z dne 10.12.1974
Marketing, Zagreb

06-166/1
z dne 11.5.1988

34

BONOPEN

injekcije, škatla z 1
ampulo 500 mg in 1
ampulo 4 ml vode
za injekcije

„Podravka" - Robni
2249/1
promet, OOUR
z-dne 10.12.1974
Marketing, Zagreb

06-167/1
z dne 11.5.1988

35

BOROGAL

borova krema, tuba
s 50 g kreme

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija,
Beograd-Zemun

06-53/1
z dne 11.5.1988

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

08-2044/1-71
z dne 19.1.1972
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05-4639/1-78
„Pliva" - SOUR
Farmaceutska, kez dne 18.5.1979
mijska, prehrambena i kozmetička industrija, Zagreb
0502-340/1
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto z dne 26.4.1978
„Alkaloid" - Hemis- 05/2-3901/1-75
ka, farmacevtska,
z dne 5.7.1976
kozmetička industrija, Skopje
05/2-3056/1
z dne 5.7.1976

06-6511/1
z dne 11.5.1988

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

05/2-933/1
z dne 9.4.1975

06-2051/1
z dne 11.5.1988

05/2-933/2
z dne 9.4.1975
05/2-934/1
z dne 9.4.1975
05/2-934/2
z dne 9.4.1975
05/2-932/2
z dne 9.4.1975
05/01-1019/1
z dne 31.8.1979
05/2-43/1
z dne 5.4.1976

06-2052/1
z dne 11.5.1988
06-2054/1
z dne 11.5.1988
06-2037/1
z dne 11.5.1988
06-2038/1
z dne 11.5.1988
06-2039/1
z dne 11.5.1988
06-54/1
z dne 10.2.1988

05/2-42/1
z dne 5.4.1976
05-2377/1
z dne 20.6.1979

06-55/1
z dne 10.2.1988
06-9418/1
z dne 10.5.1988

36

BUSCOL COMPOSITUM

injekcije, škatla s 6
ampulami po 5 ml

37

CEDILANID

kapljice, 30 ml

38

CEFALORIDIN

injekcije, škatla z 10
stekleničkami po
250 mg

39

CEFALORIDIN

40

CEFAMEZIN

injekcije, škatla z 10
stekleničkami po
500 mg
injekcije,
1 x 250 mg

41

CEFAMEZIN

42

CEFAMEZIN

43

CEFAMEZIN

44

CEFAMEZIN

45

CEFAMEZIN

46

CEFATREXYL

47

CEFATREXYL

injekcije, škatla z 10
stekleničkami pol g

48

CHINIDINI SULFATIS
RETARD

tablete,
20 x 300 mg

49

CHINIDINUM

50

CHLORAMPHENICOL

51

CHLORAMPHENICOL

52

CHLORAMPHENICOL

53

CHLORAMPHENICOL

kapsule, škatla s
1000 kapsulami po
250 mg

07-505/1
„Alkaloid" - Hemiska, farmacevtska,
z dne 8. 7. 1981
kozmetička industrija, Skopje

54

CHLORAMPHENICOL

sirup, stekleničke s
50 g

16-318/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 11.7. 1963
industrija, Beograd-Zemun

06-57/1
z dne 10. 2. 1988

55

CHLORAMPHENICOL

56

CHVMORAL

supozitoriji, škatla s
5 supozitoriji
dražeji, škatla z 48
dražeji

09-981/4
z dne 23. 6. 1958
05-1809/2
z dne 23. 12. 1968

06-56/1
z dne 10. 2. 1988
06-58/1
z dne 10. 2. 1988

injekcije,
5 x 250 mg
injekcije,
1 x 500 mg
injekcije,
5 x 500 mg
injekcije,
5 x 1000 mg
injekcije,
50 x 1000 mg
injekcije, škatla z 10
stekleničkami po
500 mg

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija,
Beograd-Zemun

„Srbolek" - RO za
medicinsko snabdevanje, Beograd
5840/1
„Alkaloid" - Hemistablete, 20 x 0,2 g
z dne 22.10.1979
ka, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje
„Krka" - Tovarna
09-15/1
mazilo, 5 g 5%
zdravil. Novo mesto z dne 14.4.1960
07-503/1
„Alkaloid" - Hemiskapsule,
ka, farmacevtska,
z dne 8.7.1981
12 x 250 mg
kozmetička industrija, Skopje
kapsule, škatla s 100
07-504/1
kapsulami po 250 mg
z dne 8.7.1981

06-2050/1
z dne 11.5.1988
06-9435/1
z dne 10.2.1988
06-9436/1
z dne 10.2.1988

06-6341/1
z dne 11.5.1988
06-2040/i
z dne 11.5.1988
06-9430/1
z dne 10.2.1988
06-9431/1
z dne 10.2.1988
06-9432/1
z dne 10. 2. 1988

i
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57

CISRELAX

tablete, škatla s 50
tabletami po 100 mg

05-441/1-80
z dne 28. 4. 1981

06-61/1
z dne 10. 2. 1988

58

CISRELAX

05-440/1-80
z dne 28. 4. 1981

06-62/1
z dne 10. 2. 1988

59

CIMETIDIN

tablete, škatla z 250
tabletami po 100 mg
tablete, škatla s 50
tabletami po 200 mg

05-1602/1
z dne 06. 5. 1980

06-59/1
z dne 10. 2. 1988

60

CIMETIDIN

injekcije, 10 x 200
mg/2 ml

„Krka" - Tovarna
05-1214/1
zdravil. Novo mesto z dne 14. 4. 1980

06-2091/1
z dne 11.5. 1988

61

CIMETIDIN

tablete, 150 x 200
mg

05-1213/1
z dne 14. 4. 1980

06-2092/1
z dne U. 5. 1988

62

CITESTROL

tablete, škatla s 100
tabletami po 40 mg

„Galenika" - Far07-2662/1
maceutsko-hemijska z dne 11. 11. 1963
industrija, Beograd-Zemun

06-60/1
z dne 10. 2. 1988

63

CODAPHEN

tablete, škatla s 6
tabletami

„Alkaloid" - Hemis16-733/1-63
ka, farmacevtska,
z dae 18. 1. 1964
kozmetička industrija, Skopje

