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БЕЛГРАД 

БРОЈ 38 ГОД. XXXIX 

Цена на овој број v е 39 динари. — 
Претплатата за 1983 година изнесува 
1.425 динари. - Рок за рекламации 
15 дена. — Редакција; Улица Јована 
Ристика бр. 1. — Пошт. фах 226. - Те-
лефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

484. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НA ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1982 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на долгорочна 
програма за регулирање на извозот и увозот за пе-
риодот од 1982 до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 77/82 и 32/83), но точка 4, по став 4, се 
додава нов став 5, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите од став 1 на оваа 
точка, резервните делови наменети за тукушто и 
инвестиционо одржување на основните средства не 
се распоредуваат на контингенти при увозот и нив-
ниот увоз е слободен." 

2/ Ораа одлука влегува во сипа наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 406 
15 јули Ј 983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

485. 

Врз основа на член 102 од Законот за к о м и ч н а -
та постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), 
член 178а став 1 од Законот ?а процесната постапки 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77, 36/80 и 69/82) 
и член 78 од Законот за воените судови, („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 13/82), сојузниот секретар 
за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КРИВИЧНА-
ТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ 

СУДОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се опре,делуваат ви-

сочината и начинот на надоместот на трошоците што 
според законот им припаѓа на сведоците, вешатаци-
те толкувачите, оштетените странки, сручните и 
другите лица кои, по позив или врз основа на одлу-

ка од органот што ја води п-остапката, учествуваат 
во кривичната или процесната постапка (во ната-
мошниот текст: учесниците во постапката), височи-
ната на паушалниот износ во кривичната постапка 
како и начинот на определување на наградата за 
вештаците, толкувачите, стручните и другите лица 
кои според законот имаат право на награда. 

Одредбите на овој правилник согласно се при-
менуваат и во други постапки поед воените судови 
за определување на трошоците за постапката, ако со 
посебни прописи не е поинаку определено. 

Член 2 
Надоместот на трошоците и наградите се опре-

делуваат на барање од учесниците во постапката 
кои според законот имаат право на надомест на тро-
шоците односно на награда. 

Барањето, со спецификација на трошоците, од-
носно на наградата, се поднесува усно на записник 
при извршувањето на дејствието или со посебен пи-
смен поднесок во определениот рок. 

Органот кој ја води постапката ќе го поучи уче-
сникот во постапката за правото на надомест на 
трошоците односно на наградата што му припаѓа 
според законот и ќе го предупреди на губењето на 
правото ако барањето не го поднесе во рокот опреде-
лен со закон. Поуката и изјавата на учесникот во 
постапката се внесуваат во записник. 

Член 3 
На учесникот во постапката кој во текот на 

денот или во текот на повеќе денови непрекинато ја 
вршел својата должност во повеќе предмети, му при-
паѓа надомест во височина на еднократниот износ 
на патните трошени и изгубениот личен доход, од-
носно изгубената заработка Тој надомест ќе се по-
дели на сите предмети сразмерно на времето што 
учесникот го поминал во постапката при вршењето 
на должноста во секој одделен предмет, а ако тоа не 
е можно ќе се подели на еднакви делови. 

II. НАДОМЕСТ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРО-
ШОЦИ 

Член 4 
Надоместот на патните трошоци на учесникот во 

постапката му се определува согласно со примената 
на прописите за надомест на патните и другите тро-
шени во Југословенската народна армија, ако со 
овој правилник не е поинаку определено. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
на адвокатот или на друг учесник во постапката, 
кој има право на надомест на трошоците според 
тарифата за надоместот на трошоците за работа на 
адвокат надоместот му се определува според тари-
фата што важи за подрачјето на кое се наоѓа се-
диштето на органот кој ja води постапката. 

Член 5 
Позивот или друг акт на органот кој ја води 

постапката, врз основа на КОЈ определено лице уче-



Страна 1062 - Број СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 јули 19ЈЗ 

ствува во постапката,, се смета како наредба за "слу-
жбено патување во смисла на прописите за надомест 
на патните и другите трошоци во Југословенската 
народна армија. 

v - Во смисла на став 1. од овој член се смета дека 
наредба за службено патување му е издадена и на 
лицето чие учес,тво . во постапката е задолжително 
според одредбите на Законот за кривичната постап-
ка (спроведување до истражниот судија на лице ли-
шено од с,лобода,, сослушување на сведок кој се ја-
вил доброволно ка ј органот кој ј а води постапката 
а чие сослушување е неопходно и сл.), иако на тоа 
лице не му е упатен позив ниту издаден друг акт од 
органот кој ја води постапката. 

Член 6 
Ако на учесникот во постапката поради брлест, 

телесни мани или старосна возраст му е потребен 
придружник, надомест' на трошоците му припаѓа и 
на придружникот. 

На учесникот во постапката од став 1 на овој 
член му се признаваат и зголемените . трошоци за 
превоз, ако таков превоз бил оправдан со оглед на 
здравствената состојба и другите околности што 
постоеле во времето на неговото учество во постап-
ката. 

Член 7 
Вештакот, толкувачот или стручното лице има1 

право на надомест на'трошоците за вештачење, тол-
кување, односно за даденото објаснение, што ги оп-
фаќаат издатоците за потрошениот материјал и дру-
гите стварни ^издатоци што настанале во врска со 
вештачењето, толкувањето, односно давањето на 
објаснение. 

Ако учесникот во постапката од став 1 на овој 
член користел . уреди или, материјал " на државен 
орган, организација на здружен труд или ,на друга 
организација, односно заедница, на тој орган одно-
сно организација или заедница им припаѓа соодве-
тен надомест за користење на уредот односно мате-
ријалот. 

III. НАДОМЕСТ НА ИЗГУБЕНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ОДНОСНО НА ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБОТКА 

Член 3 ' 
Надоместот на изгубениот личен доход односно 

на изгубената заработка му припаѓа" на учесникот 
во постапка кој е - во работен однос или кој само-
стојно врши дејност со личен труд со средства за 
работа во сопственост на граѓаните или друга про-
фесионална дејност (во натамошниот текст: лице кое 
самостојно врши определена /дејност). 

Член 9 
На учесникот во постапката, кој е ЕО работен 

однос на негово барање, органот кој ја води постап-
ката му издава потврда за времето што го поминал 
во постапката заради остварување ,на правото на на-
доместот на изгубениот личен доход. 

На учесникот во постапката од став 1 на овој 
член надомест на изгубениот л,ичен доход му испла-
тува организацијата на здружен труд односно друга 
организација или заедница или државен орган, одно-
сно лице кое самостојно врши -определена дејност, 
ка ј кого е вработен учесникот во постапката.. 

Органот кој ја води постапката е должен да 
изврши рефундација на исплатениот надомест на 
изгубениот личен доход од -став 2 на овој член во 
рок од. 15 дена' од денот на приемот на барањето за 
рефундација. 

Член 10 
На учесникот во постапката кој самостојно врши ' 

определена дејност надомест на изгубената заработ-

ка му определува органот кој ја , води постапката, 
водејќи сметка за времето што тој учесник го поми-
нал во постапката, како и . за неговото занимање, со 
тоа што износот на целиот дневен надомест не може 
да биде помал од износот што се добива кога изно-
сот на просечниот месечен личен доход. во Соција-
листичка Федеративна, Република-'Југославија ост-
варен во претходната година се подели со 26. 

Надоместот од став 1 на овој член органот што 
ја води постапката му ја исплатува непосредно на 
учесникот во постапката кој има право на тој надо-
мест. 

IV. НАГРАДА ЗА РАБОТА НА ВЕШТАКОТ, ТОЛ-
КУВАЧОТ И СТРУЧНОТО ЛИЦЕ 

Член 11 
На вештакот му припаѓа награда за давање наод 

и мислење.. 
Височината на наградата се определува по сло-

бодна-оцена земајќи ги предвид обемот и сложено-
ста на предметот во кој. се' врши вештачење.. 

Ако за работа н.а одделни категории вештаци 
постојат посебни прописи за награда за вештачење, 
наградата се определува според тие прописи. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се при-
менуваат и на определувањето на наградата за стру-
чното лице кое како учесник во постапката го дава 
бараното објаснение. 

Член 12 
( . Ако вештачењето и е доверено на организација 
,на здружен, труд или на друга организација или за-
едница наградата за извршеното вештачење и при-
паѓа на таа. организација односно заедница. 

Одредбата од ' став 1 на овој член се примену-
ва и 'кога вештачењето му е доведено на државен 
орган кој тоа вештачење' не го врши во рамките на 
својата редовна дејност. -

Член 13 
,За усно преведување на толкувачот му припаѓа 

награда според времето потребно за преведување, со 
тоа што таа награда за еден час. не може да биде 
помала од износот што се добива кога износот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република. Југославија остварен во 
претходната година се подели со 182/ 

Во времето потребно за преведување се смета 
целокупното време од доаѓањето на толкувачот по. 
позивот на местото каде што се врши преведување 
па додека ,не престане потребата за неговото участво 
во постапката. 

. Одредбите на ст. 1 и 2 од ,овој член се примену-
ваат и кога се определува. награда на толкувачот 
преку кој се врши сослушување на глувонеми, глу-
ви или други лица кои се сослушуваат со помош на 
толкувач. 

Ако за работата на одделни категории толкува-
чи постојат посебни прописи за наградата за тол-
кување, наградата се определува според тие прописи. 

Наградата за преведување на исправи или дру-
ги писмена пред судот или друг орган кој ја води 
постапката се определува според прописите што ва-
жат во републиката на чија територија се наоѓа се-
диштето на воениот суд. . -

Член 14 . 

На лицето кое му помагало на вештакот при 
вештачењето наградата му се определува според сло-
бодната оцена на органот кој ја води постапката зе-
мајќи ги предвид потребната стручност, тежината и 
сложеноста на работите, како и времето што,с по-
требно за -нивното извршување. 
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Ако за преземање на увид, вештачење или не-
кое друго дејствие во постапката е потребно да се 
извршат посебни работи (ексхумација на труп, пре-
нос на предмети и сл ) на лицето што ќе ги изврши 
таквите работи му се исплатува награда" според спо-
годбата 

V ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДДЕЛНИ ТРОШОЦИ 
НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

1. Трошоци за лекување на обвинетиот и трошоци за 
породување 

Член 15 А 

Трошоците за лекување на обвинет кој ' е во 
притвор, ако не е здравствено осигурен опфаќаат : 

1) трошоци за лекување во организација на 
здружен труд во областа на здравството, односно во 
здравствена установа; 

2) трошоци за лекување на обвинет упатен на 
„посматрање во организација на здружен труд во 
областа на здравството, односно здравствена устано-
ва за душевно болни л-ица; 

3) трошоци за породување на обвинета; 
4) трошоци за превоз на обвинет до организација 

на здружен труд во областа на здравството, односно 
здравствена установа, 'и назад. 

Надоместот на трошоците од тон 1 до 3 ' став 1г 

на ОВОЈ член се утврдува врз основа на сметката на 
организацијата на здружен труд во областа на здра-
вството, односно здравствена установа, а надоместот 
на трошоците од точка 4 на ТОЈ став — според одред-
бите од чл. 4 до 6 на ОВОЈ правилник. 

2. Паушален износ 

Член 16 . 
Паушалниот износ се утврдува во височина од 

1 ООО до 50 ООО динари. 

VI ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 17 
Трошоците за увид односно реконструкци-ја за 

сито учесници во постапката чие присуство на увид-
от односно реконструкцијата е задолжително или 
неопходно се исплатуваат од средствата на органот 
КОЈ ja води кривичната постапка,ва се наплатуваат 
подоцна од лицата кои се должни да ги надоместат 
според одредбите на Законот за кривичната постапка. 

Во трошоците за увид односно реконструкција 
спаѓаат и трошоците за употреба на возила за пре-
воз на службените лица за вршење на увид одндсно 
реконструкција според поминатата километража, а 
по сметката односно барањето на органот к а ј КОЈ е 
возилото на употреба. 

N Во трошоците за увид односно реконструкција 
спаѓаат и трошоците за превоз односно пренос на 
опремата потребна за увид односно реконструкциЈа. 

Член 18 
Ако сведочењето, вештачењето, толкувањето 

увидот или објаснението е вршено пред замолен во-
ен суд за барањето за надомест на трошоците ^одно-
сно на наградата одлучува тој суд. 

Ако органот кој ja води постапката не му го до-
ставил на замолениот воен суд однапред потребниот 
износ за покритие на трошоците, тие трошоци ги 

исплатува замолениот воен суд од своите средства 
а потоа поднесува, барање за рефундација на испла-
тениот износ до органот КОЈ Ја води постапката. 

Член 19 
Ако по барањето на воениот суд к а к о замолен 

орган постапувал друг редовен суд, воениот суд е 
должен да му го рефундира на ТОЈ суд' исплатениот 
износ1 на трошоците ако не го земал однапред тој 
износ, во рок од 15 дена од денот на приемот на ба-
рањето за рефундација 

Член 20 
Ако пред замолениот воен суд сведочел, вешта-

чел, толкувал или давал објаснение учесник во пос-
тапката КОЈ е во работен однос, ТОЈ суд е должен во 
потврдата 'што му се издава на тој учесник (член 9 
став 1) да го назначи органот КОЈ ја води постапката 
со предупредување дека барањето за рефундација 
на исплатениот надомест на изгубениот личен доход 
треба да му.го достави на ТОЈ орган. 

Член 21 
Во постапката поради кривично дело за кое се 

гони ПО приватна тужба, трошоците однапред ги 
исплатува, и тоа: 

1) трошоците за доаѓање и враќање на обвине-
тиот, ако ' ги бара, како и трошоците на неговото 
доведување — приватниот обвинител. 

2) трошоците за сведоците, вештаците, толкува- , 
чите и стручните лица, трошоците за увид и патните 
трошоци на службените лица —ученикот во постап-
ката КОЈ го предложил изведувањето на тие докази. 

Кога во постапката поради кривично дело за кое 
се гони по приватна тужба, по службена должност 
се нареди преземање на дејствие што повлекува 
трошоци, н а ' странката во ЧИЈ интерес се презема 
дејствието ќе и се наложи да го положи износот по-
требен -за намирување на трошоците, а ако дејстви-
ето се презема во интерес на две странки, ќе се опре-
дели секоја странка да уплати половина од тој 
износ 

Ако една односно две странки не го уплатат 
определениот износ според одредбата на став 2 од 
ОВОЈ член трошоците за преземеното дејствие ќе се 
исплатат од средствата на органот КОЈ Ј^ води кри-
вичната постапка а ќе се наплатам подоцна од лица-
та кои се должни ла ги надоместат според одредбите 
на Законот за кривичната постапка. 

' Член 22 
Во процесната постапка однапред се исплатуваат 

само трошоците предвидени во член 153 став 4 и 
член 175 од Законот за процеснава постапка. 

Член 23 
Сите трошоци исплатени однапред се внесуваат 

во посебен попис на трошоците, што се приложува 
кон списот. 

Член 24 
Учесниците во постапката во согласност со зако-

нот можат да бараат да им се исплати однапред по-
требниот износ за патните трошоци, а вештаците — 
и за трошоците на вештачењето. 

VII З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

вилник престанува да важи Правилникот за надо-
мест на тр-ошоците на кривичната постапка пред 
врховниот воен суд („Службени В О Ј Н И лист", бр 22/77). 
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Член 26 
О В О Ј правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на обавувањето' во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Р.в п.бр. 27 
8 зули 1983 година 

Белград 

Сојузен 
секретар за народна одбрана 

адмирал, 
Бранко Мамула, с. р. 

486. 

Брз основа на член 35 став 4 од Законот за 
признавање на новосоздадените, одобрување да се 
,воведат во производство странски и заштита на сор-
ти земјоделски и шумски растенија (, Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјо-
делство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ ПА IIOBOCOЗ ДАДЕНА И СТРАНСКА СОР-

ТА ВО ОГЛЕДНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

1 Со оваа наредба се определува височината'на 
трошоците што подносителот па барање за пр-изна-
вање на новосоздаден сорта, односно за одобрува-
ње дћ' се воведе во производството странска сорта 
За поднесува за исплатување на сорта во or ледно 
поле и во ,лаборатории 

2 Височината ма трошоците за исплатување на 
сорта во огледите поле и во лабораторија, по култу-
ри, односно група култури, годишно изнесува, и 
тоа за: % 

Динар-и 
1) есенска пченица 45 ООО 
2) зара и тврда пченица 30,000 
3) други прави жита и тритикали 40 ООО 
4) пченка " , 45.000 
5) пченка шеќерна, за плуканка и-

висохолиниска пченка ' 40.000 
6) други просолики жита (сирак, ориз, 

хелда и др ) 40 ООО' 
7) шеќерна репка, туту,н и маслодајна 

ткива ' 50 ООО 
8) други и-ндустриски култури Т С О Н Ч О -

глед, СОЈ а маслодајна репка, афион, чичока 
и др,) r - 40 000 

9) крмни култури 4Q 09п 

10) градинарски култури 45 ООО 
11) овоштарски култури и винова' лоза 45 0^0 
12) тоно л и 40 ООО 
13) врии - , 30 00') 
14) тврди листари . , Р5 ООО 
15) иглолисници '25 ООО 
16) хортикултурни дрвја (иглолисници и 

лист ари) 35 ООО 
17) хортикултурни грмушки, полугрму-

Хики. цбунори (иглосн^ци и лисјари) 30 000 
I 18) едного7лгишно и двегодишно цвеќе 35 ООО 
19) повеќегодишно цвеќе 36 ООО 
20) ружи . 35 ООО 
21) луковичарско, грутчесто и ризомско 

цвеќе 38 ООО 
22) режано цвеќе 30 ООО 
23) саксиско (цвеќе) . 30 ООО 

' 3 Утврдената височина на трошоците за испи-
тување на сорта од точка 2 на оваа наредба се при-
менува во производствената 1982/83 година. - ' 

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

Бр 3810/1 
7 јуни 1983- година 

Белград 

Претседател 
\ на С О Ј У З Н И О Т комитет 4за 

земјоделство, 
д -р Милорад Станоевиќ, с р. 

487. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на С О Ј У З Н О Т О комитети („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , ' бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на С О -
Ј У З Н И О Т комитет за труд, здравство и социјална заш-
тита донесува 

Р Е П! Е II И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ПА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1 Во Решението за утврдување на составот на 
С О Ј У З Н И О Т комитет за труд, здравство и социјална 
заштита („Службен лист на СФРЈ", Сл 71/02) во 
точка 1 во одделот под а) одредбата под 9 се менува 
и гласи 

„9) од Координациониот одбор на самоуправни-
те интересни заедници ута социјалната заштита на. 
републиките и автономните покраини Јоубица Ко-
кев,' претседател на Координациониот одбор на само-
управните интересни заедници на социјалната заш-
тита на републиките и автономно покраини;". 

2 Ова решение влегува во сипа осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 ' . 

Бр 322,4 
22 ЈЗ Т НИ 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

488., 

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигу-
руваше („Службен лист на 'СФРЈ", бр 23/82 и 77/32), 
Самоуправната интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на Босна и Херцеговина, 
Самоуправната интересна заедница ' за пензиско и 
и,нвалидско осигурување на Македонија, Заедницата 
за пензиско и инвалидско осигурување на Словени-
ја, Републичката самоуправна интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците - Белград, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на работните луѓе кои до самостоен личен труд 
вршат дејност со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните — Белград, Самоуправната интересна 
заедница за пензиско и инвалидско осигурување на 
работниците на Војводина, Самоуправната интерес-
на заедница за пензиско и инвалидско осигурување 
на самостојните занаетчии и на самостојните угости-
тели на Војводина, Самоуправната интересна заедни-
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ца за пензиско и инвалидско осигурување на Косо-
во, Самоуправната интересна заедница за пензиско 
и инвалидско осигурување на работниците на Хр-
ватска, Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување на самосто-јните 
занаетчии, угостители и превозници на Хрватска, 
Самоуправната интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на Црна Гора Заедницата 
за социјално осигурување на воените осигуреници 
што ги застапуваат овластени претставници, склу-
чуваат4 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА 

Член 1 
Со Самоуправната спогодба за листата на телес-

ните оштетувања заедниците учеснички во нејзино-
то склучување ги утврдуваат телесните оштетувања 
врз основа на кои се здобива правото на паричен 
надомест како основно право од пензиското и инва-
лидското осигурување, како и процентите за ние 
оштетувања 

Член 2 
Телесните оштетувања што се основ за здобива-

ње со правото на паричен надомест за телесно ош-
тетување во смисла на член 48 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање и процентите за тие оштетувања се следните' 

ЛИСТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА 

I ГЛАВА, УСНА ШУПЛИНА И ВРАТ 

А. Череп и лице 

Скалпирање ( загуба на поголем 
дел или потполн недостаток на 
косматиот дел на поглавната ) 
Дефект на черепот по транша над 
3 cm во потесен пречник без еви-
дентени ж,тглшни симптоми — 
Како респект на черепот се под-
разбира недостаток на дел од кос-
ката на черепот 
Нагрденост на лицето, според сте-
пенот — — — — — — — 
Се изземаат полесни намалувања 
на естетскиот изглед на лицето 
Под наградено^ рѓа лицето се под-
разбираат потешки промени на 
лицето што неугодчо детствуваат 
и го отежуваат контактот со око-
лината 
Потполна загуба на една ушна 
школка — — — — — — — 
Загуба на поголем дел или пот-
полна загуба на обете ушни шко-
лки — — — — — — — — 
Загуба на носот' 
а) загуба на меки делови со 'рс-

кавица — — — — — — 
б) загуба на меки делови, со де-

формитет или недостаток на 
коскени делови — — — — 

Б. Усна шуплина и с^гат 

Невозможност да се отвори уста-
та (растојание помеѓу горните и 
долните заби до 1,5 cm, поради 
што е потребна употреба на теч-на 

30 до 40 п/о 

30 % 

30 до 50 % 

10. 

РастрОЈување на вилицата, јази-
кот, непцата, фарингсот и ларин-
гсот (дефекти, загуби или функ-
ционални пречки). 
а) со растроен говор — — — 
б) со загуба на говорот — — — 
в) со отежната исхрана — — — 
г) со отежната исхрана и со рас-

троен говор — — — — — 
д) со отежната исхрана и со загу-

ба на говорот — — — — 
Трајно носење на канила по тра-
хеотомиј а — — — — — — 
Л аринготомиј а: 
а) делумна — — — — — — 
б) тотална — — — — — — 

30 до 40 е/о 
70 о/о 

40 до 50 0/о 

50 до 60 0/о 

80 % 

60 0/о 

60 0/о 
80 0/о 

30 % 

30 до 40 % 

30 % 

40 % 

50 % 

II. КРАНИ ЈАДНИ НЕРВИ, СЕТИЛО ЗА ВИД И 
СЕТИЛО ЗА СЛУХ 

А. Кранијални нерви 

1. Фатеност — птоза на обата очни 
капаци коза по хирушки пат не 
можела да се поправи: 
а) ако поголем дел од зеницата е 

покриен — — — — — — 30 % 
б) ако зениците се потполно по-

криени — — — 50 0/о 
2 Потполна или делумна фатеност 

или лезиЈа на булбомоторот (под-
рачје на инервацита на окуломо-
торитсот, трохлеарисот и абдуце-
ност, со диплопии кои објективно 
се докажани: 
а) еднострана — — — — — 30 
б) обострана — — — — — 40 

3. Потполна фатеност на едниот ф а -
ци,! алис, без можност за затвора-
ње на окото — — — — — — 

4 Обострана фатеност на фациЈали-
сот: 
а) делумна — — — — — — 
б) потполна — — — — — — 

5. Изолирана фатеност на тригеми-
нусот: 
а) делумна (при кератитис невро-

паралитика) — — — — — 
б) потполна — — — — — — 

6 Потполна фатеност на акцесори-
усот — - — — — — — — 
Комбинираните фатености и ле-
зиите V, VII, IX, X и XII на кра-
ни! ал ниот пеов опфатени со заед-
ничкиот назив булбарна пара-
лиза се оценуваат како лезии на 
мозочниот столб и псевдо-булбар-
ни парализа според точка 9 од 
глава III на оваа листа. 

Б. Сетило за вид 

Загуба на двете очи, потполна за-
губа на видот на двете очи или 
мошне големо намалување на ви-
рот (острина на вигот на подобро-
то око помала од О 0Г5% — - — 
Големо намалување на видот на 
двете очи, ако острината на видот 

до 40 9/о 
до 50 % 

30 0/о 

30 0/0 

50 0 /в 

30 0/о 
40 % 

40 % 

100 0/о 
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на подоброто око е ОД или пома-
ла, според вкупното намалување 
на видот — — — — — — 

9. Загуба на едно око или потполна 
загуба на видот на едно око, при 
намалување на острината на ви-
дот на другото o i o (ако острината 
на видот на другото око е 0,5 или 
помала) — — — — — — — 
Процентот на телесното оштету-
вање од тон 8 и 9 се определува 
според табелата од точка 12 на 
оваа глава. 

10. Загуба на едното око или на ви-
дот на едното око, ако острината 
на видот на другото око е поголе-
ма од 0,5 — — — — — — 
Како практична загуба на видот 
на едното око се подразбира и ос-
трината на видот под 0,05. 

11. Изолирани хемианопсии од траен 
карактер (освен квадратни, бина-
зални и горни хоризонтални хе-
мианопсии): 
а) битемпорални хем,ианоттсии — 
б) ХОМИНИМЈНИ хемианопсии — — 
в) долни хоризонтални хемианоп-

сии — — — — — — — 
12. Концентрично стеснување на 

видното поле на двете очи од ор-
гански карактер: 
а) 30о до 210 - - - - -
б) 20о до 110 - - - - -
в) 10о и под — — — — — — 
Под острина на видот, во смисла 
на оваа глава, се подразбира ос-
трината на видот што се добива со 
корекци-ја со стакла. 
Определување на височината на 
телесното оштетување при нама-
лување на видот во смисла на точ 
8 и 9 од оваа глава се врши ОПО-

Ј, ред следната табела: 

ПОСЛАБО ОКО 

30 до 90 % 

50 до 90 % 

30 % 

30 0/о 
50 0/о 

50 % 

50 % 
60 % 
SO % 

Ако острината на видот е изразе-
на со два децимала, вториот деци-
мал се занемарува, освен за ос-
трината на видот од 0 05 или О,ОО 
Острината на видот помала од ОД, 
а поголема од 0 05 се оценува како 
острина на видот од 0,05. 

В. Сетило за слух и вестибуларни синдромта 

13 Потполна загуба на слухот на 
двете уши — — — — — — 70 % 
Како потполна загуба на слухот 
се смета загубата на слухот над 
95%, според Fowler 

14. Обострано тешко оштетување на 
слухот над 90%, според Fowler — 60 % 

15. Обострана тешка наглувост: 
а) вкупна загуба на слухот над 70 а до 90%, според Fowler - f 50 % 
б) вкупна загуба на слухот од 

60 до 70%, според Fowler — 40 Vo 
16. Изолиран ^ к о м п е н з и р а н вести-

булирн синдром од прави ка-
рактер — — — — — — — 30 % 
Се изземаат вестибуларните син-
дроми што се здружени со растере-
тувањата на централниот нервен 
систем поради повреда или забо-
лување на мозокот и мозочното 
стебло, па таквите случаи се оце-
нуваат во смисла на точка 9 од 
глава III на ова листа 

III МОЗОК, МОЗОЧНО СТЕБЛО И 'РБЕТЕН 
МОЗОК 

1 Делумна моторна фатеност на ед-
на рака или нога — — — — 

2. Потполна моторна фатено-ст на ед-
на рака или нога — — — — 

3 Делумна моторна фатеност на ед-
на страна на телото — — — 
Не се земаат предвид дискретни 
пирамидни дефицити 

4 Потполна моторна фатеност на 
една страна на телото, порапле-
гии, триплегии и квадрил легни — 

5 Моторни, сензорични или комби-
нирани афазии, делумни или пот-
полни, според степенот: 
а) без растроЈ ување на читањето 

и пишувањето — — — — 
б) со растресувањето на читањето 

и пишувањето — — — — 
6 Екстрапирамидн,и синдроми (со 

Јасни клинички знаци): 
а) еднострани, според степенот — 
б) обострани, според степенот — 

7 Трауматски епилепсии (клинич-
ки или електроенцефалографски 
докажани, зависно од обликот, за-
честеноста ма кризите и психич-
ките промени)' 

30 до 60 % 

80 0/о 

40 до, 80 % 

100 % 

30 до 70 % 

50 до 90 % 

30 до 60 % 
50 до 100 % 

а) без изразени 
мени — — 

психички про-

б) со полесни психички промени 
в) со потешки психички промени 
Органски трајни растројувања по 
краниоцеребрални повреди (спо-
ред тежината на невролошките и 
психичките испади) — — 
Последици од заболување или од 
повреда на централниот нервен 

40 п/о 
50 до 60 % 
70 до 90 % 

- 30 до 100 0/о 
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систем (мозокот, мозочното стеб-
ло и 'рбетниот мозок) што не се 
наведени во ниедна точка од оваа 
глава, според тежината на невро-
лошките растројувања — — — 30 до 100 % 
Одредбите од тон. 1 до 6 на оваа глава се при-

менуваат на заболувања и повреди 
Одредбите од тон 7 и 8 на оваа глава се приме-

нуваат на последици од повреди. 
Одредбите од точ 8 и 9 на оваа глава се однесу-

ваат и на булбаррЈите и псевдобулбарните парализи, 
дифузните и другите лезии и растроЈуБањата на 
централниот нервен систем, како и на сите други 
растро-јувања на то-ј систем што не се наведени во 
одредбите од тон 1 до 7 на оваа глава. 

Одредбите од точка 9 на оваа глава се однесу-
ваат и на последиците од заболување или на после-
диците од повреди на 'рбетниот мозок, што не се оп-
фатени со одредбите од точ 1 до 8 на оваа глава. 
При определувањето на процентот на телесното ош-
тетување за тие случаи се зема предвид и функци-
јата на сфинктерот 

Процентот на телесното оштетување, во смисла 
на точ 8 и 9 од оваа глава, со оглед на големиот рас-
пон, се определува по пат на аналогија според сте-
пенот на оштетувањето на функциите од точ 1 до 7 
на оваа глава. 

ки и електро дијагностички јасни 
функционални растројувања (ис-
пади), а не се земаат предвид дис-
кретните лезии 

Б. Мускули и невромускуларен систем 

3. Мускулни дистрофии, спинални 
мускулни атрофии, полимиозити 
и дерматомиозити, како и други 
претежно мускулни заболувања, 
зависно од степенот на намалува-
њето или загубата на функцијата 30 до 100 % 
За да се определи процентот на телесното оште-

тување за мускулните и невромускулните заболува-
ња и оштетувања, е неопходно да постои комплетна 
медицинска документација (клиничка, електрофи-
зиолошко испитување, наод за тестирање на муску-
лите, а евентуално и енцимско испитување и биоп-
cnja). 

Процентот на телесното оштетување за растро-
јување на мускулните функции, со оглед на голе-
миот распон, се определува аналогно на оштетува-
њето на функциите на нервниот систем и зглобо-
вите. 

В. Кожа 

IV. СПИНАЛНИ НЕРВИ, НЕВРОМУСКУЛАРЕН 
СИСТЕМ И К О Ж А 

1 

А. Спинални нерви 

Оштетување на брахим а лниот 
плексус , 
а) потполна фатеност на брахи-

талниот плексус — — — — 
б) делумна фатеност на брахијал-

ниот плексус — — — — 
в) фатеност на радијалиоот или 

медиЈ анусот — — — — — 
Степенот на телесното оштетува-
ње кај делумната фатеност на 
брахи јадниот плексус се оценува 
зависно од клиничкиот и елек-
троди,! агностичкиот наод 
Потполната Фатеност на рад,ија-
листот или медиј анусот се оцену-
ва со 40%, а делумната — со 30%. 
г) потполна фатеност на улнари-

сот — — — — — — — 
Ако ка ј состојбите од точка 1 поп; 
б) и в) од оваа глава се утврдат и 
значителни трофички промени 
каузалгии (при оштетување на ме-
диј анусот), утврдениот процент 
може да се зголеми за 10% 

2 Оштетување на лубосакралниот 
плексус: 
а) фатеност на феморалисот — 
б) потполна фатеност на горниот 

и долниот глутеален нерв — 
в) фатеност на ишиј адикусот — 
г) фатеност на тибијалисот или 

перонеусот — — — — — 
Делумните фатености на нервите 
на феморалисот и ишијадикусот 
се оценуваат во соодветен понизок 
процент. 
Како делумна фатеност на спи-
налните нерви се сметаат клинич-

80 % 

40 до 60 % 

30 до 40 в/о 

30 % 

40 % 

30 '% 
50 % 

30 % 

Последици од изгореници на кожа 
над 25% зафатени површини за 
вратот и трупот што доведуваат 
до нагрденост и до функционални 
пречки — — — — — — — 40 до 70 в/о 

V. БЕЛИ ДРОБОВИ И СРЦЕ 

А. Бели дробови 

1. Трајно намалување на функци-
јата на белите дробови како пос-
ледица од повреда или болест, 
при оштетување на респиратор-
ната функција од потежок степен: 
а) без знаци на оптоварување на 

десното срце — — — — — 50 до 60 % 
б) со знаци на оптоварување на 

десното срце — — — — — 70 до 100 % 
2 Загуба на едно белодробно крило: 

а) без промени на спротивниот се-
митооакс и без знаци на' опто-
варување на десното срце — 60 0/в 

б) со промени на спротивниот хе-
миторакс или со оштетување на 
респираторната функција од 
тежок степен и со изразени 
знаци на оптоварување на дес-
ното срце - — — — — — 70 до 100 % 

3 Загуба на една белодробна резан-
ка (состојби по лобектомија), со 
оштетување на респираторната 
функција од среден слепен — — 30 до 40 % 

4 Професионални пневмокониози и 
професионални бронхијални ас-
тми -

а) со трајно оштетување на рес-
пиратор-ната функција од сре-
ден степен — — — — — 

б) со трајно оштетување на рес-
пираторната функција од те-
жок степен и со изразени зна-
ци на трајно оптоварување на 

40 до 60 % 

десното срце — - 70 до 100 % 
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лиците на Европската заедница за 
јаглен и челик, RV (резидуален 
волумен) и гасните анализи во ар-
териската крв во состојба на ми-
рување или пред и ЕО текот на 
оптоварување со работа. 
Во недоволно Јасни случаи се 
препорачуваа!т и параметри доби-
ени со метода на телесна плетиз-
мографија к а л и г р а ф и ј а , compli-
апсе, дифузионен капацитет на бе-
лите дробови и др 
За доказ за трајно оптоварување 
на десното срце неопходни се кли-
нички, елекгрокардиографски и 
рендгенски параметри 
Височината на телесното оштету-
вање при тешко оштетување на 
респираторната функција се оп-
ределува според степенот на оп-
товарувањето на десното срце 
Тоа ви-ки за точка I под б, точка 
2 под б и точка 4 под б 

Б. Срце 

5 Потешки осетот би по прележан 
инфаркт миокарда, според степе-
нот на оштетување на срцевата 
ф у н к ц и и — — — — — — 
Наведениот распон РО проценти се 
наименува ако по прележан ин-
фаркт постои хронична коронарна 
инсуфициенција или анеуризма 
па срцето или органско р а с л о ј у -
вање на ритамот или спроведу-
вањето што мора да се докаже со 
електрокардиограФски. рендген-
ски и други методи 

6 Оштетување на срцето поради тра-
уми или извршена операти а спо-
ред степенот на оштетувањето на 
срцевата функција, што мора да 
се докаже со електрокардиограф-
ски рендгенски и други методи — 

7 Срцеви мани (според степенот на 
оштетувањето на срцевата функ-
ции а што мера да се докаже со 
електроксфдиогрчфгки рендген-
ски и други методи) — — — 

Височината на телесното оштетзг-
вање под точ 5, 6 и 7 се опреде-
лува според степенот на оштету-
вањето на срцевата функција 
К а ј побесно оштетување на срце-
вата функција телесното оштету-
вање се определува во пониски 
вредности, а ка ј тешкото оштету-
вање на функцијата, односно icaj 
д (-'компензации а, телесното оште-
тување се определува во повисоки 
вредности од предвидениот рас-
пон 
К а ј оштетувањето на срцевата 
функција од полесен степен i e -
лесното оштетување се оценува со 
50 до 603/о, ка ј оштетувањето на 
срцевата функција од среден сте-
пен телесното оштетување се оце-
нува со 70 до 80%; к а ј оштетува-
њето на срцевата функција од те-
жок степен односно каЈ декомпен-
задија, телесното оштетување из-
несува над 80%. 

