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727. 

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 
точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, во врска со член 4 од Зако-
нот за обезбедување средства за отстранување на 
последиците од катастрофалниот земјотрес што го 
погоди подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/79) и со член 8 од Законот за средствата за 
отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалисти-
чка Република Црна Гора во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/80) Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 10 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ 
УПЛАТИЛЕ ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВА-
ЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ 
ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основата за валоризација на средствата за 
1981 година ја претставуваат средствата што ре-
публиките и автономните покраини ги уплатиле за 
1981 година до 15 јануари 1982 година и средствата 
што републиките и автономните покраини ги упла-
тиле за 1980 година по 15 јануари 1981 година, све-
дени на основата за валоризација според Одлуката 
за утврдување на структурата на средствата што ја 
претставуваат основата за валоризација на сред-
ствата за отстранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на СР 
Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/81), и тоа: 

Динари 
1) средства без обврска за враќање: 
— СР Босна и Херцеговина 640.426.491 
— СР Македонија 287.923.030 
— СР Словенија 884.076.432 

— СР Србија без териториите 
на автономните покраини 1,287.128.798 

— СР Хрватска 1,840.009.537 
— СР Црна Гора 86.831.182 
— САП Војводина 603.601.762 
— САП Косово 75.516.570 
2) средства во вид на кредити: 

— СР Босна и Херцеговина 315.748.319 
— СР Македонија 142.970.841 
— СР Словенија 415.019.592 
— СР Србија без териториите 

на автономните покраини 608.257.563 

СР Хрватска 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

Динари 
665.344.860 
43.194.370 

298.970.069 
55.066.506 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
валоризираат според следната структура и тоа: 

1) износот од 7.206.450.053 динари, односно 
87,35% од вкупно утврдената основица за валори-
зација за 1981 година ќе се валоризира врз основа 
на зголемувањето на цените за градење со примена 
на индекс од 172,8°/о за цената за градење во 1981 
година во однос на 1979 година; 

2) износот од 1,043.635.869 динари, односно 12,65% 
од вкупно утврдената основа за валоризација за 
1981 година ќе се валоризира врз основа на зголе-
мувањето на цените на инвестиционата опрема со 
примена на индекс од 182,9%, за зголемувањето на 
цените на инвестиционата опрема во 1981 година 
во однос на 1979 година. 

3. Средствата за валоризација за 1981 година 
утврдени со примена на индексите на цените и 
структурата, согласно со точка 2 од оваа одлука, 
изнесуваат 6.111.469.704 динари, и тоа: 

врз основа на 1) износ од 4.226.692.447 динари -
средствата без обврска за враќање; 

2) износ од 1,884.774.256 динари — врз основа на 
кредити. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбе-
дат републиките и покраините, и тоа: 

Динари 
1) средства за валоризација на 

средствата без обврска за 
враќање: -

— СР Босна и Херцеговина 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија, без териториите 

на автономните покраини 
— СР Хрватска 
— СР Црна Гора 
— САП Војводина 
— САП Косово 
2) средства за валоризација на 

средствата што се даваат во 
вид на кредити: 

— СР Босна и Херцеговина 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија без териториите 

на автономните покраини 
— СР Хрватска 

474.234.893 
213.447.969 
655.157.329 

953.541.816 
1,363.108.314 

64.245.725 
447.184.061 
55.729.340 

233.900.858 
105.924.482 
307.407.170 

450.461.764 
492.869.252 
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Динари 
— СР Црна Гора 32.041.213 
— САП Војводина 221.461.328 
— САП Косово 40.711.189 

4. Средствата од точка 3 на оваа одлука, на име 
валоризација за 1981 година, републиките и авто-
номните покраини ќе ги уплатат согласно со * член 
8 ст. 2 и 3 од Законот за средствата за отстранува-
ње на последиците од катастрофалниот земјотрес 
што го погоди подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора во 1979 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 68 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 

728, 

Врз основа на член 340 став 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен овет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Седмичното работно време од 42 часа во со-
јузните органи на управата и во сојузните органи-
зации и стручните и други служби на Сојузниот из-
вршен совет се распоредува така што во четири ра-
ботни дена дневното работно време да изнесува по 
8 часови, а во еден работен ден (среда) — 10 часови. 

2. Работното време почнува во 7,30, а завршу-
ва во 15,30 часот, односно во среда во 17,30 часот. 

Во периодот од 1 април до 30 септември работ-
ното време почнува во 7.00 а завршува во 15,00 ча-
сот, односно во среда во 17,00 часот. 

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

Е. п. бр. 468 
4 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

729. 

Врз основа на член 55 став 3 од Законот за 
здравственото осигурување ка воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), член 114 став 
3 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/78), член 156 од Законот за службата 
БО вооружените сили („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/78) и член 21 став 2 од Законот за воената обвр-
ска („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/80 и 40/81), 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Военолекарските комисии се стручни тела на 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на вое-
ните единици и воените установи на Југословенска-
та народна армија. 