06-6270/1
z dne 10. 2. 1988

64

CODAPHEN

tablete, škatla z 250
tabletami

16-733/3-63
z dne 23. 3. 1964

06-6340/1
z dne 10. 2. 1988

65

COFFEINUM cum
NATRII BENZOATE

injekcije, škatla z 10
ampulami po 1 ml

„Podravka" - Robni
08-19/1-71
promet, OOUR
z dne 18. 10. 1972
Marketing, Zagreb

06-172/1
z dne 11. 5. 1988

66

injekcije, škatla s 50
ampulami po 1 ml
tablete, steklenička
s 30 tabletami po
150 mg

08-19/2-71
z dne 18. 10. 1972
„Galenika" - Far15-67/1
maceutsko-hemijska z dne 10. 4. 1967
industrija, Beograd
- Zemun

06-171/1
z dne 11. 5. 1988

67

COFFEINUM cum
NATRII BENZOATE
COMPLAMIN

06-63/1
z dne 11. 5. 1988

68

COMPLAMIN

15-67/2
z dne 10. 4. 1967

06-64/1
z dne 10. 2. 1988

69

COMPLAMIN 300

tablete, steklenička
z 200 tabletami po
150 mg
dražeji, škatla s 60
dražeji po 300 mg

06-65/1
z dne 10. 2. 1988

70

C-VITAMIN

tablete, cevka z 20
tabletami po 0,5 g

6-3291/1
z dne 25. 9. 1972
„Krka" - Tovarna
08-4207/1
zdravil. Novo mesto z dne 30. 12. 1970

71

DEXAMETHASON

ampule, škatla s 25
ampulami po 1 ml

08-4203/1-70
z dne 25. 2. 1971

06-2096/1
z dne 11. 5. 1988

72

DEXAMETHASON

tablete, steklenička
z 10 tabletami po
0,5 mg

08-4202/1-70
z dne 25. 2. 1971

06-2095/1
z dne U. 5. 1988

73

DEXAMETHASON

tablete, steklenička
z 20 tabletami po
0,5 mg

„Krka" - Tovarna
08-4202/2-270
zdravil, Novo mesto z dne 25. 2. 1971

06-2094/1
z dne 11. 5. 1988

74

DEXAMETHASON

tablete, steklenička
s 50 tabletami po
0,5 mg

08-4202/3-70
z dne 25. 2. 1971

06-2093/1
z dne 11. 5. 1988

75

DIEDI-NITRATE

kapsule, škatla z
12 kapsulami

06-9417/1
z dne 10. 5. 1988

76

DICLOCIL

kapsule, 16 x 250
mg

77

DIPRESAN

tablete, škatla s 40
tabletami po 1 mg

„Srbolek" - RO za
08-2493/1
medicinsko snabde- z dne 21. 9. 1970
vanje, Beograd
RO „Galenika" 302/1
Farmaceutsko-hez dne 3. 9. 1974
mijska industrija,
Beograd-Zemun
Farmaceutska, he06-2291/1-85
mijska i sanitstska
z dne 26. 3. 1987
industrija RO „Bosnaiijek" - OOUR
Institut za naučnoistraživački rad i razvoj, Sarajevo

06-2089/1
z dne 11. 5. 1988

06-66/1
z dne 11. 5. 1988
06-286/1
z dne 13. 5. 1988
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DOLO-ADAMON

79

DUOPEN

80

EFLORAN

tablete, 100 x 400
mg

81

EGOCIN H

pršilo, 70 g

82

ENDOBIL

injekcije, 5 x 20 ml
in 5 x 1 ml

83

ENDOBIL

84

ENDOBIL

injekcije, 5 x 30 ml
in 5 x 1 ml
infuzija, 100 ml

85

ERGOFEN

86

ERGOFEN

87

ESKACEF

88

ESKACEF

89

ERITROMICIN

90

ERITROMICIN

91

ERITROMICIN

92

ESKACEF

93

ESKACEF

94

ESKACEF

95

ESKACEF

96

ESKACEF

suha zmes za pripravo suspenzije,
steklenička s 5 g

97

ETOGEL

gel, 100 g

98

ETOPOL

injekcije, 10 x 100
mg/5 m!

99

ETOPOL

kapsule, 10 x 100 mg

100

FASIGVN

tablete, 14 x 150 mg

101

FO RTE VIT

kapsule, steklenička
s 60 kapsulami

dražeji, škatla z 20
dražeji
injekcije, 50 x
1,200.000 i. e.

05-5524/1-69
z dne 18. 9. 1970
05/2-1776/1
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto z dne 10. 7. 1975
07-2439/1
z dne 9. 12. 1982
6-1446/1
z dne 17. 9. 1973
05/2-1351/1
z dne 14. 5. 1975
05/2-1352/1
z dne 14. 5. 1975
05/2-1350/1
z dne 14. 5. 1975

06-3413/1
z dne 11. 5. 1988
06-2010/1
z dne 11. 5. 1988
06-2011/1
z dne 11. 5. 1988
06-2012/1
z dne 11. 5. 1988
06-2015/1
z dne 11. 5. 1988
06-2013/1
z dne 11. 5. 1988
06-2014/1
z dne 11. 5. 1988

mitte dražeji, steklenička s 24 mitts
dražeji
forte dražeji, steklenička z 12 forte
dražeji
kapsule,
16 x 250 mg

08-14/1-71
„Podravka" - Robni
z dne 18. 10. 1972
promet, OOUR
Marketing, Zagreb
08-15/1-71
z dne 18. 10. 1972

06-175/1
z dne 11. 5. 1988

2703/1
z dne 26. 11. 1974

06-157/1
z dne 11.5. 1988

kapsule,
100 x 250 mg
kapsule, steklenička
s 16 kapsulami po
250 mg
kapsule,
16 x 250 mg
kapsule,
100 x 250 mg
kapsule, steklenička
s i 6 kapsulami po
500 mg

2703/2
z dne 26. 11. 1974
08-5748/2
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto z dne 25. 12. 1970