VI. ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ 

А. Загуби 

1 Потполна загуба на рака во рамо-
то, или загуба на рака во ниво на 
надлактицата со чкунка покуса 
од 14 cm мерено од акромионот 
или со непогодна чкунка за про-
теза, или загуба на рака во ниво-
то на надлактицата или лактот 
со вкочанетост или со контракту-
ра на рамениот зглоб во неповол-
на положба — — — — — — 80 % 
Под непогодна чкунка за протеза 
на кадлактицата се смета чкунка 
на која постојат трофичии про-
мени, по-стојани отоци, гр-из лици, 
сђистули, болки невриноми, дефор-
м и т е т на чкунката, опсежни лу-
зни и екстремна атроифја на му-
скулите 
Неповолна положба на рамениот 
зглоб е абдукцта над 80 степени, 
гбдукција под 60 степени, анте-
флексија над 20 степени ил,и рет-
рофлексија 

2 Загуба на рака во ниво на надла-
50 до 100 % ктицата или лактот, со добра 

чкунка и функционално исправен 
рамен зглоб, или загуба на рака 
го ниво на подлактицата со чкун-
ка пократка од 10 cm (мерено отт 
олекранонот) или со непогодна 
чкунка за протеза, итш загуба на 
рака во ниво на подлактицата со 
гкочанетост или контрактуоа на 
рамениот или лакотниот зглоб БО 
неповолна положба — — — — 70 % 
Неповолна положба на лакотниот 
зглоб е положба кога лакотот се 
наоѓа во испружена положба или 
под агол поголем од 120 степени 
PI л и помал од 90 степени 

50 до 100 % з. Загуба на рака во ниво на подлак-
типата со добра чкунка и со фун-
кционално исправен рамен и ла-
котен зглоб — — — — — — 6 0 % 

4. Загуба на рака, или на сите прсти 
50 до 90 % од шака — — — - - — - 60 % 

Како оштетување на респиратор-
ната функција од лесен степен, 
во смисла иа оваа листа, се под-
разбира намалување на респира-
торната функција до 40%; како 
оштетување на респираторната 
функција од среден степен — на-
малување од 40 до 60%, а како 
оштетување на респираторната 
функција од тежок степен — на-
малување над 60% од нормата. 
Процентите на намалувањето на 
респираторната функција се пре-
сметуваат во однос на соодветните 
теориски вредности. При опреде-
лувањето на степенот на намалу-
вањето на респираторната функ-
ција, задолжително се користат 
параметри на „мала спирометрија". 
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5. Загуба на прстите од шака: 
а) загуба -на четири прста на ша-

ка, освен палецот — — — 50 0/о 
б) загиба на палецот, паказалецот 

'и еден прст на шака — — — 50/Vo 
в) загуба на палецот со метакар-

палната коска — — — — , 40 '% 
г) Загуба на палецот и показале-

цот на шака — - — — 40 % 
д) загуба таа палецот и два прс-

та на шака, освен показалецот 40 % 
ѓ) загуба на показалецот и два 

прста на ,шака, освен палецот 40 % 
е) загуба на палецот на шака — 30 в/о 
ж) загуба на палецот и еден прст 

tea шака, освен показалецот — 30 % 
з) загуба на показалецот и еден 

прст на шака, освен 'палецот — 3CF % 
ѕ) загуба на средниот, домалиот 

и малиот прст на шака — — 1 30 % 
6. Загуба на фаланги: 

а) загуба на една фаланга на 
палецот и по две фаланга на 
другите четири прсти на шака 40 0/о 

б) загуба на една фаланга на 
палецот и по две фаланга на 
показалецот и две фаланга на 
уште два прста на шака — — 40 % 

в) загуба на една фаланга на па-
лецот и под две фаланга на 
средниот, домалиот и малиот 
прст на шака - - — — — 30 0/о 

г) Загуба по две фаланга на че- - , 
тири прсти на шака, освен на 
палецот — — 3 0 % 

7 Загуба на девет фаланга на прс-
тите на една или на обете т а к и - 30 % 
За секоја натамошна загуба на 
три фаланга на прстите на раце-
те се^додава 10 % 
Одредбата од точка 7 на оваа глава се приме-

нува само на случаите на загуба на фаланги или 
прсти на шака што не се опфатени со точ 4, 5 и б 
од оваа глава. 

Фаланга на прст. се смета како загубена, ако 
чкунката на фалангата е покуса од половина. 

Прст се смета како загубен ако чкунката. на 
проксималната фаланга е покуса од половина. 

Б. Функционални растројувања' 

Растројувања на рамениот зглоб:. 
а) вкочанетост на рамениот зглоб 

во поволна положба — — — 
Поволна положба на рамениот 
зглоб се смета во обдукцша од 70 
до 80 степени со антефлексија до 
20 степени 
б) вкочанетост на рамениот зглоб 

во неповолна положба — — 
Неповолна положба е абдукција 
над 80 степени, абдукција или 
ретрофлексиј а. 
в) контрактура на рамен:ђот зглоб 

со сочувана абдукациЈа под 
хоринзонталата - — — — 

г) нерећонирано исклучување во 
рамениот зглоб со ограничува-
ње на функцијата -— — — 

30 0/о 

40 п/о 

30 Р/о 

40 % 

д) хабитуално исколчување на 
рамениот зглоб што често се 
повторува и кое предизвикало 
традно намалување на функ-^ 
ЦИЈата 'според степенот на на-
малување на функцијата на 
зглобот — — — - 7 — — 

ѓ) лабав раглен зглоб - — — 
е) лабав рамен зглоб во врска со 

лезија на мускулот на решени-
от појас — — — — — — 

9. Псевдоартроза на хумерусот — 
Псевдоартрозите се оценуваат 
без оглед на множноста за носе-
ње апарати. 

10. Растројувања на лакотниот зглоб: 
а) вкочанетост на лакотниот зглоб 

во поволна положба — ' — — 
б) вкочанетост на лакотниот зглоб 

0 во неповолна положба — — 
в) контрактура на лакотниот зг-

лоб со движења можни само 
во неповолна положба — — 

г) разлабавен' лакотен зглоб со 
потребен апарат -— — — — 

Поволна положба на лакотниот 
зглоб постои кога лакотот се нао-
ѓа под агол од 90 до 120 степени 
а подлактицата се наоѓа во сред-
на положба на пронација и супи-
нација. 
Неповолна положба на лакотниот 
зглоб постои кога лакотот е во 
испружена положба или под агол 
поголем од 120 степени или помал 
од 90 степени, а подлактицата во 
пронација или супинациЈа. 

11 Псевдоартроза на подлактицата: 
а) ако се опфатени обете коски — 
б) ако е зафатен само ' радиусот 
Псевдоартрозите се оценуваат без 
оглед на можноста за носење 
апарат. 

12. Вкочанетост на подлактицата: 
а) во пронациона положба — — 
б) во . супинациона положба — 
Вкочанетост на подлактицата по-
стои кога изведувањето на супи-
нација и пронашла зависи од по-
ложбата. Средна положба се сме-
та за поволна и е помала од 30 0/о. 

13. Вкочанетост на рачниот' зглоб: 
а) во неповолна положба на во-

ларната флексија^ — — — 
?б) во неповолна положба на дор-

Ѕалната флексија или н а ' у л -
нарната или радијалната де-
ви јади j а — — — — — — 

в) во' поволна положба на обата 
зглоба — — — — — — — 

Како неповолна положба на рач-
ниот зглоб се смета дорзалната 
флексија над 30 степнеи или не-
парната флексија над 20 степени 
или девијација радијална над 20 
степени или улнарна над ЗТ) сте-
пени. 
Поволна положба на рачниот 
зглоб е положбата меѓу 30 степе-
ни на дорзална флексија и 20 

30 до 40 % 
40 ,0/о 

50 % 
50 п/о 

30 % 

40 % 

30 % 

40 % 

40 Vo 
30 0/о 

30 % 
40 % 

40,0/о 

80, % 

30 % 
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14. 

стапени на веларна флексија, 
како и до 20 степени на радиј ал-
иа и до 30 степени на улнарна 
девитаџија Степенување^ на по-
ложбата на рачниот зглоб е извр-
шено од нулевата положба како 
почетна положба Пулева полож-
ба е кога шаката е во продолжу-
вање' на оската на подлактицата. 
Вкочанетост на сите метакарпо-
фалангеадни и интерфалангеал-
ни зглобови од вториот до петти-
от прст : 
а) во поволна положба на една 

б) во неповолна положба на една 
шака - - — — — 

в) во неповолна положба на две-
те шаки — — — — — —' 

30 '% 

40 % 

70 % 
Поволна положба на шака постои 
ако со палецот може да се допре 
јаболчето на вкочанетите прсти. 

15 Потешки контрактури на четири 
прсти или на пет прсти, евенту-
ално комплицирани со анкилоза 
на одделни зглобови, според те-
жината односно сочуваносаа на 
глобалната функција на шаката: 
а) на една шака — — — 30 до 40 % 
б) на двете т а к и — — — — 50 до Т0 % 
Како потешки контрактзфи на 
прстите се сметаат контрактурите 
што оневозможуваат фаќање на^ 
предмети со прстите. 

16 Потполна неупотребливост на це-
лата рака — — — , — — — 80 % 
Одредбата од точка 16 на оваа глава се приме-

нува само во случаите што не се опфатени со точ. 
1 до 15 од оваа глава. . 

Како вкочанетост па зглоб се смета потполна 
вкочанетост или ако движењата се можни само до 
15 степени најмногу Ако при телесните оштетува^ 
ња на горните екстремитети од точ. 8 до 16 на ов^а 
глава постојат истовремено и позначителни трофич-
ни промени или постојани отоци или фистули или, 
гризлици, или болни неуриноми, процентот на те-
лесното оштетување се зголемува за 10 % 

Како недостаток на прст се смета потешка конт-
рактура или апкилоза на прст, ако истовремено пос-
тои и недостаток на ПОКОЈ прст на истата рака. 

Ако на една рака посточат повеќе телесни оште-
тувања во смисла на оваа гл,ава вкупниот процент 
не може да биде поголем од процентот што се при-
менува за ампутација 

"N 
VII ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ 

Неповолна положба на зглобот на 
колкот е под 160 степени флекси-
ја, над 10 степени абдукција и 
адукција, во надворешна или 
внатрешна ротација. 

2. Загуба на нога во нивото на нат-
коленицата, со функционално ис-

' правна чкунка и зглоб на колкот, 
или загуба на нога -во коленото со 
непогодна чкунка за протеза или 
со функционално неисправен 
зглоб на колкот . - -

3. Загуба на нога во коленото, со 
функционално исправна чкунпа 
и зглоб на колкот, или загуба на 
нога во нивото на потколеницата, 
со вкочанетост или со коџтрак-
тура на зглобот на коленото или 
на колкот во неповолна положба, 
или загуба на нога во нивото на 
потколецицата, со непогодна 
чкунка или со чкунка покуса 
од 8 cm — — — — — — — 

4. Загуба на обете потколеница со 
неплодни чкунки за протези — 
Под непогодна чкунка за протеза 
на натколеницата и па потколе-
н и ц а ^ се смета чкунка на која 
постојат трофични промени, пос-
тојани отоци, гриз лици, фистули, 
болни неуриноми, деформитет на 
чкунката, опсежгти лузни и екс-

- тремна атрофија на мускулите. 
5 Загуба на нога во нивото на лот-

коленицата, со функционално 
исправна чкупка, зглобови на 
коленото и колкот — — — — 

6 Загуба на нога во нивото на ста-
палото: 

1 а) загуба на нога во нивото на 
ста по л ото (Pirogoff или Сћо-
part или Ѕуше), со непогодна 
чкунка — — — — 1— — — 

б) загуба на нога во нивото на 
стапалото (Pirogoff или Ѕ у т е 
Chopart), со функционално ис-
правна чкунка — 

в) загуба на нога во нивото на 
стапалото (exarticulatio tarso-
metatarsalis sec Lisfranc). со 
непогодна чпунка j— 

г) загуба на нога во нивото на 
стапалото (Lnfranc), со функ-
ционално исправна плунка — 

КакГо непогодна чкунка на стапа-
лото се сметаат трофичните про-
мени, постојаните отоци, гризли-
ците, фистулите, болните неури-
-ономи и лузните 

70 % 

60 Vo 

100 

50 % 

50 % 

40 0/о 

40 % 

30 0/о 

Ас Загуби 

Загуба на нога - во колкот, или 
загуба на нога во нивото на нат-
коленицата. со чкунка покуса од 
12 em мерено од големиот трохан-
тер, или загуба на нога во нивото 
на натколеницата, со вкочанетост 
или со контрактура на зглобот, 
на полкот во неповолна полож-
ба, или загуба на нога во нивото 
на нлтколеницата, со непогодна 
чкунка за протеза — — —- , — 80 % 

Б. Функционални растројувања 

растројувања во колкот -

а) вкочанетост на зглобот на кол-
кот во поволна положба — — 40 % 

Поволна положба на колкот е во 
флексија /од 170 до 160 степени, 
абдукција' или адукцида до 10 , 
степени и во неутрална положба 
на ротација. 
о) вкочанетост на зглобот на кол-

кот во неповолна положба — 50 до 70 tf/o 

\ 
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Неповолна положба на зглобот на 
колкот е положбата под 160 степе-
ни флексија, над 10 степени аб-
дулади ја или а дукција, во надво-
решна или внатрешна ротација 
Поголем процент во рамките на 
наведениот распон ќе се приме-
нува ако вкочанегоста на зглобот 
на колкот е во поизразен агол кој 
повеќе ја попречува функцијата 
на ногата. 
в) ограничена подвижност на зг-

лобот на колкот — — — — 
Процентот во рамките на наведе-
ниот распон се применува на по-
тешки контрактури од разни ети-
о л огин, како и на состојби по ат-
ропластика. 
Ка ј ограничувањето на зглобот 
на колкот во насоката на абдук-
пиЈа, а дукција и ротација за ед-
на третина од нормалната под-
вижност, телесното оштетување 
изнесува 30%, ка ј намалувањето 
на подвижноста на зглобот на 
колкот во сите насоки за поло-
вина од нормалната подвижност, 
телесното оштетување изнесува 
40%, ка ј намалувањето на под-
вижноста на зглобот на колкот во 
сите насоки над една половина 
од нормалната подвижност, тѕ-
лѕгното оштетување изнесува 
50% 

8 Псевдоартроза на фемурот: 
а) врат на фемурот — — — — 
б) фемур — — — 
Псевдоартооза се оценува без 
оглед на можноста за носење на 
апарат. 