Член 2 
Военолекарските комисии вршат работи во вр-

ска со: 
1) оценувањето на здравствената способност на 

кандидатите за школување во воени школи и за 
воени стипендисти, питомците — ученици на воени 
школи и на воените стипендисти; 

2) оценувањето на здравствената способност за 
активна воена служба; 

3) оценувањето на здравствената способност на 
војниците и на лицата во резервниот состав за воена 
служба и со давањето наоди и мислења за способно-
ста на регрутите за воена служба; 

4) остварувањето на здравствената заштита на 
војниците, питомците — ученици на воени школи, 
како и на воените стипендисти и членовите на нив-
ното потесно семејство (брачен другар и деца); 

5) остварувањето на правата од здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување на актив-
ните воени лица, на лицата што според законот со 
кој се уредува службата во вооружените сили на 
СФРЈ (во натамошниот текст: вооружените сили) 
имаат право на месечен паричен надомест поради 
престанок на службата по потреба на службата (во 
натамошниот текст: корисници на паричен надоме-
ст), на лицата што според прописите со кои се уре -
дува пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници уживаат право на пензија (во 
натамошниот текст: уживатели на перони) и на дру-
ги лица што според прописите со кои се уредува 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
се осигурени, како и на членовите на нивните семе-
јства; 

Воено лекарските комисии вршат и други работи 
определени со сојузни закони и прописи донесени 
врз основа на тие закони. 

Член 3 
Наодот, оцената и мислењето за здравствената 

способност на лицата од член 2 став 1 на овој пра-
вилник, военолекарските комисии ги даваат врз ос-
нова на современите достигања на медицинската 
наука, со тоа што здравствената способност на лица- , 
та од член 2 став 1 точ. 1 и 2 се цени според Списо-
кот на болестите, раните, повредите, озледите, те-
лесните мани и недостатоци според кој се оценува 
здравствената способност за служба во Југословен-
ската народна армија на активните воени лица, кан-
дидатите за питомци — ученици на воени школи и 
воени стипендисти и на питомците — ученици на 
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воени школи и на воените стипендисти (во натамош-
ниот текст: Список на болестите) кој се утврдува во 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а лица-
та од точка 3 според мерилата за оцена на здрав-
ствената способност што ги пропиша Сојузниот из-
вршен совет. 

Наодот, оцената и мислењето за постоењето на 
болести ка ј лицата на служба во ЈНА и на члено-
вите на нивните семејства што влијаат врз оствару-
вањето на одделни права (промена на местото на 
службување™, давање на користење стан и ел.), вое-
нолекарските комисии ги даваат во согласност со 
прописите со кои се утврдени тие права. 

Член 4 
Военолекарските комисии им даваат наод, оце-

на и мислење на органите што решаваат за правата 
од здравственото, пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници, односно за оствару-
вањето на здравствената заштита на војниците, пи-
томците — ученици на воени школи, како и на вое-
ните стипендисти и на членовите на нивното поте-
сно семејство, според прописите со кои се уредува 
здравственото, пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници, односно здравствена-
та заштита на војниците, питомците — ученици на 
воени школи, на воените стипендисти и на члено-
вите на нивното потесно семејство. 

II — ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И Р1АДЛЕЖНОСТ НА 
ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 5 
За вршење на работите од член 2 на овој пра-

ви лник се формираат* нижи военолекарски комисии, 
виши военолекарски комисии и Главна военолекар-
ска комисија. 

Член 6 
Нижите военолекарски комисии се формираат 

при гарнизонските амбуланти, военомедицинските 
центри, медицинско-регрутните центри, воените бол-
ници и при Военомедицинската академија на ЈНА. 

Командантот на армија, на военопоморската об-
ласт, односно на корпусот непосредно потчинет на 
сојузниот секретар за народна одбрана определува 
при кои гарнизонски амбуланти, военомедииински 
центри, медицинско-регрутни центри и воени болни-
ци се формираат комисиите од став 1 на овој член. 

Член 7 
Вишите военолекароки комисии се форми-

раат при командата на армија, на военопоморската 
област, односно корпусот непосредно потчинет на 
сојузниот секретар за народна одбрана. При тие ко-
манди се формира по една виша военолекарска 
комисиј а. 

По исклучок од став 1 на овој член, командантот 
на армија, односно на военопоморската област може, 
со одобрение од сојузниот секретар за народна од-
брана, да формира уште една виша военолекар-
ска комисија. 

Член 8 
Главната военолекарска комисија се формира 

при Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 9 
Нижата военолекарска комисија се состои од три 

члена. Два члена на комисијата се лекари и тоа, по 
можност, специјалист по општа медицина, интерниот 
или невропсихијатар. Еден член на комисијата е 
офицер на служба во воената единица, односно вое-
ната установа при која се формира комисијата. 