06-153/1
z dne 11. 5. 1988
06-2097/1
z dne 11. 5. 1988

kapsule, steklenička
s 100 kapsulami po
500 mg
injekcije, škatla s 5
stekleničkami po
500 mg
injekcije, škatla s 5
stekleničkami pol g

06-152/1
z dne 11. 5. 1988

06-2016/1
15/II-1686/2
z dne 12. 12. 1967 z dne 11. 5. 1988
06-2Wr
15/II-1686/3
z dne 12. 12. 1967 zaMeaž-TS .-—IS '88
06-158/1
2701/1
„Podravka" - Koprivnica, OOUR „Be- z dne 26. 11. 1974 z dne 11. 5. 1988
lupo" - Tvornica lijekova, Ludbreg
06-159/1
2701/2
z dne 26. 11. 1974 z dne 11. 5. 1988

„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

2699/1
z dne 26. 11. 1974

06-154/1
z dne 11. 5. 1988

2702/1
z dne 26. 11. 1974
2700/1
z dne 26. 11. 1974

06-155/1
z dne 11. 5. 1988
06-156/1
z dne 11. 5. 1988

05-2333/1
z dne 3. 7. 1981
07-1492/1
z dne 12. 8 1983

06-2018/1
z dne 11.5. 1988
06-2020/1
z dne 11. 5. 1988

07-1493/1
z dne 12. 8. 1983
6-2621/1
z dne 24. 10. 1973
15-515-124/1
z dne 28. 7. 1965

06-2019/1
z dne 11. 5. 1988
06-2005/1
z dne 11. 5. 1988
06-7531
z dne 10. 5. 1988
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102

FTORAFUR

injekcije i. e., 10
ampul po 10 ml

„Galenika" - Far6-103/1
maceutsko-hemijska z dne 09. 5. 1973
industrija, Beograd
- Zemun

06-45/1
z dne 11. 5. 1988

103

FUNGITIN

raztopina, steklenička z 20 ml

„Alkaloid" Hemis15-441/1
ka, farmacevtska,
z dne 06. 5. 1966
kozmetička industrija, Skopje

06-9433/1
z dne 11. 5. 1988

104

GARAMYCIN-BETA

„Krka" - Tovarna
06-2443/1-82
zdravil. Novo mesto z dne 26. 4. 1983

06-2008/1
z dne 11. 5. 1988

105

GARAMYC1N-BETA

106

GERIPLEKS

mazilo za oči,
3,5 g
kapljice za oči,
5 ml
kapsule, steklenička
s 60 kapsulami

07-2444/1-82
z dne 26. 4. 1983
„Pliva" - Farmace15-515-134/1
utska, kemijska, pre- z dne 30.7.1965
hrambena i kozmetička industrija, Zagreb

06-2007/1
z dne 12. 5. 1988
06-7528/1
z dne 30.5.198S

107

HALDOL

kapljice, 30 ml
(10 mg/l ml)

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

108

HALDOL

109

INDERAL LA

kapljice, 100 ml (10
mg/ml)
kapsule,
28 x 160 mg

110

IODAMID 420

injekcije, 30 ml

111

IODAMID 24%

112

05-3821/1-78
z dne 14.6.1980

06-2041/1
z dne 11.5.1988

05-3822/1-78
z dne 14.1.1980
05-1339/1
z dne 9.9.1980

06-2021/1
z dne 11.5.1988
06-67/1
z dne 11.5.1988

05-995/1
z dne 8.9.1980

06-2028/1
z dne 11.5.1988

infuzija, 250 ml

0502-6747/1-77
z dne 10.5.1978

IODAMID 36%

infuzija, 250 ml

0502-6748/1-77
z dne 10.5.1978

06-2022/1
z dne 11.5.1988
06-2025/1
z dne 11.5.1938

113

IODAMID 300

injekcije, 100 ml

0502-6745/1
z dne 10.5.1978

06-2023/1
z dne 11.5.1988

114

IODAMID 300

injekcije,
5 x 20 ml

08-1449/1-68
z dne 18.5.1970

06-2024/1
z dne 11.5.1988

115

IODAMID 380

injekcije, 100 ml

0502-6746/1-77
z dne 10.5.1978

06-2027/1
z dne 11.5.1988

116

IODAMID 380

injekcije,
5 x 20 ml

06-2026/1
z dne 11.5.1988

117

IODAMID 420

injekcije, 50 ml

08-1448/1
z dne 19.5.1970
05-994/1
z dne 8.9.1980

118

ISINOK

dražeji, škatla s 50
dražeji

06-2098/1
z dne 11.5.1988

119

ISOFAN-INSULIN

injekcije, steklenička z 10 ml suspenzije

„Krka" - Tovarna
08-6533/1
zdravil. Novo mesto z dne 25.12.1970
„Galenika" - Far05-1057/1
maceutsko-hemijska z dne 12.3.1980
industrija, Beograd
- Zemun

120

KATALIP

kapsule, škatla s 50
kapsulami po 100
mg

„Lek" - Tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Ljubljana

05-5674/1-79
z dne 19.4.1983

06-9237/1
z dne 11.5.1988

121

KATOPIL

tablete,
40 x 100 mg

07-178/1
ž dne 18.6.1984

06-69
z dne 10.5.1988

122

KENALOG 10

injekcije,
1 x 10 mg/ml

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

6-1769/1
z dne 19.6.1973

06-2031/1
z dne 11.5.1988

123

KENALOG 10

injekcije,
5x10 mg/ml

6-1769/2
z dne 19.6.1973

06-2033/1
z dne 11.5.1988

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

06-2029/1
z dne 11.5.1988

06-68/1
z dne 11.5.1988
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6-1769/3
z dne 19.6.1973
6-1770/1
z dne 18.7.1973
6-1770/3
z dne 20.8.1973
05-1641/1-69
z dne 20.6.1970

06-2032/1
z dne 11.5.1988

829/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 3.11.1978
industrija, Beograd-Zemun
„Pliva" - Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija, Zagreb
05/2-2782/1
z dne 11.12.1975