9 Растројувања на зглобот на ко-
леното 
а) вкочанетост на зглобот на ко-

леното во повоена положба 
Поволна положба на згпобот на 
коленото е под агол од 175 до 150 
степени. 
б) вкочанетост на зглобот на ко-

леното во неповолна положба 
Процентот од 40% се применува 
на вкочанетост на зглобот на ко-
леното во испружена положба 
или под агол од 150 до 120 степе-
ни, 50% на вкочанетост на коле-
ното под агол од 120 до 90 сте-
пени а 60% на вкочанетост на 
коленото под агол помал од 90 
степени, 
в) ограничена подвижност па зг-

лооот на коленото од поточем 
степен, според анатомското и 
функционалното оштетување 
(контрактури од разна етио-
логија) — — — — — — — 

Оваа ограничена подвижност на 
зглобот на коленото постои ко^а 
скстензиЈата е помала од 150 
степени, а флексија е можна до 
90 степени. 
г) силно разлабавен зглоб на 

коленото, со неопходно носе-
ње на апарат — — — — 

10. Псевдоартроза на потколеница-
та (тибии или обете коски — — 

30 до СО % 

11 

12 

60 % 
50 % 

30 % 

40 до 60 % 

14 

15 

36 

17 

30 % 

40 % 

50 % 

Псевдоаргфоза се оценува без 
оглед на можноста за носење на 
апарат 
Лошо зараснат прелом на потко-
леницата со деформација на сто-
па лото, GO атрофија на мускулите 
и со оток — — — — — — 30 до 40 % 
Скратување на нога (апсолутно)-

а) од 4 до 7 cm — — — — — 30 % 
б) над 7 cm до 12 cm — — — 40 % 
в) над 12 cm - - 60 % 
Апсолутното скратување на но-
гата се мери од спината илиака 
вентралис односно од големиот 
трохантер (ако постојат промени 
на карлицата) до долниот раб на 
внатрешниот малеол. 
Вкочанетост на стапалото: 
а) во поволна положба — — — 30 % 
б) во неповолна положба — — 40 % 
Како поволна положба на вкоча-
нетост на стапалото се подразби-
ра положбата на стапалото во 
гшантарна флексија од 95 до 100 
степени во средна положба на ин-
верзија и еверзија 
Деформација на стапалото или 
по-следица од прелом на малеолот, 
летната коска, тарзалните или ме-
татарзалките коски — 30 до 40 % 
Хроничен остеомиелитис на нога 
со фистула или функционални 
пречки - - - - - - - 30 до 40 % 
Потполна неупотребливост на нога 80 0/о 
Одредбата од оваа точка се при-
менува ако утврденото растроју-
вање на функцијата на ногата не 
е предвидено во некоја друга точ-
ка од оваа листа. 
Растрој ување на циркулацијата 
во ногата, со појави што се после-
дици од тие растројувања — — 30 до 40 % 
Одредбата од оваа точка се при-
менува на болестите на крвните 
садови и на раетројувањата на 
циркулацијата од траен карактер 
што позначително ја отежнуваат 
функцијата на подолго стоење и 
одење (ендартеритис облитеранс, 
тромбофлебитис со оток или улце-
ри, компресивни појави ка ј анеу-
р изм,и, елефантијаза, Sudeckov 
синдром како 'трајна последица, 
како и состојби по обемни изгоре-
ница). 
Ако при функционалните растро-
јувања на телесните оштетувања 
на долните екстремитети од точ 1 
до 16 постојат истовремено и по-
значителни трофичкк промени, 
постојани отоии. фистули, гризли-
ци или болни неуриноми, процен-
тот на телесното оштетување се 
зголемува за 10%. 
Ако на една нога постојат повеќе 
телесни оштетувања во смисла на 
оваа листа, В К У П Н И О Т процент FIE 
може да биде поголем од процен-
тот што се применува за ампута-
ција 
Псевдоартрозите се оценуваат без 
оглед на носење на апарат 
Како вкочанетост на зглоб се сме-
та потполна вкочанетост или ако 
движењата на зглобовите се мо-
жни само до 15 степени вкупно. 
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VIII. РАСТРОЈУВАЊА, НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ЗА-
ГУБА НА ФУНКЦИЈАТА НА 'РБЕТНИОТ СТОЛБ 

1. Цервикуларен синдром: 

а) потполна загуба за функцијата 
на еден сегмент — — — — 30 % 

При потполна загуба на функци-
јата на секој -нареден динамички 
вертебрален сегмент, на цервикал-
ниот дел на 'рбетниот столб, про-
центот на телесното оштетување 
се зголемува за 10%. 
Еден вертебрален динамички сег-
мент се состои од два соседни 
прешлена и од целокупното меко 
ткиво што ги поврзува (иктервер-
тебралниот диск и сите лигамен-
ти). Како потполна загуба на 
функцијата на еден сегмент се 
подразбира завршната фаза во 
текот на дегенеративниот процес 
на одделен динамички сегмент. 
Како поим --потполна загуба за 

лозантен спондилитис — morbus 
Behterev и потешки облици на 
Scheuermannova болест и сл.). 

3 Лумбален синдром: 
а) ретропозициј а во еден сегмент 30 % 
Ретропозицијата во еден сегмент 
ја означува конечната состојба на 
преваленциј ата на дорзалните си-
ли во рамките на еден динамички 
Еертебрален сегмент над вентрал-
ниот, поради што доаѓа до поме-
стување на горниот прешлен од 
ТОЈ сегмент над долниот, наназад 
и надолу. 
За докажување на овој синдром 
се потребни следните параметри: 
клинички преглед, стандардна 
рендгенографија со идентифика-
ција на л о к а л н о т о поместување, 

- функционална рендгенографита 
со КОЈ а се идентифицира конеч-
ното дорзално поместување на 
гореиот прешлен, над долниот. 

функцијата на еден сегмент" се 
подразбираат последиците од сите 
процеси што доведуваат до пот-
полна загуба на функцијата на 
еден сегмент (саниран спондили-
тис, фрактура на телото на преш-
лен, (Morbus Behterev). 
Загубата на функцијата на еден 
динамички сегмент се докажува 
со клинички преглед и задолжи-
телно со стандардни и функцио-
нални радиографии Со стандард-
ните радиографии се утврдува 
силното стеснување на интеркор-
поралните простори, остеохондро-
зата на покривните површини на 
корпусот на кореепондентните 
прешлени, вентралната (евенту-
ално и дорзалната) остеофитоза и 
придружната спондилартроза. Со 
функционалните радиографии (во 
максимална инклинација и реин-
клинацита) се докажува потполна-
та неподвижност во еден сегмент 
во смисла на завршната фаза. 
б) Цервикобрахијален синдром со 

изразена слика на дискаотроза 
и со лезија на сезитивните 
нерви или со васкуларни рас 
троЈувања — — — — 

Со соодветно испитување се дока-
жува развиената слика на деге-
неративните промени во сегмен-
тот, како и лезијата на нервните 
или васкуларните структури, на 
процентот на телесното оштету-
вање се определува според степе-
нот на утврдените растројувања. 
Соодветно испитување за објекти-
визација на развиената слика на 
дегенеративните промени во сег-
ментот, подразбира соодветни кли-
нички, рендгенски, електролитаг-
ностички остдилографски испиту-
вања 

Торакален синдром (фиксирана 
тотална торакална кифоза) — — 
Како фиксирана тотална торкал-
на кифоза се подразбира потпол-
на загуба на функцијата со арк-
урна кжЈзозо на деформира HI тот 
торакален рбет (главно ка ј анки-

- 30 до 43 % 

40 % 

б) потполна загуба на функција-
та на еден сегмент на лумбал-
ната регија (завршна фаза) — 40 0/о 

Ретропозицијата или потполната 
загуба на функцијата (завршна 
фаза) на сегментот над сегментот 
со потполно загубена функција 
(завршна фаза) го зголемува те-
лесното оштетување за 10%. 
Со оглед на тоа дека 'рбетниот 
столб во функционален поглед 
практично е неделива целина, оп-
равдано е дека телесните оштету-
вања утврде-ни според наведените 
критериуми, на целиот ,рбет мо-
жат да се сметаат како единстве-
ни телесни оштетувања 

IX. ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ 

1. Посилно стеснување л а храно-
проводот, според степенот — — 40 до 50 % 
Како посилно стеснување на хра-
нопроводот се смета такво стес-
нување каде што при езофагоско-
пски преглед нема проодност на 
бужша над бројот 20 Степенот на 
телесното оштетување се опреде-
лува според обемот на стеснува-
њето и функционалните растро-
јувања 

2 Состојба по пластична операција 
на хранопроводот како последица 
од повреда или заболување — — 

3. ^ к о м п е н з и р а н и состојби по плас-
тична onepaijxiaja на хранопрово-
дот (според функционалните преч-
ки и степенот на подхранетоста 
над 200/о од стандардната телес-
на тежина) — — — — — — 

4. Трајна гастротомија поради пов-
реда или заболување: 
а) без растројувања на општата 

состојба — — — — — — 
б) со растројувања на општата 

состојба, лоша функција на ж е -
лудникот и потхранетост над 
20% од стандардната телесна 
тежина — - — — — — — 

50 % 

G0 до 80 % 

50 Vo 

60 до 80 % 
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5 ^ к о м п е н з и р а н а состојба по ресе-
кци-ja на желудникот зависно од 
функционалните пречки, р а с п е -
јувањето на општата телесна со-
стојба и гготхранетоста над 20% од 
стандардната телесна тежинт — 60 до 80 % 
Височината на телесното оштету-
вање к а ј нвконпензираната сос-
тојба поресекциЈа на желудникот 
се определува според видот и ин-
тензитетот на функционалните 
пречки (Dumping синдром или 
uleus pepticum jejuni или поте-
жок степен на анемија), р а с п е ј у -
вањата на општата состојба, како 
и според степенот на потхране-
тост 

6 Состојба по тотална гастротомија 80 % 
7. ^ к о м п е н з и р а н а состојба ото обем-

ни црвени ресекции, со значител-
ни реперкусии врз општата теле-
сна состојба и со потхранетост над 
20% од стандардната телесна те-
жина — — — — — — — 60 % 

8. Постојан анус претернатуралис — 80 % 
9. Трајни анални и перианални ф и -

стула кои по хирушки пат не мо-
жат да се отстранат — — — — 40 % 

10 Загуба на аналниот сфинктер: 
а) без про л апс на цревата — — 50 % 
б) со пролапс на цревата — - 60 % 

11. Трајно оштетување на функци-
јата на црниот дроб поради бо-
лест и повреда од тежок сте-
пен - - - - - - - - 50 до 80 % 
Под тешко оштетување на функ-

1 циЈата на црниот дроб се смета со-
стојбата на црниот дроб со трајно 
променети и патолошки наоди 
во клиничка, лабораториска и 
функционална смисла (портална 
хипертензиЈа, портална енцефа-
лопатија, асцитес, варицес, езофа-
ги, пораст на амонијакот во серу-
мот). 
Сите оштетувања на црниот дроб 
што траат подолго од три години 
се сметаат како трајни. 

X. УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ 

А. Мочни органи 

1 Загуба на еден бубрег по приспо-
собување или потполна загуба на 
функцијата на бубрег, со нормал-
на функција на другиот бубрег — 30 % 

2 Функционално оштетување на 
преостанатиот бубрег: 
а) од полесен степен — — — 40 до 60 % 
б) од потежок степен — — — 70 до 100 % 
Процентот на телесното оштету-
вање се определува според наодот 
на креатинин клиренс, и тоа ако 
вредноста кк е. 

0,83 ml / ѕ — — — — — — 40 % 
0,67 ml / s - - - - - - 50 % 
0,50 m l / s - - 60 % 
О 33 ml / s - - 70 % 
0,25 ml / s - - - 80 % 
0 17 ml / s - - - - - - '90 % 

под 0,17 m l / s - - - - - , 100 % 

3. Функционално оштетување на 
обата бубрега, од потежок степен 
Процентот на телесното оштету-
вање се определува според вред-
носта на наодот на креатинин 
кллренс, и тоа ако вредноста кк е: 

0,50 m l / s — - р -
0,33 m l / s — — — — - „ 
0,25 m l / s - - - - - -
0,17 m l / s - - - - - -

под 0,17 m l / s — — — — — 
Во критериумите за оцена на сте-
пенот на оштетувањето на функ-
цијата на бубрезите, покрај кре-
атнининот, се земаат предвид и 
други параметри, како што се а-
нализи на уренот, радиографија, 
IWP и сл , заради докажување на 
степенот на оштетувањето на 
функцијата на бубрезите. 
Според новиот SI систем, креати-
нин клиренс се пресметува во 
m l / s наместо во ml / тип . Начинот 
на пресметувањето е следниот: 

60 до 100 % 

60 0/о 
70 % 
80 % 
90 % 

100 % 

SI Фактор SI Конвенционално 

Креатинин 1,3 - 2,3 m l / s 60 80 — 140 m l / m m 
клиренс 

70 % 

50 % 

50 % 

4. Потполна и постојана инконтин-
енција на уринот, или трајна 
цистостомија — — — — — — 

5. Трајно скврчнување на мочниот 
меур со капацитет до 50 ccm — 

6 Состојба по пластична операција 
на мочниот меур — — — — — 

7. Трајно стеснување на уретрата, 
со отежнато мокрење (поради про-
мена исклучиво на уретрата) — 

8 Трајни и иноперабилни мочни 
фистули со постојано течење — 
Ако врз основа на другите кли-
нички и други испитувања посто-
јат несомнено докази за функцио-
налното оштетување на преоста-
натиот или на обата бубрега, а 
креатининот клиренс уште не е 
променет, тогаш треба да се оп-
редели височината на телесното 
оштетување аналогно со одредби-
те од точка 2а, односно со почет-
ниот степен од точка 3 

30 до 50 % 

70 % 

Б. Генитални органи 

9 Загуба на поголем дел или на це-
лиот пенис — — — — — — 

10. Загуба на обата тестиса: 
а) ка ј машките над 50 години воз-

раст — — — — — — — 
, б) ка ј машките до 50 години во-

зраст — — — — — — — 
Како загуба на обата тестиса се 
смета отстранување на обата тес-
тиса (по хируршки или друг, пат) 
или потполно уништување на 
функцијата на обата тестиса со 
зрачење. 

11 Загуба на обата ја јника ' 
а) ка ј жени над 45 години воз-

раст — - — — — — 

50 % 

30 % 

50 % 

50 % 

ј 
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б) ка ј жени до 45 години воз-
раст — — — — — — — 50 % 

Како загуба на обата ј а з и к а се 
смета хируршко отстранување на 
обата -jajн-ика или загуба на функ-
цијата на обата j ат ника со зрачење 

12. Загуба на оба Ј а н и к а и матери-
цата. 
а) ка ј жени над 45 години воз-

раст — — — — — — — 
б) ка ј жени до 45 години воз-

раст - - - - - - 60 % 
Загуба на јајниците и материца-
та се смета хируршко отстрану-
вање на обата ја јника и матери-
цата или загуба на функци-
јата на јајниците и материцата 
како последица од зрачење 
Како загуба на материцата се сме-
та и непотполна загуба на мате-
рицата односно субтотална хис-
теректомија 

13. Ампутација на дојка: 
Ампутација на дојка, еднострано 30 0/о 
Ампутација на дојка, обострано 50 % 
Ампутација на доЈка, еднострано 
радикално — — — — — 40 % 
Ампутација на доЈка, обострано 
радикално — — — — — — 60 % 

XI ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ, АКО ПО-
СТОЈАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУ-

ВАЊА 

1 Ако постојат две или повеќе телесни оштету-
вања предвидени во оваа листа, вкупниот процент 
на телесните оштетувања се определува со зголему-
вање на најголемиот процент на поединечното те-
лесно оштетување, и тоа" 

а) по 20% за секое натамошно телесно оштету-
вање кое изнесува 50 или повеќе проценти, 

б) по 10% за секое натамошно телесно огатету-
FaKbe кое изнесува 40 или 30 проценти. 

2 Процентот на телесните оштетувања на пар-
ните органи од главите I до X од оваа листа, може 
да се зголеми за 10%, ако за одделни оштетувања на 
тие органи со оваа листа не е предвиден посебен 
процена 

3 Вкупниот процент на телесното оштетување 
опие челен според точ. 1 и 2 од оваа глава не може 
да премине 100% 

Член 3 
По истекот на рокот од три години од денот на 

р негувањето во сила на оваа самоуправна спогодба 
за листата на телесните оштетувања заедниците ( 
учеснички во нејзиното склучување ќе ја разгле-
д?чт потоепат-а од измени односно доно лиени ја на 
уттЈпцената листа на телесните оштетувања, со про-
п а т и т е на тие оштетувања од член 2 на оваа са-
моуправна спогодба 

Член 4 
Оваа самоуправна спогодба ќе се применува од 

денот на почетокот на примената на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското 

осигурување („Службен лист на СФРЈ' ' бр 23/82 и 
77/22) 

Член 5 
Со денот на почетокот на примеенувањето на оваа 

самоуправна спогодба престанува да важи Опште-

ствениот договор за листата на телесните оштету- ' 
вања („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/75). 

Член 6 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

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

За С а м о у п р а в а т а интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на Бодена и Херцеговина, 
проф. д -р Бранко Периќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување . 

на Македонија, 
Стојче Николовски, с р. 

За Заедницата за пензиско и инвалид-
ско осигурување на СР Словенија, 

Руди Брегар, с. р 

За Републичката самоуправна интерсна 
заедница за пензиско и инвалидско 

осигурување на работниците — 
Белград, 

Божа Павловиќ, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување на работните луѓе кои 

самостојно со личен труд вршат дејност 
со средства на трудот во сопственост на 

граѓаните — Белград, 
Станое Петровиќ, с. р 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на работниците на Војводина, 
Љубинко Милевиќ, с р 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 
на самостојните занаетчии и самостојните 

угостители на Војводина, 
Золтан Вашаш, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на Косово, 
Бериша Хилми, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за мировинско и инвалидско осигурува-

ње на работниците на Хрватска, 
Звонко Ликер, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за мировинско и инвалидско осигурување 
на самостојните обртници, угостители и 

превозници на Хрватска, 
Драгомир Зајец, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на Црна Гора, 
Радослав Ускоковиќ, с р 

За Заедницата на социјално осигурува-
ње на воените осигуреници, 

полковник д-р Никола Биуковиќ, с р. 