Претседателот и членовите на нижата военолбе-
карска комисија при гарнизонските амбуланти, вое-
номедицинските центри, медицинско-регрутните 
центри и воените болници ги именува командантот 
на армија, ка военопоморската област, односно на 
корпусот непосредно потчинет на сојузниот секре-
тар за народна одбрана. Претседателот и членовите 
на нижата воено лекарска комисија при Военомеди-
цинската академија на ЈНА ги именува началникот 
на Военомедицинската академија на ЈНА. 

За претседател на нижа военолекарска коми-
сија се именува член на комисијата — лекар кој, по 
можност, е специјалист. 

Член 10 
Вишата военолекарска комисија се состои од 

девет членови. Осум членови на комисијата се ле-
кари од различни специјалности, а еден член на ко-
мисијата е офицер на служба во командата на ар-
мија, на военопоморската област, односно на кор-
пусот непосредно потчинет на сојузниот секретар на 
народна одбрана кој, по можност, е офицер од пер-
соналниот орган на командата. 

Претседателот и членовите на вишата военоле-
карска комисија ги именува командантот на армија, 
на военопоморската област, односно на корпусот не-
посредно потчинет на сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

4 За претседател на виша военолекарска комисија 
се именува член на комисијата — лекар кој е спе-
цијалист. 

Член 11 
Главната военолекарска комисија се состои од 

единаесет членови, и тоа: осум членови на комисија-
та се лекари од различни специјалности, еден член е 
офицер на служба во Персонал ната управа на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, еден е ле-
кар од Санитетската управа на Сојузниот секрета-
таријат за народна одбрана, а еден е офицер од 
Службата за спроведување на пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници. 

Претседателот и членовите на Главната военоле-
карска комисија ги именува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

За претседател на Главната военолекарска ко-
мисија се именува член на комисијата — лекар кој 
е специјалист. 

Член 12 
При именувањето на членовите на военолекар-

ските комисии, се именуваат и нивни заменици. 
Замениците полноправно ги заменуваат члено-

вите на военолекарските комисии кога тие се спре-
чени да учествуваат во работата на комисијата. 

Член 13 
Членот на една военолекарска комисија (на ни-

жата, вишата или на Главната) не може истовре-
мено да биде член на која и да е друга военолекар-
ска комисија. 

Член 14 
Должноста на претседателот и на секретарот на 

Главната воено лекарска комисија, односно на прет-
седателите и секретарите на вишите военолекарски 
комисии, како и потребниот број на администрати-
вен персонал за работа на тие комисии, се пропишу-
ва со формацијата. 

Со актот за формирање нижа военолекарска ко-
мисија се определува и лицето што ќе ги врши ра -
ботите на секретарот на таа комисија. 
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Член 15 
Со актот за формирање на нижи военолекарски 

комисии при гарнизонските амбуланти, воеиомеди-
цинските центри и медицинско-регрутните центри 
се определуваат и подрачјата за кои ги вршат рабо-
тите од своја надлежност. 

Нижите военолекарски комисии при воените 
болници и при Военомедицинската академија на 
ЈНА ги вршатг работите од своја надлежност за ли-
цата што се наоѓаат на лекување ЕО тие здравствени 
установи и за лицата што им се упатени заради оце-
на на здравствената способност за воена служба. 

1- , Член 16 
Вишите военолекарски комисии вршат работи од 

својата надлежност на подрачјето на командата при 
која се формираат. 

А Член 17 
Главната военолекарска комисија ги врши рабо-

тите од своја надлежност на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 18 
Нижата воено лекарска комисија ги врши след-

ниве работи: ; 
1) за питомците — ученици на воените школи: 

- а) дава мислење за потребата и начинот на ле-
кувањето & за? боледување до два месеца; 

б) дава мислење за потребата од диетална исхра-
на во траење до шест месеци; 

2) за регрутите: 
а) дава наод и мислење за здравствената способ-

ност за воена служба на регрутот, на барање од ста-
решината кој решава по жалбата на решението од 
регрутната комисија; 

3) за војниците: 
а) дава оцена за здравствената способност за 

воена служба; 
б) дава мислење за потребата и начинот на ле-

кувањето и за боледување до три месеца; 
в) дава мислење за потребата од промена на ро-

дот, односно службата или местото на служењето 
на воениот рок; 

4) за активните воени лица: 
а) дава наод, оцена и мислење за потребата од 

ослободување од вршење должноста на орган на 
внатрешната служба во траење до шест месеци, на-
ведувајќи ја должноста од која се ослободува; 

5) дава оцена во врска со приговорот на оцената 
што ја дал лекар поединец, односно на фактичната 
состојба што тој лекар ја утврдил; 

6) дава оцена за здравствената способност за вое-
на служба на лице во резервниот состав; 

0 

7) дава оцена за здравствената способност за вое-
на служба на државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија кои, според одредбите 
на законот со кој се утврдува воената обврска, подт 
лежат на ревизионе!! преглед; 

8) дава мислење за потребата од користење на 
превоз според прописите со кои се уредуваат надо-
местите на патните и другите трошоци во ЈНА. 