06-70/1
z dne 11.5.1988

538/3
z dne 25.2.1958

06-71/1
z dne 11.5.1988

05-1346/1-78
z dne 22.2.1979
05-1544/1-78
z dne 22.2.1979
05-1348/1-78
z dne 22.2.1979
05-2752/1-78
z dne 26.2.1979
07-2329/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 16.11.1983
industrija, Beograd-Zemun
0502-1117/1
z dne 29.6.1977
462/16
z dne 18.2.1958
07-4935/1
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto z dne 3.12.1982
05-1429/1
„Alkaloid" - Hemisz dne 9.9.1980
ka, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje
05-1430/1
z dne 9.9.1980
05-1431/1
z dne 9.9.1980
1505
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto z dne 6.8.1957
1515
z dne 6.8.1957

06-2131/1
z dne 11.5.1988
06-2036/1
z dne 11.5.1988
06-2132/1
z dne 11.5.1988
06-2130/1
z dne 11.5.1988
06-72/1
z dne 11.5.1988

„Alkaloid" - Hemis- 05/2-2898/1
ka, farmacevtska,
z dne 15.12.1975
kozmetička industrija, Skopje

06-6271/1
z dne 11.5.1988

injekcije,
1 x 50 mg/5 ml
injekcije,
1 x 40 mg/ml

124

KENALOG 10

125

KENALOG 40

126

KENALOG 40

127

KENALOG

128

KOFESIL

tablete, škatla s 30
tabletami

129

LANICOR

ampule, škatla s 25
ampulami po 1 ml
po 0,25 mg

130

LANITOP

131

LARGACTIL

injekcije za i.v. uporabo, škatla s 25
ampulami po 2 ml
po 0,2 mg
supozitoriji, 5 supozitorijev po 100 mg

132

LEXAURIN

133

LEXAURIN

134

LEXAURIN

135

LITARD

136

LOMETAZID

tablete, škatla s 50
tabletami

137

LUTOTEST

138

LUTESTROL

139

MACROPEN

injekcije, 5 ampul
1 ml
lingvalete, škatla z
10 lingvaletami
tablete, škatla s 100
tabletami po 400 mg

140

MAGNEZIEV SULFAT

vrečke, škatla s 5
vrečkami po 15 g

141

MAGNEZIEV SULFAT

142

MAGNEZIEV SULFAT

vrečke, škatla z 10
vrečkami po 15 g
vrečke, škatla s 100
vrečkami po 15 g

143

MEPROBAMAT

tablete, cevka z 10
tabletami po 0,4 g

144

MEPROBAMAT

145

METAMPICILIN

tablete, steklenička
s 100 tabletami po
0,4 g
injekcije, škatla z 10
stekleničkami po
250 mg

injekcije,
1 x 200 mg/ 5 ml
krema, 15 g

tablete, škatla s 100
tabletami po 1,5 mg
tablete, škatla s 100
tabletami po 3 mg
tablete, škatla s 100
tabletami po 6 mg
tablete, škatla s 100
tabletami po 300 mg

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

06-2035/1
z dne 11.5.1988
06-2034/1
z dne 11.5.1988
06-2030/1
z dne 11.5.1988

06-7532/1
z dne 10.5.1933

06-7533/1
z dne 11.5.19S8

06-74/1
z dne 11.5.1988
06-73/1
z dne 11.5.1988
06-2120/1
z dne 11.5.1988
06-9427/1
z dne 11.5.1988
06-9428/1
z dne 11.5.1988
06-9429/1
z dne 11.5.1988
06-2119/1
z dne 11.5.1988
06-2118/1
z dne 11.5.1988
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METAMPICILIN

kapsule, steklenička
z 12 kapsulami po
250 mg

05/2-4364/1
z dne 15.12.1975

06-6352/1
z dne 11.5.1988

147

METAMPICILIN

kapsule, steklenička
s 100 kapsulami po
250 mg

05/2-4364/2
z dne 15.12.1975

06-6348/1
z dne 11.5.1988

148

METILDOPA

tablete,
25 x 250 mg

0502-6628/1-77
z dne 3.5.1978

06-75/1
z dne 11.5,1988

149

METILDOPA

tablete,
20 x 500 mg

0502-6627/1
z dne 30.5.1978

06-76/1
z dne 11.5.1988

150

METILDOPA

0502-6058/1-77
z dne 3.5.1978

151

METILDOPA

152

METILDOPA
}

tablete,
25 x 250 mg
tablete,
100 x 250 mg
tablete,
20 x 500 mg

06-2115/1
z dne 11.5.1988
06-2114/1
z dns 11.5.1988
06-2117/1
z dne 11.5.1988

153

METILDOPA

154

MINERVIT

155

156

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

0502-6059/1-77
z dne 3.5.1978
„Krka" - Tovarna
0502-6126/1-77
zdravil. Novo mesto z dne 3.5.1978

tablete,
100 x 500 mg
kapsule, škatla s 24
kapsulami

0502-6127/1-77
z dne 3.5.1978
05/2-2671/1.
z dne 1.12.1976

06-2116/1
z dne 11.5.1988

MORPHIN-ATROPIN
0,01 g ; 0,001 g

ampule, škatla z 10
ampulami 1 ccm

„Alkaloid" - Hemis08-804/1
ka, farmacevtska,
z dne 26.9.1961
kozmetička industrija, Skopje

06-6345/1
z dne 11.5.1988

ampule, škatla s 50
ampulami 1 ccm
ampule, škatla z 10
ampulami 1 ccm
ampule, škatla s 50
ampulami 1 ccm
tablete, škatla s 4
tabletami

08-804/2
z dne 26.9.1961

06-6346/1
z dne 11.5.1988
06-6344/1
z dne 11.5.1988

159

MORPHIN-ATROPIN
0,01 g : 0,001 g
MORPHIN-ATROPIN
0,01 g : 0,0005 g
MORPHIN-ATROPIN
0,01 g : 0,0005 g
MOVIBON

160

MUKOLEN

161

NALGOL

162

NATRII HVDROGENCARBONATIS SOLUTIO
(8,4%)

supozitorji za otroke, škatla s 6 supozitorji za otroke po
50 mg
infuzija za i.v. uporabo, škatla s 5 ampulami 1 ml
raztopina za infuzije, steklenička z 20
ml raztopine