40 % Белград, 14 јуни 1983 година 
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489. 

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82 и 77/82), Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување на Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалдско осигурување на Македонија, Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување 
на Словенија, Републичката самоуправна интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување 
на работниците — Белград, Републичката самоуправна интересна заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување на работните луѓе кои со самостоен личен труд вршат дејност со средствата на трудот 
во сопственост на граѓаните — Белград, Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско 
осигурување на работниците на Војводина, Самоуправната интересна заедница за пензиско'и инвалид-
ско осигурување на самостојните занаетчии и самостојните угостители на Војводина, Самоуправната 
интересна заедн-ица за пензиско и инвалидско осигурување на Косово, Самоуправната интересна заед-
ница за мировинско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска. Самоуправната интересна 
заедница за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните обртници, угостители и превозници на 

Хрватска, Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на Црна Гора, 
Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници кои ги застапуваат овластени прет-
ставници склучуваат 

САМОУПРАВА СПОГОДБА 

ЗА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат болестите што се сметаат како професионални бо-

лести во смисла на член 35 од Законот за основаните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње, работите при чие вршење се појавуваат тие болести и условите под кои тие се сметаат како 
професионални болести. 

Член 2 
Болестите што во смисла на член 1 од оваа самоуправна спогодба се сметаат како професио-

нални болести, работите при чие вршење тие се појавуваат и условите под кои тие болести се сме-
таат како професионални болести се утврдуваат со долунаведената единствена листа на професионал-
ните болести, која гласи: 

ЛИСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 

Ред. 
бр. 

Професионална болест Работи при чие вршење се по-
јавува болест 

Условни за признавање на бо-
леста како професионална 

1 2 3 4 

1 Труење со олово и со 
соединенија и смеси 

Работи во процесот на произ-
водство при чие вршење се 
доаѓа во допир со штетни ма-
терии 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот важни ор-
гани односно органски системи 
и позитивни лабораторијски 
наоди 

2 Труење со жива и со нејзини 
соединенија и амалгами 

3 Труеле со арсен и со негова 
соединеше а 

4 Труење со фосфор и со негови 
соединенија 

5 Труење со манган и со негови 
соединенија и смеси 

6 Труење со хологени елементи 
(со хлор, флуор, бром и ЈОД) и 
со нивни соединенија 

Работи во процесот на произ-
водството при чие вршење се 
доаѓа во допир со штетни ма-
терии 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот важни ор-
гани односно органски системи 
и позитивни лабораториски 
наоди 

7 Труење со берилиум и со него- ,, „ 
ви соединенија и смеси 

8 Труење со кадмиум и со негови 
соединенија и смеси 

i 
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1 2 3 4 

9 Труење со селен, ванадиум и со 
нивни соединенија и смеси 

10 Труење со хром и со негови 
соединенија 

и П 

11 Труење со никел и со негови 
соединенија 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот в а ж н и ор-
гани односно органски системи 
и позитивни лабораториски 
наоди 
Позитивни резултати од тести-
рање во случаи на алергија, а 
во случаи на малигни промени 
јасни рентгенски наоди 

12 Труење со бензен и со негови 
хомолози и со други отровни 
циклични споеви 

Работи во процесот на произ-
водството при чие вршење се 
доаѓа во допир со штетни ма-
терии 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот в а ж н и ор-
гани односно органски системи 
и позитивни лабораториски 
наоди 

13 Труење со нитро и амино сое-
диненија на бензен, со ,негови 
хомолози и нивни деривати 

14 Труење со халогени деривати 
на јагленоводород од масен и 
ароматски ред (монохлорметан, 
трихлорметан, етан, хлоретил 
и сл ) 

15 Труење со ал-ифатичнм јагле-
новодороди (нафта, бензин, 
рајтштгиритус, керозин и сл ) 

16 Синдрогл на акропатија во по-
лимеризацита на, винил-хлорид 
со акроостелиза или без неа 

Чистење на автоклави во текот 
на полимеризација на винил-
хлорид 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика, рентгенолош-
ки промени на термиалните 
ф а л а н г и од типот на остеолиза, 
а во конечна ф а з а на рентгено-
лошки промени на коскена 
санација на дефект 

17 Труење со сулфурна кисел.ина 
и со нејзин анхидрид (ЅОз) со 
сулфурводород. сулфурЈагпе-
род, димити.ттсулфат и со други 
штетни сулфурни соединенија 

Работи во процесот на произ-
водството при чие вршење се 
доаѓа во допир со штетни ма-
терии 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот в а ж н и ор-
гани односно органски системи 
и позитивни л а б о р а т о р и с к и 
наоди 

18 Труење со азотна киселина и со 
нејзини естри (со нитро-глипе-
рол динитрогликол и д р ) со 
нејзини анхидриди, азотни 
оксиди т н. „нитрозни гасови", 
со други деривати и амонијак 

Работи ири чие вршење се доа-
ѓа во допир (со кожата или 
слузницата) со тие штетници 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појава на 
општо оштетување на организ-
мот или по животот важни ор-
гани односно органски системи 
и позитивни лабораториски 
наоди 

19 Труење со алкохоли, естри ете- Работи во процесот на произ-
ри, алдехиди и кетони водството при чие вршење се 

доаѓа во допир со штетни ма-
терии 

20 Труење со јагленмоиоксид 

21 Труење со пијан и со негови ,, 
соединенија 

22 бруење со пестициди (средства Работи, при чие вршење се до-
што служат за уништување па аѓа во допир со тие средства 
штетници) 

I I 
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23 Заболувања на забите преди-
звикани со минерални кисе-
лини 

24 Силикоза 

25 Сшшкотуберкулоза 

26 Азбестоза 

27 Алуминоза 

28 Талкоза 

29 Пневмокониоза 

30 Пневмокониоза предизвикана 
со тврд метал 

31 Бисионоза 

3 

Работи, при чие вршење се до-
аѓа во допир со тие средства 

Работи при чие вршење се раз-
вива прав која содржи слобо-
дан Ѕ1О2 

Работи при чие вршење се раз-
в-ива прав КОЈ а содржи слобо-
ден Ѕ1О2 

Работи, пѕри чие вршење се раз-
вива прав на алуминиум ,и не-
гови соединенија 

Работи, при чие вршење се раз-
вива прав од талк 

Работи на откопување на ру-
дишта, превоз на руди и други 
работи под земја во рудници 
на комен јаглен 

Механичка обработка на тврд 
метал во процесот на производ-
ството на ТОЈ метал 

Работи во производството и пре-
работката на памук, коноп и 
лен. особено во почетните фази 
на работа (отворање на денко-
ви, чистење и чешлање, крше-
ње, веење, тресење, кардирање) 
потоа предење и премотување 

4 

Оштетувања на предните заби 
во таков степен да предиз'ику-
ваат потешки растројства во 
варењето и говорот 

Позитивна работна анамнеза, 
јасно изразен рентгенски наод 
и објективно докажани клини-
чко-функц-ионални пречки или 
позитивна работна анамнеза ја -
сно изразен рентгенски наод без 
особен,и функционални пречки 
кат кои, поради натамошна ра-
бота во исти услови, постои 
уште поголемо загрозување на 
здравјето и работната способ-
ност 

Јасно докажани силикози со 
активна туберкулоза 

Позитивна работна анамнеза, 
јасно изразен рентгенски наод 
и објективно докажани клинзи-
чко-функционални пречки или 
позитивна работна анамнеза ја-
сно изразен рентгенски наод без 
особени фзшкционални пречки 
ка ј кои, поради натамошна ра-
бота во исти услови, постои 
уште поголемо загрозување на 
здравјето и работната способ-
ност 

м 

Несомнен рентгенографски на-
од и изразени функционални 
промени на белите дробови што 
упатуваат на пневмокониоза, 
при проверени податоци за по-
стоење на експозиција 

Позитивна работна анамнеза, 
јасно изразен рентгенски наод 
и промени на функциите на 
белите дробови 

Позитг^вна работна анамнеза, 
клиничка слика, акутна редук-
ција на форсиран експираторен 
волумен во секунда поголема од 
200 ml во текот на изложено-
ста на прав намалување на 
форсираниот експиратореи во-
лумен во секунда под 700/о, од 
табличната вредност надвор од 
изложеноста на праз 

Работи, при чие вршење се раз- Позитивна работна анамнеза, 
вива прав на азбест јасно изразен рентгенски наод 

и објективно докажани клини-
чко-функционални пречки или 
позитивна работна анамнеза ја -
сно изразен рентгенски наод без 
особени функционални пречки 
ка ј кои, поради натамошна ра-
бота во исти услови, постои 
уште поголемо загрозување на 
здравјето и работната способ-
ност 
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32 Бронхијална астма 

33 Алергиски алвеолитис 

34 Заболувања предизвикани со 
Јонизирачки зрачења 

35 Заболување предизвикани со 
мејонизирачки зрачења, ласер-
ски микробранови, радиобра-
ноеи, и н ф р а ц р в е н и ултравио-
летни зраци 

36 Малигни неоплазми: 
1) на кожата 

(вклучувајќи и почетни епи-
телиоми) 

2) на можниот меур 

3) на системот за дишење и си-
нусите 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

3 

Работи при кои се развиваат 
суптоксични количества гасови 
и парен или аеросол со алерги-
ско или со друго бронхоконст-
рикторно дејствување 

Работи во условите на органска 
запрашеност на микроорганиз-
ми, со протеински честички, од 
анчмално или вегетативно по-
текло и мацерирани делови на 
инсекти како и контаминација 
на работната средина со био-
лошки честички од прав 

Работи на отворени и затворе-
ни извори на Јонизирачки зра-
чења, како и во рудници со 
зголемена радиоактивност 

Работи што се вршат во зона 
на ласерски зрачења, на радар-
ски и'други рациобранови, зра-
чења. инфрацрвен^! и ултра-
виолетови зрачења 

Работи што вршат во зона на 
јонизирачки зрачења и на зра-
чења на радиоактивни мате-
рии' повеќегодишни работи во 
производство на дестилација 
на камен јаглен, нафта, катран, 
смола, битумен, минерални ма-
сла и сличн,и материи, повеќе-
годишна работа со хромови со-
ли и со други канцерогени ма-
терии 

Работи при чие вршење во те-
кот на повеќе години се доаѓа 
во допир со ароматични амин и 
(анилин бензидин и бетана-
фтиламин) 

Работи при чие вршење работ-
никот се излага на повеќего-
дишно дејствување на материи 
односно зрачења што преди-
звикуваат рак на синусите и 
на системот за дишење (јони-
зирачко зрачење и радиоак-
тивни материи, хром, никел и 
други канцерогени агенси) 

Петок, 22 јули 1983 

4 

Позитивна работна анамнеза, 
верификација на напади на 
бронхиЈална астма за време на 
работата, клиничка слика, по-
зитивни алергенски тестови на 
специфични алергени од работ-
ното место' како и имунолошки 
тестови 

Позитивна работна анамнеза, 
изменета клиничка слика и 
ренгентоки наод на белите 
дробови, растроена функција, 
позитивни кутани (кожни) про-
би (доцна реакција) со а л е р г -
ии од работното место, сероло-
шки тестови со идентификаци-
ја на алергени 

Позитивна работна анамнеза, 
дозиметриски и радиотоксико-
лошки податоци, клиничка сли-
ка, промени во хематопоезата, 
хромозомите на лимфоцитите, 
очната леќа (катаракта), и рес-
пираторниот систем, промени 
на кожата со посилен степен и 
промени на други органи, вклу-
чува јќи ги и малигните нео-
плазми 

Позитивна работна анамнеза, 
дезиметриски податоци, кли-
ничка слика со промени во хе-
матопоезатд хромозомите на 
лимфоиитите како и промени 
на кожата, очната леќа (ката-
ракта), гона д ите и другите ор-
гани 

Позитивна работна анамнеза, 
К Л И Н И Ч К И наод потврден со па-
тохистолошки наод. а за рабо-
ти ЕО зони на јонизирачки зра-
чења — дозиметриски и радио-
токеиколошки наоди 

Позитивна работна анамнеза, 
клинички -наод потв-рден со па-
тохистолошки наод а за рабчО-

ти во зони на јонизирачки зра-
чења — дозиметриски и радио-
токсико лешки наоди 

Позитивна работна зпамнеза, 
клиничка слика со појави на 
општо оштетување на организ-
мот или оштетување на по жи-
вотот важни органи од; 
органски системи 
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37 Заболување предизвикани со Работи на кесонци, нуркачи и 
зголемен или намален атмо- летачки персонал 
сферски притисок 

Позитивна работна анамнеза, 
клиничка слика со појави на 
општо" оштетување на организ-
мот или оштетување на по жи-
вотот важни органи односно 
органски системи 

38 Заболувања предизвикани со Работа во i условите на штетно 
штетно дејствување на врева дејствување џа врева чие што 

ги применува граници!е про-
пишани со закон 

Позитивна работна анамнеза, 
со соодветни еколошки наоди и 
тоа. резултати од мерењето на 
вревата и нејзините каракте-
ристики, временската односно 
дневната експозиција на врева-
та Клинички наод, аудио г-рам 
и тест на вестибуларисот , при 
стапувањето на работи,' однос-
но на' задачи што се вршат на 
местата на кои владее критич-
на врева Резултати од периоди-
чните прегледи што укажуваат 
на потежок степен на, оштету-
вање на слухот и на, вестибу-
ларниот апарат, како последи-
ци од акустичната траума 

33 Заболувања предизвикани со 
штетно дејствување на ви Стра-
цин 

Работи со алати, со апарати и 
машини што 'произведуваат ви-
б рац,ин 

Позитивна работна анамнеза. 
Клиничка слика што ги потвр-
дува заболувањето на нервите, 
крвните судови, мускулите, на 
коските и зглобовите со јасни 
докази дека постои органско и 
функционално % оштетување 
предизвикано со по-долго деј-
ствување на' вибрацимте 

40 Хронични бурзити на згл6бо- Сите работи при чие вршење, 
вите поради постојан прити- поради постојан притисок 
сок или потрес се Јавува хроничен бурзитис 

Позитивна работна ' анамнеза 
и клиничка слика за воспале-
ние на ла^отната, рамената и 
препатералната бурз-а, што 
предизвикуваат ограничување 
или потполна загуба на t функ-
цијата на соодветниот зг,лоб, 

41 Парализа на нервите поради 
пренд ггрегање и долготрајни 
присилни ^ ф и з и о л о ш к и поло-
жби на телото 

Работи кои поради присилна 
^физиолошка положба на те-
лото или притисок на надво-
решни предмети, предизви-ку-
ваат оштетување на моторната 
функција на нервот 

Позитивна v работна анамнеза, 
клиничка слика и невролошки 
наод 

42 Оштетување на менискусот на 
коленото и на интервертебрал-
ниот дискус поради непрекина-
то оптоварување во ^ ф и з и о -
лошка ,положба 

Работи врзани за долготрајно 
клечење или постојана ротаци-
ја на наткблеиицата спрема 
потколеницата или обратно, 
работи при чие вршење постои 
непрекинато оптоварување на 
'рбетниот столб во ^ ф и з и о л о -
шка положба (микротраума), 
или ,повремено поголемо опто-
варување на 'рбетниот столб во 
нефизиолошка положба, или 
трано поголем притисок на 
'рбетниот столб односно работи 
што бараат поетот ан хиперто-
нус на паравертебралната мус-
кул а тура 

Позитивна работна анамнеза, 
резултати од уредни клинички 
и рентгенолошки наоди пред 
стапување на работното место 
на кое се вршат такви работи; 
клинички и рентгенски повре-
мени дифузни промени на 'рбе-
тниот столб и промени на ме-
нискусот 

43 Кожни заболувања и рецидиви 
од потежок степен 

Работи при чие вршење се до-
аѓа 'до потраен или повторен 
контакт со алергоген' или со, 
примарна токсична' материја 
(односно материја со иритатив-
ни својства) 

Позитивна работна анамнеза, 
позитивни кожни тестови и 
други јасни докази што го пот-
врдуваат контактот со алерго-
ген или примарна токсична 
материја, како и клиничка сли-
ка на потешко заболување или 

'на рецицивирачко заболување 
на кожата 

ч 
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44 Тропски болести Работи на персоналот на дол-
гата пловидба и на персоналот ' 
на служба во тропски области 

Позитивна работна анамнеза, 
што з а докажува просторната и 
временската поврзаност со вр-
шењето на работата, односно' 
де,јноста, клиничка слика за 
поја,вата на општо оштетување 
на организмот или на по живо-
тот важни органи органски 
системи и на позитивни лабо-
раториски наоди 

45 Заразни болести Работи што ги вршат лекарите 
и другиот медицински персо-
нал, ветеринарниот персонал 
и другиот помошен персонал 
вработен во болници, лекува-
лишта, амбуланти и во други 
здравствени организации на 
здружен труд во врска со не-
гата на луѓе или животни за-
болени од заразни болести или 
во врска со работа на секцира-
рање на трупови или со зараз-
ни материјали, работи што ги 
врши персоналот на ' научно-
-медицински лаборатории 'при 
работа со заразни материјали 
или животни и персоналот при 
работа на сузбивање и иаучно-
истражување на заразни бо-
лести 

Позитивна работна анамнеза, 
'што докажува просторна и 
временска поврзаност со врше-
ње на определена работа од-
носно дејност, клиничка слика 
со органско функционално ош-
тетување на органи и органски 
системи важни по животот и 
професијата, 

46 Заразни болести што се прене-
суваат од животни на човекот 
(антракс, малеус, бруцелоза, 
салмонелоза, инфективна хемо-
рагична жолтица и други за-
разни болести) 

Работи што бараат контакт со 
заразени животни; со нивното 
месо ракување со отпадоци од 
заразени животни, натовар, 
истовар или транспорт на сто-
ки што се загадени од заразе-
ни отпадоци на животни, како 
и работи со заразени матери-
јали 

Позитивна работна анамнеза 
што ја докажува просторната 
и временската поврзаност со 
вршењето на определена рабо-
та односно дејност: клиничка 
,слика со органско и функцио-
нално оштетување на органи и 
органски системи важни по 
животот и професијата; асим-
птоматско бацилонбс,итетство 
на салмонели 

Член 3 
. По истекот на рокот ед пет години од денот на 

- влегувањето во сила на оваа самоуправна спогод-
ба, неговите учесници ќе ја разгледаат потребата 
за измена односно за' дополнение на Листата на 
професионалните болести од член 2 на оваа спо-

годба. 
Член 4 

Оваа самоуправна спогодба ќе се применува од 
денот на почетокот на примената на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен лист на С Ф Р Ј б р . 23/82 и 
77/82). ^ ' 

Член 5 
Со де^от на влегувањето во сила на оваа спо-

годба престанува да се применува , Општествениот 
договор за листата на професионалните болести во 
смисла на чл. 6 и 18 од Законот за основните'права 
од пензиското и инвалидското осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 40/75). 

Член 6 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен 
лист на СФРЈ". 

Белград, 14 јуни 1983 година 

За Самоуправната интересна заеднина 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на Босна и Херцеговина1, 
проф д-р Бранко Периќ, с р. 

Зк Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

) на Македонија, 
Стојче Николовски, с р. 

/ , 

За Заедницата за пензиско и инвалид-
ско осигурување на Словенија, 

Руди Брегар, с. р. 

) 
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За Републ,ичката самоуправна инте-
ресна заед,ница За пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците — 

Белград, 
Божа Н а л о в и ќ , с. р 

За Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за пензиско и инва-
лидско осигурување на работните лу-
ѓе кои со самостоен личен труд вршат 
дејност со средства на трудот во соп-

ственост на граѓаните - Белград 
Станое Петровиќ, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за ПЕ,НЗ,ИСКО и инвалидско осигурување 

на работниците — Војводина, 
Љубинко Милевиќ, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско о с и г р у в а њ е 
на самостојните занаетчии и самостој-

ните угостители — Војводина, 
Золтаи Вашава, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

— Косово, 
Бериша Хиљми, С р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за миров ниско и инвалидско осигуру-

вање на работниците на Хрватска, 
Звонко Ликер, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 
на самостојни обртници, угостители и 

превозн,иц-и — Хрватска, 
Драгомир Заец, с р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување 

на Црка Гора, 
Радослав Ускоковнќ, с р 

За Заедницата за соција,лно осигуру-
вање на воените осигуреници, 

полковник д-р Никола Биуковиќ, с р 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О ДЛ У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ! НА УГОСТИТЕЛ-
СКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „БАЛКАН" 
ОД САРАЕВО ЗА ОЦЕНУВАЊЕ МА УСТАВНОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 7 НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА СОЛИДАРНА 
ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

САРАЕВО, ОД 16 АПРИЛ 1975 ГОДИНА 

1 Угостителската работната орган,изација „Бал-
кан" од Сараево, пред Уставниот суд на Југослави-ја 
поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите од член 7 на Одлуката за 
условите и критериумите за користење на сред-
ствата на Фондот за солидарна станбена изградба 
за работниците во Сараево, што за донесе Собрани-
ето на Фондот на 16 април 1975 година 

Предлагачот смета дека одредбите од член 7 
на наведената одлука кои гласат . . со тоа што 

стан може да им се додели само на работниците што 
се прибавени во Фондот при поднесувањето va ба-
рањето" не се во согласност со одредбите од чл 13, 
И, и 17 став 1, член 34, член 35 став б член 36 став 
о, член 54 став 1 и член 121 од Уставот на СФРЈ 
к дека се во спротивност со одредбите од чл. 13, 14, 
181, 463 и 612, на Законот за здружениот труд, 
( ,Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) затоа што со 
нив се повредуваат самоуправните права на работ-
ниците при доделувањето на станови од Фондот на 
солидарноста и што работниците се доведуваат во 
нерамноправна положба при одлучувањето за рас-
пределбата на доходот на организацијата на здру-
жен труд. 

Предлагачот меѓу другото, наведе дека Устав-
ниот суд на Босна и Херцеговина, пр'и оценувањето 
на уставноста и законитоста на оспорените одредби 
од наведената одлука, немал предвид дека оваа од-
лука во целост престана да в а ж и на 1 јануари 1978 
година со влегувањето во сила и со почеткот на 
примената на Самоуправната спогодба објавена во 
„Службене косине града Сарај ева", бр. 16/77. Исто 
така, ТОЈ е на мислење дека оспорените одлуки се 
во спротивност и со одредбите од наведената само-
управна спогодба. 

2. Уставниот суд на Југославија, разгледувајќи 
го предлогот, утврди дека наведената одлука ја до-
нело Собранието на Фондот на 24 април 1975 годи-
на, врз основа на член 20 од Самоуправната спогод-
ба за издвојување и насочување на средствата за 
станбена изградба („Службена нов,ине града Сара-
јева", бр 12/73), во чиј член 42 е утврдено дека оваа 
самоуправна спогодба се склучува за период од пет 
година и дека обврските што ice однесуваат на сред-
ствата важат заклучно со завршната сметка за 1978 
година Меѓутоа, учесниците на оваа самоуправна 
спогодба склучаја нова самоуправна спогодба за из-
двојување, насочување и здружување на средства-
та за станбени потреби, во рамките на Самоуправ-
ната интересна заедница за домување на град 
Сараево (,Службено новине града Сарај ева", бр. 
16/77), во чиј член 61 е определено дека ораа само-
управна спогодба се склучува за период од 1 јану-
ари 1978 година до 31 декември 1982 година и дека 
нејзината примена почнува на 1 јануари 197Ѕ годи-
на На ТОЈ ден, според член бб од оваа самоуправна 
спогодба, престанува да важ,и Самоуправната спо-
годба за издвојување и насочување на средствата 
за станбена изградба (,,Службено новине г-рада Са-
рај ева", бр. 12/73), а со член 59 од оваа спогодба е 
определено актите за решавање на станбените по-
треби да мораат да се усогласат со одредбите од оваа 
самоуправна спогодба во рок од 90 дена од денот на 
нејзиното влегување во сила. 

Угостителска работна организација ,, Балкан", 
од Сараево, на 1 ноември 1982 година, пред Устав-
лпот суд на Југославија поведе постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста на оспорените од-
редби од наведената одлука. 

Според член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија може да ја оценува 
уставноста на самоупоавните општи акти што пре-
станале да важат, ако од престанокот на нивното 
важење до поведувањето на постапката не помина-
ле повеќе од една година 

Оспорената одлука престана да важи на 1 јануари 
1978 година, а предлогот за оценување на нејзината 
уставност е поднесен до Уставниот суд на Југослави-
ја на 1 ноември 1982 година. Бидејќи од престанокот 
на важењето на оспорената одлука до поведувањето 
на постапката за оценување на нејзината уставност 
помина повеќе од една година, нема процесни усло-
ви за водење постапка за оцена на нејзината устав-
ност. 
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3. Уставниот суд на Југославија , Брз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на С Ф Р Ј и член 
13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, н а седницата од 11 ма ј 1983 година, 
донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот да се утврди дека се ке -

соглаои со Уставот на С Ф Р Ј одредбите од член 7 
на Одлуката за условите и критериумите за корис-
тење на средствата на Фондот за солидарна стан-
бена изградба на работниците во Сараево од 16 
а-прил 1975 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службене новине града Сарај ева". 

3 Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Уставниот 
суд на Југославија д - р Александар Фира и судиите' 
Рамадан Браници, Мустафа Сефо, Владимир К р и -
виш Славко Кухар, Ј аким Спировски, Иван Франко, 
д -р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мирослав Стиоеиќ, Вои-
слав Ракиќ и д - р Ј о с и ф Тра јковиќ 

У-бр 217/82 
11 м а ј 1983 година 

Белград 

Претседател, 
на Уставниот суд на 

Југославија , 
д - р Александар Фира, с р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 
1 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузн,ите 
органи на управата (, Службен лист на СФРЈ" , бр. 
23/78 и 21/82), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

С О Ј У З Н И О Т З А В О Д ЗА СТАТИСТИКА 

Се разрешува од должноста помошник-ди1зек-
тор на Сојузниот завод за статистика Перо Ж а р -
ковиќ, со 15 јуни 1983 година, заради заминување 
во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 15 јуни 1983 година. 

С п п бр 883 
30 Јуни 1Р83 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Гео-
магнетскиот институт („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 24/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е Д И Р Е К Т О Р НА ГЕОМАГНЕ-

ТСКИОТ ИНСТИТУТ ' 

За директор на Геомагнетскиот институт се на-

значува Првослав Јовановиќ, досегашен директор 
на ТОЈ институт. 

С п п бр 884 
30 јуни 1983 годи,на 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ" , бр 23/78 и 21/82), 
С О Ј У З Н И О Т и звршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ Д И Р Е К Т О Р НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО П Л А Н И Р А Њ Е 

За помошник на генералниот директор на Соју-
зниот завод за општествено планирање се назначува 
Владимир Јорковпќ. досегашен советник на претсе-
дателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 

С п п б о 886 
30 Јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот изрршен совет и сојузните органи на упра-
вата ѓ,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА Д И Р Е К Ц И Ј А ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

Х Р А Н Б Е Н И ПРОИЗВОДИ 

За помошник"директор на Сојузната д и р е к т н а 
за резерви на прехранбени производи се назначува 
Јанез Чемазар, генерален директор на Фабриката за 
тутун во ЈБубљана. 

С П . П бр 887 
30 Јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
I 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југосдавија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги врз ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковник Тубин Благоја Миле; 

— за особени заслуги во изградбата и Јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници" Алибеговиќ Бурханудина Ибрахим, 
Матић Николе Станко, Родић Миле Мирко, Сертић 
Миле Здравко, Спасојевић Светозара Јаков; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

потполковници' Вркић Бранка Милосав,, Хрња-
носвић Обрада Стеван, Ступар Миле Илија, 

мзјори Фиолић Слепана Иван, Поповски Дани-
ла Гео-рги, Рак Фране Вице, Стаменковић Милора-
да Светислав, Таушан Ђорђа до Томислав, То-мовиќ 
Зарије Милун, Туе Грге Jyp-aj, Вешовић Драга Мом-
чило, 

капетан I класа: Алфиревић Живана Момчило, 
Ђуркосић Радивој а Андр-ИЈа, Габричевић Мир-ка Ве-
селко, Гитарић Љубомир^ Драгослав, Исак М и л о с -
на Илија, Марић Вука Драгић, Матенгчћ Антуна Ва-
лент, Мехић Шемсе Реџо, Петковић Богољуба Дра-
гутин, Шепић Реџе Хусе, То-пић Душана Лазо, Зла -
тановиќ Тихомира То-мислав, 

капетан Ступар Арсенија Петар; 
заставници I класа ' Алихоџић Суље Алија, Ду-

јаковић Стеве Симо, Горанчић Николе Жив-ко, Ива-
новић Драгутина Бранко Јованић Душа,на Милош, 
Кордић Ко-сте Недељко, Љубојевић Луке Илија, Са-
ћиповић Адема Бајр-уш, Срдић Јован-а Светко; 

за-ставници Цветановски Стојана Миливоје, Џе-
бо Мехе Мидхат, Савић Мил-ош а Илија; 

воен службеник IV класа Павловић Јеремије 
Драгослав; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓуна-
родните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите земји и за истак-
нати заслуги во развивањето и ззацврстувањето на 

мирољубивата соработка и пријателскте односи по-
меѓу Социјалистичка Федерати-вна Република Југо-
славија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

потполковник Аџић Блажа Мило-ван; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значање за напре,докот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковници' Дабић Ја,нка Милан, Чучак Ве-сели-
на Блаже, Касалица Новице Филип, Мочибоб Стое-
нана Марјан, Пејаковић Николе Јово, Стојковић 

Љубомир-а Зор-ан; 
потполковници: Бугарин Мишка Душан, Доста-

нић Здр-ав-ка А Ким, ХаЈДуковић Милосава Никола, 
Јоловић Милутина ГОЈКО. Нешић ВоЈислава Драгић, 
Самриија Дмитра Никола, Сараволац Велимир^ Пе-
тар, Станковиќ Стан,ка Др-агољуб, Зекић Милована 
Милоња; 

воен службеник II класа Капор Баће Жарко ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мзјори: Ашковић Мир-ка Про-дан, Гемалоѕић Р а -
сима Нурие, Дутина Тоипе Глигзрије, ЈазЅински Ми-
те Вид, Коркутов-ић Здр-авка Вотко , Милутин сквић 
Христисоја др Слобо-дан, Патчев Методија Димитри, 
Стојановик Владимира Милан, Урошевић Живорада 
Пветин, Жигић Спасова Јо-ван, Живковиќ Гаврила 
Србислав, 

капетани I класа: Антић Стојче Мирослав, Бого-
јевиќ Милоша Стеван, Цвијић Светозара Милан, Ч а -
баркапа Мине Миљан, Думановски Кире Ангелче, 
Цакановић Хѕнре Осма-н, Џафић Мехмеда Мирсад, 
Хаџибеговић Му'е Ахмо, Јовановиќ До-бри,в-о-ја Нови-
ца, Јованови!^ Петоа Млисав, Кајганић Ђуре Нико-
ла, Којић Мар-ка Никола, Милетиќ Стојана Никола, 
Мутавџић Ми лутина Славко, Петровиќ Славка Ј е -
ленко, Пешић Саве Будимир. Стано-ј езић Живка 
Слободан, Тодоровиќ Видана Миодраг, Трајшовић 
Петра Миливоје, Вретенар Фрањо Грацијано, ByjaK-
лиЈа Јо-вана Момчило, 

капетани' Јанковиќ Ристе Бранко Новаковиќ 
Љуоо-мира Зо-рач, Пран-мћ Марка Анто, Шикања Ду-
шана Бранко Тривић Др-аго-мира Јанко, 

заставници 1 класа - Алигрудић Јована Јагош, 
Башић Доросава Милан, Би јез Хусе Љубомир, До-
мапо-сић Будимира Мир-ослав, Дураковиќ Салка Ф а -
дил Ђурић Милана Ранко, Хр-ват Дур-ме Хасан, Јан-
ча Спасо-је Јосип, Јанков-ић Јоце Славко, Костовски 
Кире Станислав, Крџић Саве Ђоко, Кукур-узо-вић 
Хаџиба Ибрахим, Мићин Душана Бранко, Милић 
Луке Петар, Милхтао-вић Ву-( е Слав-ко, Мелошевић 
Стев-ана Дупхан, Милуитно-зић Душана Богдан, Ми-
т:.ћ Антониј р-Јован, Митић Драгина Станко, Нико-
лић Мило-ша Раденко Нинковић Д рагу тина Мило-
сав, Протић Владе Стеван, Ппек Игњаца Миоко, 
Стаиисавић Милоње Ђо-рђија, Суваљко Анте Сти-
пан-Винко, Талић Азиза Мустафа, Тресканица Саве 
Никола, IJJamih Илије Драгутин, Вучен Јове Ратко, 
Вука циноеић Ратомира Драго-мир, Вујичић Ђорђа 
Стојан; 

заставници: Бошановски Петра Димитар, Бо-
жић Блашка Мићо, Цветковик Чедомира Властимир, 
Денић Живојина Александар, Доинчић Васили)а Ра-
дул, ђу рчев ски Крсте Анто-није, Фр.јко-вић Мухамеда 
Нихад. Гајић Десимира ( Вукашин, Галовић Стјепана 
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Златко, Гргурић Јозе Ђуро, Гргурић Ане Јосип, Ха-
Омера Фадил, Ивано-рић Јован То-мислав, Јањић Сто-
ја дина Жарко, Лукић Јосе Благоје, Митић Николе 
Михаило, Пешковски Драгана Ђо-рђе, Нухић Позира 
Раиф^ Павло-в-ић Јована Радомир, Питић Бећмра Су-
лејман, Радовиќ Петра Милан, Радушк,и Божидара 
Љубиша, Рахић Рагиба Осман, Сешељ Милана Ми-
лорад, Смиљковци Стевана Величко, Стаменковић 
Драгомира Драгољуб, Стевић Бранка Бранко, 'Галић 
Агана Иб-рахим, Трај ковић Душана Ненад, Весели-
новиќ Сокола Јован, Вукосављевић Стевана Слобо-
дан, Живко-вић Божидара Томислав, 

постари водници I класа "Борђевић Глигорија 
Милисав, ИгњатоЕић Милоша Слободан, Илик Бо-
жидара Костадин, Љиљак Петра Јово; Марјанови!! 
МИЈ е Јосип, Пинтар-ић Ивана Лука, Радосављевић 
Илије Аранђел, Селак-овић Витомира Радољуб, Ста-
менко!, ски Бојка Русим, Стојакоеић Душана Слобо-
дан, Тимков Михадила Перо, Толораноски Цветана 
Митре, Вујичић Ивана То-мислав; 