163

NATRII HVDROGENCARBONATIS SOLUTIO
(8,4%)

raztopina za infuzije, steklenička z 10
ml raztopine

164

NEGRAM

tablete, steklenička
s 56 tabletami po
0.5 g

„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

165

NISTATIN

dražeji, škatla z 12
dražeji po 500.000

„Pliva" - Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija, Zagreb

157
158

08-803/1
z dne 26.9.1961

06-2113/1
z dne 11.5.1988

08-803/2
z dne 26.9.1961
„Piiva" - Farmace08-1061/1-6!
utska, kemijska, pre- z dne 28.3.1962
hrambena i kozmetička industrija, Zagreb

06-3205
z dne 10.5.1988

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

0502-2747/1-77
z dne 19.4.1978

06-2112/1
z dne 11.5.1988

07-1487/1
z dne 12.8.1983

06-2128/1
z dne 11.5.1988

„Bosnalijek" - Farmaceutska, hemijska
i sanitetska industrija, Sarajevo

06-6349/1
z dne 11.5.1988

06-3642/1
06-284/1
z dne 30. 1. 1986 z dne 11. 5. 1988
06-3641/1
06-285/1
z dne 30. 1. 1986 z dne 11. 5. 1988
15/11-1266/1
z dne 23. 10.
1967

06-2127/1
z dne 11. 5. 1988

15-515-94/1
06-1554/1
z dne 9. 4. 1964 z dne 11. 5. 1988
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NITRO-MACK-RETARD

kapsule, škatla s 60
kapsulami po 2,5
mg

„Farmakos" - Fabrika farmaceutskih i
hemijskih proizvoda, Prizren

0502-6151/1-77
06-7396/1
z dne 27. 4. 1978 z dne 11. 5. 1988

167

NOVOLAX

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

08-788/1-60
06-2126/1
z dne 17. 6. 1961 z dne 11. 5. 1988

168

NOVOSULFIN

supozitoriji, škatla s
6 supozitoriji po 10
mg
tablete, škatla s 500
tabletami po 0,5 g

05-2646/1-78
06-77/1
z dne 13. 9. 1979 z dne 11. 5. 1988

169

ODIPAM

tablete, škatla z 20
tabletami po 10 mg

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

170

ODIPAM

171

ODIPAM

172

ODIPAM

173

OESTRADIOL

tablete, škatla s 50
tabletami po 10 mg
tablete, škatla z 20
tabletami po 20 mg
tablete, škatla s 50
tabletami po 20 mg
lingvalete, škatla z
10 lingvaletami

174

OMNIDROX

kapsule, škatla z 32
kapsulami po 250
mg

175

OMNlDROX

176

OMNIDROX

177

OMNIDROX

kapsule, škatla s 100
kapsulami po 250
mg
kapsule, škatla z 32
kapsulami po 500
mg
kapsule, škatla s 100
kapsulami po 500

178

ORACEF

179

ORACEF

180

ORONAZOL

181

OROSTERON

tablete, škatla s 60
tabletami po 200 mg
tablete, steklenička
z 10 tabletami po 5
mg

182

OXETAL

tablete, škatla s 15
tabletami po 30 mg

183

PALITREX

suha zmes za pripravo oralne suspenzije, steklenička
z 10 g cefaleksina
(500 mg/5 ml)

184

PANADON

185

PANZVNORM FORTE

tablete, škatla z 8
tabletami po 500 mg
dražeji, 70 dražejev

186

PARAFLEX

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

07-545/1
z dne 4. 8. 1982
07-544/1
z dne 4. 8. 1982
07-546/1
z dne 4. 8. 1982
462/3
z dne 18. 2. 1958

06-2087/1
z dne 11. 5. 1988
06-2124/1
z dne 11.5. 1988
06-2123/1
z dne 11. 5. 1988
06-78/1
z dne 11. 5. 1988

05-6838/1-79
06-2086/1
z dne 24. 4. 1980 z dne 11. 5. 1988
05-4704/1-79
06-2085/1
z dne 24. 4. 1980 z dne 11. 5. 1988
05-6837/1
06-2084/1
z dne 24. 4. 1980 z dne 11. 5. 1988
05-4705/1
06-2083/1
z dne 24. 4. 1980 z dne 11.5. 1988
05-118/1
06-2081/1
z dne 1. 9. 1978 z dne 11. 5. 1988

kapsule, škatla z
250 kapsulami po
250 mg
kapsule, škatla z
250 kapsulami po
500 mg

tablete, 250 x 250
mg

06-2122/1
07-543/1
z dne 4. 8. 1982 z dne 11. 5. 1988

05-177/1
06-2082/1
z dne 1. 9. 1978 z dne 11. 5. 1988
07-1488/1
06-2080/1
z dne 12. 8. 1983 z dne 11. 5. 1988
08-983/1-61
06-2079/1
z dne 14. 2. 1962 z dne 11. 5. 1988
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

07-490/1
zdne3. 7. 1981

06-2078/1
z dne 11. 5. 1988

05/2-4628/1-75
06-79/1
z dne 16. 1. 1976 z dne 11. 5. 1988

08-2614/1
06-2077/1
z dne 18. 6. 1971 z dne 11. 5. 1988
06-2076/1
07-2037/1
z dne 4. 6. 1981 z dne 11. 5. 1988
16-345/2
06-2075/1
z dne 12. 7. 1963 z dne 11. 5. 1988
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PARAFON

kapsule, 250 kapsul

188

PARAFON

tablete, 30 tablet

189

PARAFON

tablete, 250 tablet

190

PENICILLIN

mazilo za oči, tuba
s 5 g mazila

191

PENTREXYL

192

PENTREXYL

suha substanca za
paren, uporabo, 10
stekleničk po 250
mg
injekcije, škatla s 50
stekleničkami po
250 mg