воени службе,ници III класа Баралић Рудолфа 
Јозица, Јо-кић Душана Љубица, Капун-Нешић Мили-
воја Милица, Лучић Мате Бисерка, Николић-Вуји-
новић Ђуре Милева, 

воени службеници IV класа' Ј а њ и ћ -Мадут Сте-
ве Ђуја, Радуловић Сретена Никола, Рамић Абдула-
ха ХивзиЈа, Толушић Ђурђа Цвета, 

воен службеник VI класа Дуњић Драгутина 
Бошко; 

граѓански лица на служба во ЈНА Милаћић 
Љубомира Борјана, Николић Владаислава Ррагољуб, 
Типура Мухамеда Азра; 

— за примерни заслуги и умешно-ст во работата 
н,а развивањето на постојан полет заради о-стварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ково-дат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во св-оите единици и ус-
танови 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

полковници' Лазаревић Станка др Драгољуб, 
Матић-Дудаш Марка др Анте, 

потполко-вници' Баескић Симе др Сретен, Бла-
таннчић Илије Мијат, Димић Томе Љубомир, Дели-
з а им о-ви ћ Нациба Ризах, Диков iih PI ван а Никола 
Грандић Драгана Ратко, Ивановик Бучете Бранимир, 
Крагуљ Михајле Душан, Недељковић Животе Милу-
тин, Нпколић Миљка Петар Подвооац Фрање Вла-
до, Полов-ина Јандрије Никола, Радеч Крсте Бори-
слав, PeGрана Ђуре мрпх Душан Савић Радова на 
др Обрад, Симендић Младена Момир Ставревић 
Ставре Јов-ан, Стошић Ђороа Сретен, Шешлија Ду-
шана др Богољуб, Шулиго! Филипа Цветко, Татало-
вић Илије Спасе, Beiap Ибро др Шевко, 

мајор-и: Ерор Миле Будимир, Јако-вљевић Ми ло-
ра д а Слободан, Јовић Илије Србољуб, Лакота Хилме 
Шемсо МитиК Свето лика Славољуб, ПетрскиК Симе 
Миливоје Старчевић Антова Иван, Шуто лан Душана 
Бранко, Т о-д оро ви h Дамјана Љубомир, Томо-вић Рис-
те Угљеша, 

капетан^ I класа' Перишић Срећка Слободан 
Радин Милана Владета, Ставњак Саве Глигор, 

заставник I класа Пехар Илије Јо-сип; 
воени службеници II класа' Ивановик Гојка Дра-

гомир, Павловић 'Бо-рђа Раде; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори Кнежевић Тодора Алекса. Буковик Ни-
коле др Радив-оје, 

капетани I кла-са: Агић Фејзије Алија, Ајаноолћ 
Османа Мехмедалија, Баб-ић Нике Лазо Бајтаревић 
камила Хикмет, Бјелојица Драгомира Ранко, Тхиро-
вић Бранка Мило-мир, Ѓурчин "Буре Чедомир, Ђумић 
Николе Драган, Ђуро-виК Радисава Стаанимир, Фер-
ха!беговић Салке Махмут, Јо-ван о-вић Добривоја 
Радослав, Јовановиќ Петр-а Миодраг, Јс-з-ичић ПБуре 
Миле, Лепшано-в-ић Милана Р а д и л а в , Мандић Осто-
je Момир, Марчета Пере Миле, Нецин Владе Љуби-
ша, Пељто Су л еј мана Нурија, Стефановиќ Станоја 
Томислав, Стојиќ Розка Јов-о, Тодоровиќ Тодора Бра-
нислав, То-до-сиЈевић Срећка Александар, Урошевић 
Пр едо ага Мир-ко, Видаковић Илије Мато; 

канета ни: Бајрамовић Сулејмана Алата, Безак 
Стоенана Жарко, Јурановић Петра Зоран, Ковачић 
Милана Бошко, Лазревић Гв-озде,на Драган, Мусић 
Ћазима Расим НегоѕановиК Душана Мил-оје, 

по-ручник Павичић Слепана Милан; 
потпоручник Ко-рјепић Мурадифа Мустафа, 
застапници I класа Јахић Ћаме Ћако, Јурко-вић 

Ивана Иван, Кнежевик То-ме Стеван, Ко-јадиновић 
Миле Милутин, Тадаре Јурај а Мир-ко; 

заставници: Блажиќ Јо-ве Симо, Бошковиќ Мир-
ка Бошко, Божи,новски Нико-ле Стефан, Диздаревић 
Мустафе Хасан, Гаши Асапа Миљаим Јовановиќ 
Драгољуба Мирослав, Јовановски Славка Добре, Ку-
думија Фрањо Мирослав, Рајић Јов-а,н Рајко, Сеп 
А Н Д Р - И Ј е Јосип; 

постари водиици I класа' Богданови^! Раденка 
Белисав, Булатовиќ Секуле Радислав, Гутаљ Рајка 
Бранислав, Херцег Суље ХусеЈин, Илић Радомира 
Душан, Ивко-вић Шима Никола, Јо-вановић Миливо-
ја Славимир, Кецман Во-шка Здравко, Конев Ивана 
Љубен, Ко-лар Ивана Бранко, Малешевић Тбуре Бо-
жо, Малта Љубе Виктор Маринковић Ђорђа Јо-ван, 
Митић Бр анис лава Мио-драг, Ор-сић Милана Петар, 
Л ел ров чћ Ионака Душан, Поповић Луке Раде, П о -
строг Мићана Никола, Пузо-вић Пр-оке Милијан, Си-
миќ Душана Адам, Синановиќ Касана Мукарем, 
Стомеокнвић Боре Раде, Стефановски Кире Боро, 
Степановиќ Драгољуба Недељко, Стохпић Стојана 
Драган Таптевски Николе Сефарим, To д оро в мћ Доб-
ривоја Драгиша, Велефлинг фрања Јосип, Влаисав-
љоЕић Милана Мишо Живко-виќ Миодрага Свето-
мир. 

по-стари Б О Л Н И Ц И : Баплука Симе Рајко, ХубиЈар 
Myje Хасо, Јамбришак Фрање Слав-ко, Крсмановић 
Миље Г О Ј К О , Кукић Богдана Бошко, Мићић Крсте 
Мирослав, Перхоч Мартина Јосип, Стојчић Михајла 
Бора Шкиљо Илије Перо Шуматић Мил ора л а Мак-
сим, Влашић Јосипа Ст1епан, Вулии Нико-ле Славко, 

воен службеник III класа Шувак-Шевић Вош-
ка Ана, 

воен службеник V класа Соколић Рудолфа 
Драгутин, 

воен службеник VI класа Мркајић Бобић Вида 
Ло илеана, 

граѓански лица на служба во ЈНА Анђелић Ма-
те Марко, Барбић Марка Емица, Дејановиќ Ивана 
Јосип, Хаџи,мбего-вић Абдурахима Хиба, Крџа Јова-
на Иедељко, Малешевић Аврема Помба, Накаш Му- , 
схафс др Абдулах, 

— за особени заслуги отечени во борбата про-
тив непријателот за ослобо-дување на нашата земја 
и заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајор-и: Ивановиќ Љубите Радо-мир, Ивановик 
Вошка Живко, Јовићевић Славка Жив-ко. Ко-совац 
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Душана Љубан, Матошевић Анте Велимир, Перић 
Ра јка Бранислав, - Радосављевић Павла Слободан, 
Шћегсић БОЈ ина Ми ЛОЈ е; 

капетани I класа: Бирински СтЈепана Звонимир, 
Костадиновић Радивој а Урош, Кудра Николе Све-
тозар, Вран,еш Стевана Ж и в к о ; 

заставници I класа: Лазаревић Милутина Дра-
^ гољуб, М а к р и е в с к и Андре Милутин, Пак тип Драго-

љуба Димитрије, Периќ Cnacoja Миодраг, Тодоро-
вци 'Буре велимир, Ж и в и ћ Ристе TpajaH, 

заставниѕк Петричевић Ане Мартин; 
постар водник I класа Глушица Петра Б о ж о ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

капетаки: Антишић Аидрије Анте. Ђоковић Ђо-
ке Милан, 

постар водник I класа Павлековић Ивана Иван; 
постар водник Радетић Чеде Богдан,; 
граѓански лица на служба во Ј Н А : Ба јчетић 

Лазара Саво, Бодолов,ић Адама Ранка, Бошњак Анте' 
Радослав, Чероеић Ђуре РозалиЈа, Чоловић гБорђа 
М^лссавка Деже Ивана Иван,ДоЈЧИнооић Рудо лера 
Map'Hja, ЏучЗо Ахмега Сана, Ђапић Боже Тонка, 
Ђсрић Обрена Неђо, Ђурић Фрање Јелка, Ђурић 
Видоја Мара, Фетахоеиќ С а б р и е Закла, Фурллћ 
Франце Виктор, Гарибија Шећира А л PI J а, Грачани^ 
Боже Ристо, ГруЈић Видосав^ Милан, Грузичић Или-
je Летав Хаџихасановић Мухаарсма Татјана, Хеби-
бовић Алије Зејна, Хелаћ Веј сила Омер, Храстов 
Слепана Иван, Хурег^очзић Хдмзе Халим,' Имамовић 
Салке Бехка, РХсапоѕић Рагиба Јасмина, Ивановик 
Петра Милена, Ј а м а кос м а нови ћ Мехе Сулејман, Ј е -
лисавац Мирка ,Го-јко, Ка ј та з Алије Амјр. Капета-
новиќ Хусеина Џавид, Кара бег Мустафе %емал, К а -
ти ћ Симе Душко Кнежевик Ристе Душан, Ковјанић 
Андриј е Хилда, Крешић Или! е Јелка, Куртовић Х а -
лима Мехмед,, Квесић Јозе Перо, Липа Фехима Су-
вада, Максимовиќ Раде Гордана, Мезбур Ибрахима 
Фатима, Мићев,пћ С pi ме Крсто, Милош Мате Иво, 
Мочевић Крстче Драган, Мујић Bajpe Мехо, Муњас 
Теодора Илија, Муса-Бисић Алије Зз^мрета, Нази-
фовић Репе Хилмија, Обрадовић Бошак Винка, 
Југославија за период од 1981. до -1935. грдине у 1983. 
Омерчић Омера Хамза, Османовиќ Османа Саво, 
Петковиќ, Милана Миро, Пилиповић Малана Стево, 
Плехо Авдо Сабрија, Попа!а Омера Смаил, Потпа-
рић Саве Гордана, Пупчевџћ Марка Цвијан, Пушкар 
Душана Душанка, Рад,оњић Васе Мара, Радовић Сте-
ве Љуба, Рајков-ић Марка Петар, Разић рипала Са-
лих, Ристевски МИЈ е Ката, Роубић Фрање Вјеко-
слав, 

Сандић Лазе Александар, Сеги Јаноша Јанош, 
Сидран Bajpe Хусеин, Солдин Хакије Мухамед, 
Станковић Стевана Добривоје, Шеховић Ахмеда 
Шемса, Томић Славка Ката, Topбица Богдана Миро-
слав, Варагић Милете Јелка, Воркапић Љубе Марко, 
Вучек Стипе Маријан. Вучићѓ Ђуре Љубица, Вуко-
вић Гавре Мирко, Зука Шерифа Мухарем, Жанетић 
Мате др Франко, Ж и л и ћ Пере Марко; 

— за пр-имерна работа на развивањето на поле-
то? за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и В О Ј Н И Ч К И особини што 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан I класа Цурић Звонимира др Иво; 
капетани: Бутика Јосипа Јосип, Допхић Вељка 

Радол^уб. Ђорђа Петра СТЈелан, Ђорђевић Живоми-
ра Предраг, Елез Николе Момчило, Хусковмћ Муха-
рема Мирсад, Ибрахимовић Абдулаха Ислал!, Ј о к а -
ноиић Радомира Владимир, Костић Пунмше Мио-
драг, Костић Драгољуба Ж И В О Ј И Н , Крстовић Крсте 
Драгомир, Куќо Селима Омер, 1У1ихајловић Добри-
воја Драган, Кого Риса е Божо, ОстоЈић Павла Ж и в -
ко, Псшић Божидара Зоран, Репашиђ Тра јана Ми-
лан. Рустемознћ Ќсада Мустафа, Салихефендић Иб-
р ахим а Раиб, Шабаановиќ Химзе Сабрија, Тодор-ов-
ски Спасе Ђорђ-и, Виденик Миливоја Ненад, Ж и к и ћ 
Бранислав^ Омер, Живановиќ Милојка Бранислав; 

поручници: Алексић Петка Вуле А-нђелковић 
Милана Живко , Андрејев.ић шРадивој а Небојша, К а -
ран Мида' Младен, Кушанић Петра Винко, Митић 
Драгомира Милорад, Момчиловић Петра Микица, 
Поп адил Град,имира Јован, Радо-сављевићУ Божидар а 
М И Ј Б О Ј К О , Р а ј и ћ Душана Предраг Солдат Д у р а н к е 
Зоран, Шариќ Јосипа Иван, Томчић Гав-ре Момир; 

заставник Петровиќ Радосава Душан; 
, постари водници I класа: Агић Авде Адил, Бу- i 

цаки Мије М И Ј О , Ђокић Најдана Новица, Ерман Ан-
тена Мартин, Карас Драгутина Драгутин, Маринко-
вић Мис драга Бранислав, Станој евић Рад,ована Ми-
хајло, Сто јановиќ Ранђела боривоје, Велага Лазе 
Милан, Зулић Смаје Енвер; 

постари водници: Чемерикић Ст4нислава Радо-
ван, Давитков Бориса Никола, Џунић Ранђела Сре-
тан, Хоџић Се јфе Јасмин, Ј а јчанин Михаела Жарко , 
Јешић "Буре Милош, Јови.ћ, Новице Миле, Иатшћ То-

, дора Г О Ј К О , Пешић Раде Петар, Ру јееић Душана Ду-
шан,' Тодоровиќ Р а ј к а Недељко, Трнчић Тихомира 
Драгослав, Вујичић Вида Драган, Вукобратовић Ни-

, коле Милош, Вукоеић Душана Раде; 
водници I класа: Бејатосзић Марка Зоран. Ф и а -

v менго Мате Андрија, Хома Ђуре Мирослав, К и ш Ј о -
сипа Жељко, Петровиќ Слободана Симеун, Радак 

j Мирослава Стеван, Раденовић Миодрага Велимир, 
Шабац Звездана Радомир, Савић Радивој а Жарко , 
Тана сид еѕвић С л а в и т е Мирослав, Влашковиќ Андри-
je Нсдељко, За,тжовкћ Велимир^ Драган; 

водник Ндрецај Ђоке Љ у ш ; 
воени службеници VI класа: Деуш Ловре Иван, 

Пољак Мит^-а Вељко; 
воен службеник VII класа Радоњић Алексан-

дра' Златко; 
граѓански лица на служба во Ј Н А : Б а ш и ћ Изе-

та ЗиЈад, Бишаноеић Авдо Мустафа, Цкић Мехмеда 
Фетхија, Чоло Шабани Фадил, Делизаимовић Са-
лиха Алмаса, Ђошић Радивој а Бранка, Ђузеловић 
Смачла Кемал, Гљивица Милана Љубица, Граховац 
Саве ОбрениЈа, Ибишевић Ибишима Ибрахим, Кер-
тић Миле Милка, Кривокућа Станка Раде, Ласта 
Ивана Јуре, Максимовиќ Драгана Драгољуб, Мари-
нов ић Петра Иван. Милутиновић-Ратчевић IXlwодра-

ла Радмила, Миниќ МихаЈла Миле, Николић Вука-
шина Момчило, Омазић Хусе Факета, Пантелић 
Фрање Ана, Павкозић Велимира Ђофђе, Салковић 

1 Заима Расим, Сембр Николе Даница, Стапић Неђе 
Симо, Вуковић Николе Не^ељко; 

— за особено -истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
В О Ј Н И Ч К О држење 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 1 

( 
постар водник Сачиќ Халима Ибрахим; 
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— за особени заслуги Ера ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности во создавањето 
и развивањето на политичкото и моралното един-
ство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

потполковник Паганин Ивана Иван; 

— за особени заслуги во изградбата и Јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето -со единиците на вооружените си,ли на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТН,А 
ЅВЕЗДА 

полковкици' Фабрич Ивана Јосип, Ивановић 
Павла Секула,. Ивошевић Петра Душан Лилић Со-
кола Мирослав, Розман Винка Јоже, Турк Ивана 
Јанез, Зорц Фрање Младен; 

потполковници: Батинић Манојла Ристо, Кежић 
Јозе Виктор, Козић Ђоке Богдан, Мрдаковић Милу-
тина Вукоје, Предооевић ( Стојана Васо. Стојановик 
Николе Мшѓан; 

каиетани I класа: Видавић Александра Јован, 
ВуЈановић Петра Марко; 

заставн,ик I класа Петровиќ Миладина Драгутин; 
воен службеник IV класа Лешко Јакоба Л а-, 

дислав; ' 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник Чуљковић С т а п и т е Богдан; 
мајбри: Антић Боривоје Ђорђе, Чаласан Ђурка 

Сав^, Ђорђевић Вукашина Обрад ИлиБ Петра ДИ-
М И Т Р И Ј е, Јержабек Јарослав^ Јарослав, Катанић 
Радивој а Ђорђе, Којић Обрада Борислав. Коковић 
Обрада Стеван, Лукић Богомира Живота, Младено-
виќ Вукашина Миливоје, Перков а ц Јосипа Андрија, 
Станић Иве Иво, Шкапин Рудолфа СтоЈан; 