193

PENTREXYL

194

PENTREXYL

195

PLATIXAN

injekcije, 10 x 10 mg „Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

196

PLATIXAN

injekcije, 10 x 50 mg

197

PREMARIN

dražeji, škatla z 20
dražeji po 1,25 mg

198

PROGESTERON

199

PRONISON

200

PRONISON

ampule, škatla s 5
ampulami po 1 ccm
10 mg
tablete, škatla z 10
tabletami po 5 mg
tablete, škatla z 250
tabletami po 5 mg

201

PROSTAPHILIN-A

202

PROSTAPHILIN-A

203

PYRAZINAMID

204

PYRVINIUM PAMOAT

Л
205

PYRVINIUM PAMOAT

206

REMOFLEX

207

RESERPIN

suha substanca za
parent. uporabo, 10
stekleničk po
500 mg
injekcije, 50 stekleničk po 2 g

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija - Beograd, Zemun

05-4127/2-68
z dne 28. 3. 1969
0502-2745/1
z dne 27. 6. 1977
0502-2746/1
z dne 27. 6. 1977
1154
z dne 26. 7. 1955

06-2072/1
z dne 11. 5. 1988
06-2074/1
z dne 11. 5. 1988
06-2073/1
z dne 11. 5. 1988
06-80/1
z dne 11. 5. 1988

15/II-1559/1
z dne 15. 12.
1967

06-81/1
z dne 11. 5. 1988

0502-1637/1
06-82/1
z dne 29. 6. 1977 z dne 11. 5. 1988
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

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

06-83/1
z dne 11. 5. 1988

06-84/1
0502-2946/1
z dne 29. 6. 1977 z dne 11. 5. 1988

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

07-193/1
z dne 3. 7. 1981
07-192/1
z dne 3. 7. 1981

06-2068/1
z dne if. 5. 1988
06-2069/1
z dne 11. 5. 1988

08-3948/1
z dne 8. 9. 1971

06-85/1
z dne 11. 5. 1988

1739/54
06-86/1
z dne 28. 1. 1955 z dne 11. 5. 1988
539/2
z dne 25. 2. 1958
09/586/1
z dne 8. 9. 1960
0502-1635/1
z dne 29. 6. 1977
05/2-3174/1
z dne 28. 7. 1976

kapsule, 104 x 250
mg
kapsule, 16 x 500 mg

06-88/1
z dne 11. 5. 1988
06-87/1
z dne 11. 5. 1988
06-89/1
z dne 11. 5. 1988
06-90/1
z dne 11. 5. 1988

tablete, 500 x 500 mg „Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto
„Alkaloid" - Hemissuspenzija, stekleka, farmacevtska,
nička s 30 ml
kozmetička industrija, Skopje
„Alkaloid" - Hemisdražeji, steklenička
z 8 dražeji po 50 mg ka, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje
„Podravka" - Robni
tablete, škatla z 20
tabletami po 250 mg promet OOUR Marketing, Zagreb

15-50/1
06-2067/1
z dne 30. 4. 1966 z dne 11. 5. 1988
15/II-1540/1
06-6350/1
z dne 11. 5. 1988
z dne 12. 12.
1967

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

1028
06-4617
z dne 12. 7. 1955 z dne 10. 5. 1988

tablete, 50 x 0,1 mg

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

05-6342/1
z dne 11. 5. 1988

6-2307/1
06-176/1
z dne 18. 6. 1973 z dne 11. 5. 1988
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RESERPIN

tablete, 40 x 0,25 mg

209

RESERPIN

tablete, 100 x 2 mg

210

ROJAZOL

tablete, škatla s 6
tabletami po 100 mg

211

ROJAZOL

tablete, škatla s 25
tabletami po 100 mg

212

ROJAZOL

tablete, škatla s 100
tabletami po 100 mg

213

SACCHARIN-NATRIUM

tablete, 100 x 20 mg

214

SANDOSTEN-CALCIUM

injekcije, 50 x 10 ml

215

SARIDON

tablete, 500 tablet

216

SPASMEX
COMPOSITUM

ampule, škatla s 50
ampulami po 5 ml

217

SPASMEX
COMPOSITUM

supozitoriji, škatla z
10 supozitoriji

218
219

SPASMEX
COMPOSITUM
SPASMO-CIBALGIN

tablete, škatla z 20
tabletami
compositum dražeji,
škatla z 20 dražeji

220

SPASMO-CIBALGIN

compositum
supozitoriji, škatla s
5 supozitoriji

221

STAPHICILLIN

injekcije, škatla z 10
stekleničkami po
4g

222

STAFOPEN

injekcije,
10 x 250 mg

223

STAFOPEN

224

STAFOPEN

kapsule,
16 x 250 mg
kapsule,
100 x 250 mg

225

STEDIRIL D

226

STEDIRIL M

227

STEDIRIL 50

228

STEDIRIL 50

229

STERIGAL

dražeji, 3x21
(0,25 + 0,05) mg
dražeji, 3 x 21 x
(0,15 + 0,03) mg
dražeji, 21 x (0,05
+ 0,125) mg
dražeji, 3 x 21 x
(0,05 + 0,125) mg
krema, tuba s 60 g
kreme

„Podravka" - Robni
promet, OOUR
Marketing, Zagreb

„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun
„Lek" - Tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Ljubljana
„Lek" - Tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Ljubljana

06-4406/1
676
z dne 12. 7. 1955 z dne 10. 5. 1988
06-5366/1
1318
z dne 6. 8. 1957 z dne 10. 5. 1988
06-162/1
05-597/1
z dne 11. 5. 1988
z dne 29. 12.
1980
06-161/1
05-598/1
z dne 11. 5. 1988
z dne 29. 12.
1980
06-160/1
05-599/1
z dne 11. 5. 1988
z dne 29. 12.
1980
06-2066/1
08-412/1
z dne 31. 5. 1961 z dne 11. 5. 1988
06-2065/1
15-5/2
z dne 23. 3. 1967 z dne 11. 5. 1988
05-6219/2-69
06-4959
z dne 16. 7. 1970 z dne 10. 5. 1988
05-4812/2-69
06-9235/1
z dne 22. 6. 1970 z dne 11. 5. 1988
05-2819/1
z dne 31.8.1979

06-9238/1
z dne 11.5.1988

05-4813/1-69
z dne 22.6.1970
05-2744/1-78
„Pliva" - Farmaceutska, kemijska, pre- z dne 12.9.1979
hrambena i kozmetička industrija, Zagreb
05-2745/1-78
z dne 12.9.1979

06-9236/1
z dne 11.5.1988
06-6894/1
z dne 11.5.1988

05/2-2126/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 28.7Л976
industrija, Beograd-Zemun
0502-2830/1-77
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto z dne 11.5.1978
0502-2829/1-77
z dne 11.5.1978
0502-1925/1
z dne 11.5.1978
07-1126/1
z dne 23.4.1981
07-1125/1
z dne 23.4.1981
05-4792/1-80
„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto z dne 21.10.1981
05-4791/1-80
z dne 21.11.1981

06-91/1
z dne 11.5.1988

07-2115/1
„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska z dne 18.5.1981
industrija Beograd-Zemun

06-6893/1
z dne 11.5.1988

06-2063/1
z dne 11.5.1988
06-2062/1
z dne 11.5.1988
06-2064/1
z dne 11.5.1988
06-2059/1
z dne 11.5.1988
06-2058/1
z dne 11.5.1988
06-2061/1
z dne 11.5.1988
06-2060/1
z dne 11.5.1988
06-92/1
z dne 11.5.1988
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STREPTOKSAZOL

tablete, škatla s 50
tabletami

„Pliva" - Farmace16-145/1
utska, kemijska, pre- z dne 24.7.1963
hrambena i kozmetička industrija, Zagreb

06-7537
z dne 10.5.1988

231

SULAX

kapsule, škatla s 24
kapsulami

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

05-3719/1-79
z dne 4.1.1980

06-93/1
z dne 11.5.1988

232

SUPRISTOL

suspenzija,
60 ml (40 + 200)
mg/ml

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

05/2-2582/1
z dne 29.7.1976

06-2057/1
z dne 11.5.1988

233

SUPRISTOL ZA
OTROKE

tablete, 12 x (20 +
100) mg

05/2-2580/1
z dne 29.7.1976

234

SUPRISTOL

tablete, 12 x (80 +
400) mg

05/2-2581/1
z dne 29.7.1976

06-2056/1
z dne 11.5.1988
06-2055/1
z dne 11.5.1988

235

SVNOPEN

ampule, škatla s 5
ampulami po 20 mg

„Pliva" - Farmace08-1606/1-71
utska, kemijska, pre- z dne 14.1.1972
hrambena i kozmetička industrija, Zagreb

06-7538
z dne 10.5.1988

236

TALPICIL

tablete, škatla s 16
tabletami po 250 mg

„Krka" - Tovarna
07-4824/1
zdravil. Novo mesta z dne 3.12.1982

06-2133/1
z dne 11.5.1988

237

TALPICIL

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

238

TALPICIL

239

TALPICIL

07-4827/1-81
z dne 3.12.1982
07-4826/1-81
z dne 3.12.1982
07-4825/1-81
z dne 3.12.1982

240

TAMETIL

241

TAMETIL

tablete,
100 x 250 mg
tablete,
16 x 500 mg
tablete,
100 x 500 mg
supozitoriji za otroke, 6 x 10 mg
supozitoriji za otroke, 6 x 30 mg

242

TAMETIL

tablete,
100 x 10 mg

0501-6190/1-79
z dne 26.12.1981

06-2134/1
z dne 11.5.1988
06-2135/1
z dne 11.5.1988
06-2136/1
z dne 11.5.1988
06-2138/1
z dne 11.5.1988
06-2139/1
z dne 11.5.1988
06-2137/1
z dne 11.5.1988

243

TESTOSTERON DEPO

injekcije, škatla z 1
ampulo po 50 mg

09-3048/1
z dne 15.9.1959

06-94/1
z dne 11.5.1988

244

TESTOSTERON DEPO

09-3047/1
z dne 15.9.1959

06-95/1
z dne 11.5.1988

245

TESTOSTERON DEPO

injekcije, škatla z 1
ampulo z 1 ml po
100 mg
injekcije, škatla z 1
ampulo z 1 ccm po
250 mg

09-3052/1
z dne 15.9.1959

06-96/1
z dne 11.5.1988

246

THIOTAL

oljna raztopina,
steklenička s 125 g

„Alkaloid" - Hemiska, farmacevtska,
kozmetička industrija, Skopje

6-3318/1-73
z dne 1.3.1974

06-9434/1
z dne 11.5.1988

247

TOLBUSAL

tablete,
20 x 0,5 g

„Krka" - Tovarna
zdravil, Novo mesto

1495
z dne 6.8.1957

06-2141
z dne 11.5.1988

248

TOLBUSAL

tablete,
250 x 0,5 g

„Krka" - Tovarna
zdravil. Novo mesto

1497
z dne 6.8.1957

249

TORECAN

dražeji, steklenička
z 250 dražeji po 6,5 mg

06-2140/1
z dne 11.5.1988
06-2142/1
z dne 11.5.1988

0501-6191/1-79
z dne 26.12.1981
0501-6841/1-79
z dne 26.12.1981

„Galenika" - Farmaceutsko-hemijska
industrija, Beograd-Zemun

15-304/3
z dne 7.4.1966
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TRASVLOL

ampule, škatla s 25
ampulami 10 ml po
100.000 K.i.e.