капетани I к^аса . Главаш Иве Марко, Илов Ми-
тре Никола, Калта к Фехима Адем,' К у ж е т Глише 
Никола, Лукман Мартина Штефан, Митровски 
Алексе Раде, Нешић Саве Милован, Петровић Ро-
зо-мира Живко, Предарски Методија Драган Симић 
Мирослава Миливоје, Соколовиќ Р а д и в о е Зоран, 
Соларов Ср^ће Саво, Станковић Ђорђа Миладин, 
Туркушевић Арафа Кемал, Величковиќ Цветка Сло-
бодан; 

капетан^: Костић Станимира Радомир, Симић 
Илије Миладин, Таборин Драгутин а Милан, Ж и в а -
динови^ Милорада Радослав; 

заставници I класа ' Ашковић Ђорђа Драгић, Бе-
ћиревић СилхиЈе Исмет, Борчић Димитрија Мило-
рад, Добрић ЈевтиМија Радомир, Ђорић Јована Че-
домир, Јанић Драгољуба Живадин Јевђић Радојка 
'ЖЈвомир, Јовановиќ Славка Милорад, Јовић Димит-" 
риј а Светомир, Колар Ј о ж е Станко, Лепојевић Воти-
слава Момчило Лучић Лазе Бранко, Ма рини ч Ште-
ф а н а Иван, Марковић Стојана Милан, Николић 
Драгослава Радош, Радаљевић Веселина Крсто, Рау-
товић Илије Миомир; 

заставници' Баста Слободана Илија, Бугарић 
Вукомира Милан, Ћ,урувиЈа Нико-ле Јован, Чачић 
Мариче Славко, Чордаш ЈБубана Милан, Ђоровић 
Тана сија Милан, Флухер Франца Франц, Годић Ми-
лоша Ђуро, И л и е в с к и Бранка Богољуб, Кокар То-
дора Радослав, КорајлиЈа Луке Ивица, Малиновиќ 
Јове Раде, Марковик Светислава Милисав, Марин-
о в и ќ Стојана Милорад, Мијаиловић Милосава Р а -
дован, Миркић Радована Д и к о / Николић Светозар а 
Профир, Панчић Душана Петар, Петро в ић Чедоми-
ра ЈБубивоје, Прешерн Виктора Франц, Пушкар Ми-

,лана Павле. Панчић Милутин а Илија , Рибаћ Марти-
на Аранђел, Стојановик Чедомир^ Мирк,о; Томшич 
Мариј е Виљем, Тричковић Симе Велимир, Веленцеи 
Ј о ж е ф а Иван, 

постари водници I класа ' Буцало Јове Милан, 
Булатовиќ Милорада Миодраг, Гашић Михајла Дра-
гомир, Јазбиншек Ја кода Петар, Јовановиќ Мио дра-
га Бошко, Колуицић Срете Саво, Манић Богомира 
Живорад, Мартиновић Милутина Добросав, Ристиж 
Велимира Петар Сладокевић Миленка Миленко, 
Стојановик Мили сава ^ л а д и м и р , Узелац Андриј е 
Ж и в к о ; 

воен службеник III класа Левић Рудолфа Ма-
рија , 

воени службеници' IV класа: Бар ши Ференца Јо -
ж е ф , Лончина Симе Рајко , Штимац Антун а Влади-
мир, 

— за особени заслу,ги во развивањето на меѓуна-
родните односи помеѓу Социјалистичка^Федеративна 
Република Југославија и другите зеМЈи и за истак-
нати заслуги во развивањето и зацврстувањето на 
мирољуб и в ат а соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и ,другите држави 

СО ОРДЕН ,ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА "ГЕРДАН 

потполковник Попадиќ Драгољуб а Момчило, 

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

v СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Стефановиќ Борислава Илија ; 
потполковник^ КОЈић Бранислава Стојан, Ш к а -

рић Јове Љубомир; 
мајор Узелац Стеве Јово; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мај ари Димовски Глигора Душан, Гајић Алек-
сандра Владимир; 

капетан I класа Милошевић Б л а ж е Драгољуб; 
заставнипи I класа: Дедић Азиза Сулејман, Код-

риќ Јагнеза Леополд Нограшек Франца Антон; 
заставници' Б а ј и ћ Предрага Срђан, Бојић Б о ж и -

дара Велимир, Чагоровић Милана Велимир, Јанковиќ 
АлАлександра Благоје, Kponei АлоЈза Алојз, Ш и ш -
мановић Николе ЈБубиша; 

постари водници I класа: Бонжовић Миломирз 
Драган Север Фрање Винко', Стајић Војислава Б о ш -
ко ВидакОвић Живана Боривоје, Здравкбвић Радо-
вана Милован; 
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воени службеник IV класа Касун Ивана Еуген; 
граѓански лица на служба во Ј Н А : Несторовић 

Божидара Драгољуб, Прагхротник Богомира Mapje ra , 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеал во своите единици и ус-
танови 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО З Л А Т Н И МЕ-
ЧЕВИ 

пол кованци: ЂорђевиК Јована Павле, С Т О Ј К О В И Ќ 
Милана Милорад, 

п о т п о л MO ЕН иц и" Б о ж и н Владимир^ Божидар, 
Фрапчешкин Хилари;! а Александар, Илић Ми лента-
та Драгослав. Ивић Јанка Јован, Ќандуч Ивета А л -
бин, Крхин МатиЈе Макс, МатеовиК Ратомира Ми-
лутин, Ииколић Станоја Александар, Осилник Јоси-
па Милан Павловић Свети сл ара Милорад, РаЈКОвиК 
Стојана Миодраг, Троха Антона Јосип, Вукосавље-
вић Милоша Драган, 

мајори БизЈак Август^ Иван, Гилановић Петра 
Чедомир, Гончин Душана Винко, Јовановиќ Стоја-
на Сределе, Јурић Гене Миле, Мајсторовиќ Марка 
Радисоје, Ма л,коч Халима Емин, Микшић МИЈ е Јо -
сип, О О С О Ј Н И К Сречка Сречко, Пагловић Драгомира 
РадоЈле, Стојановик Петра Ж и г орал, С У Ш Н И К Ан-
тена Стане Шел Винка Иван, Трпески Динка Сто-
јан, Жарковиќ А Ким а Комнен, 

капетан^ I класа Апостоловски Андона Раде, 
Цаштћ Недељка Војислав, Фурлап Јосипа Јосип, Га-
јик Јоце Милан, Кецић Стеве Бошко, К а ц и г а Ливи-
ТП Л И В И Ј , Крошл Ивана Иван, ОбрадовиК Миттована 
Бранислав, Обровац Миле Иван Станковиќ Трепча 
Добривоје, Стојановик Милојка Драгутин, Стојковиќ 
Душана Новица, Шпорчић Андриј е Никола; 

застапници I класа ' Алић Рашида Химзо, Бече ј -
ски Миодрага Божидар, Јаанић Севера Милан, Мит-
ровиќ Богдана Јован, ПопооиК Добро сава Миломир, 
Вујовиќ Радосава Милутин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
Б Е Ч Е В И 

мајор Взткмановић Ђуре Бранислав, 
капетани I класа АбдулИК Мирка Михајло, Ан-

тониќ Фоање Б о г о с л а в , Во гунов и ћ КОЈ е Момчило, 
Греења Дане Томислав, Јагаринец Фоање Ивица, Ј у -
га Ззонимира Новина, Марковик Дсагомира Вели-
сав, Миладиновиќ Здозвка Собољуб, Кажановски 
Александра Мирко, В О Ј И Н О В И К Милоша Живомир, 
Петровиќ Живана гБорђе; 

капетани Мех Венчеслава Рајко, МИЈ отовиќ 
Драгољуба Милорад, Плећаш Петра Мл-гттлн, Радо-
шевић Миловапа Г О Ј К О , У ш а ј Јожета Виљем, 

поручник Рак Звонка Дарко; 
застаЕници I класа Георгиевски Методија Д и -

митонjе, Југоов-ић Д р а г и т е Властимир, Радовиќ Пет-
ра Радомир, 

заставници' Дешник Руперта Милан, Кахпеџић 
Боге Хамид, Растодер Фаќа Фаик, ТомиК Марка 
Фрњао, ВитошевиК Јована Обрен, 

постари Б О Л Н И Ц И I класа АнђелковиК Ристе Бу-
димир, БабиК Душана Славко, Б и ж и ћ Петра Нико-
ла Босниќ Душана Рааде, ЂуриК Тодора "Буро, Ерик 
Анђелка Мирко, Герлич Антена Мартин, ИгњатовиК 
Ђорђа Зор.ан Ковачић Ивана Давор, Лесков ар Луд-

вика Лудвик, Марвин Антон а Ив,ан, Петровиќ Сто-
јана Томислав, Планинц Михаела Марјан, Руедл 
Фердинанда Бенедикт, Симовски Бориса Вангел, 
Стефановиќ Велимир^ Андрија, СтевановиК Спасе 
Слободан, Степановиќ Бранка Милан, СТОЈ аковић 
Миленка Владимир, Стојановик Војислава Момир, 
ВујаниК Сетоје Илија , Ж и г и ћ Гојка Душан; 

постари водпици: Божиловиќ Ратомир а Мио-
драг, ДабиК Драга Милан, ДробњаковиК Благоја Ми-
ливоје, Главоњић Саве Милан, ИватнишевиК Лазара 
Слободан, Леа-здиаз Гезе Лудвик, Р а к у ш а Јанеза 
Ив-ан, Стојанов Светоми,р а Стојан, Шчавничар Ф р а -
ње Фрањо, ВидакозиК Ж и в к а Васо, 

воен службен,ик IV класа Гринтал Мила Винка; 
граѓански лица на служба во Ј Н А ' Ж г а в а ц Н и -

кола ја Николај , ФерјанчиК Мариjе Марјан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

воен службеник VII класа ОстојиК Франца Плет-
ка , 

граѓански лица на служба во Ј Н А ' АЈДНИЅС 
Франце Мирослава, АлиК Меха Асија, Б а ј ц Јожета 
Олга, Цептрих Леополда Хедвика, Горенц Алексе 
Франц, Гром Андреј е Марјан, Хадулин Антена Мар-
тина, Хашић Изака Анка, Пековиќ Ненад а Татјана, 
Јаушевец Матије Иван, ЈелушиК Ивана Ладо, Језа 
ЛоЕре Штефан, К а л е з а р Франца Maja, Козлевчар 
Ј о ж е ! а Јожица , К у х а р Г а б р и е л а Борут, Мартино-
виК-Ксс Божидар а Еожидара, МиновиК Мирка Р о -
мана, Мошкуи А лој за Злата, Мрзељ А ЛОЈ за Ш т е ф -
ка, На годе Јапеза Марјан, НаЈдановиК Натевжа М а -
рија, Николик ШесЅзчета Афродита, ПејиК Јове Б о ш -
ко, ПериК Дра голуба Душан, Плут-Подвршић Цири-
ла Милена, Подбрезчик Михаела Цветка, Подлип-
ник Ало-јзија Метка, Радоха Матевжа Марија , Шкор-
јанц Доагутина Даница, Шкрлец Тра јана Злата, 
Шпацалан Леополда Марија . Швигељ Фердинанда 
Павел, Тога ја Илије Косовка, Вериш Стојана МиКо, 
Ж е љ к о Јанеза Јанез, Ж у п а н Јанеза Хедвика; 

— за примерн-а работа рѓа развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и В О Ј Н И Ч К И особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

полетани I класа ЛаЈшић Р а ј к а Мирко, Посав-
чић Ивана Владимир, Савић Тадије Милан; 

капетани ' Бачиалић Душана Влада, БалцоЈКић 
Димитрија Миодраг Бостич Владимира Игор, Б у -
ќан Мирослава Борислав, Чанчар Вошка Крста, Ди-
митровски Тодора Спасе, Ђорђевић Слободана Ми-
лорад, Гачпик Ј о ж е ф а Горан, ЈевремовиК Петра, 
Милорад, Кентрић РадивоЈа Боро, КосановиК Мила 
Мићо, Костин Ђорђа Раде, КрстиК Борислава Рат -
ко, КуленовиК Ахмета Анмед, Марковик Луке Час-
лав, Миха ј ловић Милова на Братимир, Миклавц 
Франца Рајко, Митровиќ Богдана Микадло, Митро-
виќ Јове Ненад, Николик Станимир а Мај дан Пле-
т е Маријо Ивица, Радовиќ Саве Жељко, Розман 
Јанеза Марјан, Савик Ћорђа Симо, Станојевић Во-
јцелава Драгомир, Страхинић Миливоја Светислав, 
Ша котиК Радивој а Милан, Т р а ј кози ски Лазара В О Ј О , 

Трута Петра Чедомир Величковиќ Бранислав?! Бо-
жидар, Вухадин Ми кована Душан, Зделар Петра 
Дане, ЗориК 'Буре Мирко, 
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поручи,иди: Алексић Предрага Радован, Б у н -
џија Милана Милорад, Динић Драгољуба Драгослав, 
Добричанин Миодрага Југослав, Дракулић Петра 
Душан, Ђукић Стокана Раде, Дало Стипана Нико-
ла, Јовановић Нед емира Петар, Керановић Ристе 
Божо, Кљајевић Миодрага гЊоко, Кља-Јић Влајка 
Станко, Недељковић Бранислава Драгољуб, Пајо Са-
фета Мемиш, Па вл оси ћ М и л е т а Перо, Пеј чић Бор-
ка Драган, Перовић Јована Мирко. Стаматовић Ра -
досава Мирољуб, Стојанов Милча Богдан, Стојнев 
Басила Љубче, Шахиновић Мехмеда Јасмрш, Угре-
вовић Вошка Драгољуб; 

потпоручник Јањанин Николе Миле; 
заставник Јаневски Ђорђа Димитриј е; 
постари водници I класа: Бобић Боже Ђорђе, 

Бурић ГоЈка Богдан, Ђорђевић Васила Бошко, Фи-
липовић Љубомира Александар, Јовановиќ Вукади-
на Станоје, Накић Фране Славко, Радвеић Радоша 
Раденко; 

постари ходници: Демић Милана Мирко, Глувић 
Милана Славко, Јевремовић Томислава Бранислав, 
Михајловић Милована Бранко, Пух Ивана Иван, 
Селин Јожефа Исток, Згонц Франца Бранимир, 
Жер јал Андриј е Зоран; 

водкици I класа Ан,доновски Б л а ж е Миле, П а -
пиќ Душана Горан, Генц Бела Павел, Јарашевић 
Ибрахима Мустафа, Јелушић Томе Јосип, Југовић 
Арсенија Милоје Јукан Ибриза Џемал, Крњак Стје-
пана Данијел, Крстић Предрага Драган, Лишангаг 
Богића Милан, Матикан Иле Тихомир, Памучар 
Петра Веселко Рула Ивана Иван, Шипетић Живото 
Радомир, Видик Александ,ра Душко, 

водник Дедаљ Нерца Ник; 
воен службеник V класа Радић Љубомора Ни-

кола; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Абрам А Л О Ј -

за Радован, Арсенијевић Душана М И Ј О М И Р , Фе'зић 
МИЈ е Магда, Ѓулан Стипе Раде Владимир, Кошир 
Антона Диана, Кра јник Андриј е Роман, Митриќ 
Милована Милева, Натлачен Франчишка Франц. 
Павлић Слепана Драгутин, Ремић Анице Зденко, 
Ристевски Стерија Јордан, Секне Франца Франц, 
Стаменковић Драгољуба Младен Стубичар Михаља 
Марија, Шабанај Исљама Иса, Шпанић Антена Фа-
тика, Штравс Франца Ана, Штрибл Николаја Дра-
гица, Татић Ми лутина Лука, Тошић Спасоја Новак, 
Тратаар Антона Андреј Зупанчич Антена Иван; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
В О Ј Н И Ч К О држење. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник I класа Станиќ Лазара Здравко. 

Бр. 123 
22 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Станој евик Ж и в к а Тихомир 

Бр. 134 
27 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 'СФРЈ, 

Петар СтамЅолиќ, с. р. 

С о Д Р Ж И Н А: 
Страна 

484. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на долгорочна програма за ре-
гулирање на извозот и увозот за пери-
одот од 1982 до 1935 година - - - 1061 

485. Правилник за надомест на трошоците за 
кривичната и процесната постапка пред 
воените судови — — — — — — — 1061 

486. Наредба за височината на трошоците за 
испитување на новосоздаден и странска 
сорта во огледно поле и во лабораторија 1064 

487. Решение за измена на Решението за утвр-
дување на составот на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита 1064 

488. Самоуправна спогодба за листата на те-
лесните оштетувања — — 1064 

489 Самоуправна спогодба за листата на про-
фесионалните болести — —- — — — 1075 

Одлука за одбивање на предлогот на Угости-
телската работна организација „Балкан" 
од Сараево за оценување на уставноста 
на одредбите од член 7 на Одлуката за 
условите и критериумите за користење 
на средствата на Фондот за солидарна 
изградба на станови за работниците во 
Сараево од 16 април 1975 година — — 1081 

Назначување % разрешувања — — — — 1082 

Одликувања — — — — — — — — — 1083 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа. бр. 1. Пошт. фах 22в. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиМ. - Печати Белградски издавачко-графички завод, Белград, б у л е в а р војводо 
Машина бр. 17. 