Proizvajalec: „Вауег 06-3377/1-84
AG", Leverkusen
z dne 25.12.1985
Zastopnik: „Вауег-Pharma" Jugoslavija - Tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, Ljubljana

06-5687
z dne 10.5.1988

251

UROGRAM

tablete, steklenička1
z 28 tabletami po
0,5 g

„Pliva" - Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija, Zagreb

06-7539
z dne 10.5.1988

252

UROTENSIL

tablete, steklenička
s 40 tabletami

253

VENTER

tablete, 100 x Ig

254

VITAMIN B,

ampule, škatla s 50
ampulami po 1 ccm

255

VITAMIN B,

ampule, škatla s 50
ampulami po 2 ccm

256

VITAMIN C

tablete, 20 tablet

257

VITAMIN C

258

VITAMIN C

ampule,
10 x 5 ccm
tablete, škatla z 250
tabletami

259

VITAMIN C

260

VITAMIN C

„Alkaloid" - Hemis- 08-584/1-61
ka, farmacevtska,
z dne 17.9.1962
kozmetička industrija, Skopje
„Krka" - Tovarna
07-1450/1
zdravil. Novo mesto z dne 12.8.1983
277/2
z dne 3.2.1958
09-597/1
z dne 22.10.1960
328/2
z dne 7.2.1958
„Krka" - Tovarna
326/2
zdravil. Novo mesto z dne 7.2.1958
329/2
z dne 7.2.1958
327/2
z dne 7.2.1958
„Galenika" - Far15-166/1
maceutsko-hemijska z dne 23.4.1966
industrija, Beograd-Zemun

ampule,
50 x 5 ccm
tablete, škatla z 20
tabletami po 500 mg

05-2585/1
z dne 9.6.1969

06-6351/1
z dne 11.5.1988
07-2143/1
z dne 11.5.1988
06-2099/1
z dne 11.5.1988
06-2100/1
z dne 11.5.1988
06-2101/1
z dne 11.5.1988
06-2103/1
z dne 11.5.1988
06-2102/1
z dne 11.5.1988
06-2104/1
z dne 11.5.1988
06-97/1
z dne 11.5.1988

St. 06-2902
Beograd, 4. oktobra 1988
Predsednik
Zveznega komiteja za delo,
zdravstvo in socialno
politiko:
dr. Janko Obočki 1. r.

VSEBINA:
Stran
934. Zakon o supergaranciji federacije za obveznosti
Ljubljanske banke - Združene banke Ljubljana kot
garanta za posojilo Evropske investicijske banke
za delno financiranje graditve predora Karavanke
-II. faza
1809
935. Zakon o supergaranciji federacije za obveznosti
Udružene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta za
IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno
financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost
1809

Stran
936. Zakon o supergaranciji federacije za obveznosti
Stopanske banke - Združene banke Skopje kot garanta za IV. posojilo Evropske investicijske banke
za delno financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost
1810
937. Zakon o supergaranciji federacije za obveznosti
Udružene beogradske banke, Beograd, kot garanta za IV. posojilo Evropske investicijske banke za
delno financiranje graditve posameznih odsekov
transjugoslovanske avtomobilske ceste Bratstvo in
enotnost
1810
938. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Zvezni tržni inšpekciji
1811
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939. Odlok o sprejetju pobude, naj bo Skupščina SFRJ
udeleženka pri sklenitvi dogovora o financiranju
železniške infrastrukture
940. Odlok o sprejetju pobude, naj bo Skupščina SFRJ
udeleženka pri sklenitvi družbenega dogovora o
zmanjšanju deleža sredstev za splošne družbene in
skupne potrebe v narodnem dohodku
941. Odlok o spremembah odloka o določitvi sredstev
za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo
rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 —
942. Odlok o razrešitvi sekretarja Sveta federacije
943. Odlok o razrešitvi člana Zveznega sveta za varstvo
ustavne ureditve
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Stran

stran

1812

944. Pravilnik o spremembi pravilnika o metroloških
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati merilniki toplotne energije
1813
945. Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska
merila za pline
1813

1812

1812

1813

946. Pravilnik o honorarjih za javno izvajanje in predstavljanje glasbenih del javnosti
1817
947. Seznam gotovih zdravil, oblik in pakiranj gotovih
zdravil, za katera je bila od 1. januarja do 30. junija 1988 izdana odločba o odpravi dovoljenja, da
smejo v promet
1822

Г

V PRIPRAVI ZA TISK
LIŠENJE SLOBODE
U KRIVIČNOM POSTUPKU
Avtor: prof. dr. BRANKO PETRIĆ
Avtor je obdelal vsa vprašanja, povezana z vsemi vrstami odvzema prostosti: kateri organi so pooblaščeni za odvzem prostosti in kakšne so njihove obveznosti, trajanje
odvzema prostosti z morebitnimi podaljšanji, pravico do pritožbe in pravico do povrnitve
škode oziroma rehabilitacije v primeru neutemeljenega ali nezakonitega odvzema prostosti.
Poglavja so naslednja: Uvod, Pridržanje, Prisilna privedba. Pripor, Mladoletniški pripor. Napotitev mladoletnika na zaslišanje. Napotitev polnoletne osebe na psihiatričen pregled. Zapor, Pripor tujcev, Varstvo neprištevnega obdolženca. Povrnitev škode
in rehabilitacija.
K posameznim poglavjem so dodani podatki o sodni praksi Zveznega sodišča,
vrhovnih sodišč republik in avtonomnih pokrajin ter Vrhovnega vojaškega sodišča in pa
ustrezna literatura.
Tako koncipirana knjiga bo koristen priročnik za vse organe in organizacije ter
posameznike, ki pridejo pri svojem delu v stik s posameznimi vrstami odvzema prostosti
- bodisi da odločbe izrekajo ali pa jih izpodbijajo oziroma imajo kakšne pravice ali obveznosti v zvezi z odvzemom prostosti, zlasti še, ker je tokrat ta snov pri nas prvič tako celovito in sistematično obdelana.
Cena 25.000

Naročila pošljite na naslov: ČZZ URADNI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1, poštni predal 226, telefon 651-840, teleks 11756.

ČZZ URADNI LIST SFRJ
liOOO Beograd, J. Ristica 1
NAROČILNICA
S tem nepreklicno naročamo:
Lišenje slobode u krivičnem postupku
Naročnikov naslov:

knjig.

/žiro račun/
ППППП

Plačilo v zakonskem roku. Fizične osebe s povzetjem.
V primeru spora je pristojno ustrezno sodišče v Beogradu.
,p ,
V
,
1988.

Naročnikov podpis:

Izdaja Casopisno-založniški zavod Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštni
predal 226. - Direktor ter glavni in odgovorni urednik VOJISLAV SOLDATOVIC. - Urednica BARBARA ISAKOVIĆ, tel.
650-155 interna 18. - Tiska Beograjski založniško-grafični zavod, Beograd, Bulevar vojvode Mišica 17.