При остварувањето на правата од здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување на лицата 
од член 2 точка 5 на овој правилник, нижата воено-

лекарска комисија ги Ерши работите за кои е над-
лежна според прописите со кои е уредено здравстве-
ното, пензиското и инвалидското осигурувавме на 
воените осигуреници. ,, ! 

Член 19; , 
Вишата военолекарска комисија ги врши след-

ниве работи: ; :: , 5 ; 
1) дава оцена за здравствената Способност на 

кандидатите за школување во воени школи и на 
кандидатите за воени стипендисти! .А * 

2) дава оцена за здравствената неподобност на 
питомците — ученици на воени школи и на воените 
стипендисти; . ; 

3) за активните воени лица: ! 

а) дава оцена за способноста за активна воена 
служба; 

б) дава мислење за потребата од промена на ме-
стото на службување^ поради неповолно влијание 
на климатските услови врз здравствената состојба 
па активно воено лице или врз здравствената состој-
ба на член на неговото семејство, или поради леку-
вање во друго место на активно воено лице или на 
член на неговото семејство; | | Л т 

I) дава мислење во врска со преквалификација 
за преведување во друг род, односно служба;* 

г) дава наод, оцена и мис леи*© за . потребата од 
ослободување од вршење должноста*' на орган на 
внатрешната служба во траење преку шест месеци 
или трајно, наведувајќи ја должноста од која се 
ослободува; 

д) дава мислење, во смисла на член 296 став 1 
од Законот за службата во вооружените сили, дека 
болеста ќе трае подолго од шест месеци; 

ѓ) дава мислење за потребата од отсуствување за 
закрепнување на активните воени лица; 

4) дава мислење за здравствената состојба на 
активно воено лице, на корисник на паричен надо-
мест, на уживател на пензија и на граѓанско лице 
на служба во ЈНА или на член на нивното семејство, 
што е од влијание при одлучувањето за давање стан 
на користење; 

5) дава наод, оцена'и мислење за телесно оште-
тување на активно воено лице, на корисник на па-
ричен надомест и на уживател на пензија; 

6) дава наод, оцена и мислење за неопходната 
потреба од постојана помош и нега од страна на дру-
го лице за корисник на паричен надомест, уживател 
на пензија и за деца на воените осигуреници; 

7) дава наод, оцена и мислење за способноста за 
работа или за школување на децата и за способно-
ста за стопанисување на другите членови на семеј-
ството на активните воени лица, на корисниците на 
паричен надомест и на уживателите на пензиите; 

8) дава оцена во врска со приговорот на оцената 
што ја дала нижата военолекарска комисија во прв 
степен; 

9) ја испитува, по барање за ревизија, правил-
носта на оцената што ја дала нижата военолекарска 
комисија и дава своја оцена, освен ако оцената на 
нижата военолекарска комисија е дадена по повод 
приговорот на оцената на лекарот — поединец, од-
носно по повод жалбата на решението од регрутната 
комисија или по барањето за ревизија на оцената 
што ја дала регрутната комисија; 

10) дава наод, оцена и мислење за степенот на 
телесното оштетување во врска со остварувањето на 
еднократна парична помош. ' 

При остварувањето на правата од здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување на лицата 
од член 2 точка 5 на овој правилник, вишата воено-
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Член 24 
Регрутите и лицата во резервниот состав се упа-

туваат на военолекарска комисија според сојузните 
прописи со кои се уредува воената обврска. 

Член 25 
Активните воени лица, корисниците на пари-

чен надомест и уживателите на пензии и другите 
лица осигурани според прописите со кои се уредува 
здравственото осигурување на воените осигуреници, 
како и членовите на нивните семејства — во врска 
со остварувањето на правата од здравственото, пен-
зиското и инвалидското осигурување, ги упатува на 
воено лекарска комисија воената единица или воена-
та установа односно органот кој, според прописите 
со кои се уредува здравственото, пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници, - е 
надлежен за решавањето на тие права. 

Член 26 
При упатувањето на лицата од чл. 21 до 25 на 

овој правилник на военолекарска комисија се доста-
вува и образецот СнСл ВЛК-1 или СнСл ВЛК-3, што 
се отпечатени кон овој правилник и претставуваат 
негов составен дел како и соодветна медицинска до-
кументација. 

Како медицинска документација, во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбираат наодите на си-
стематските и социјалистичките лекарски прегледи 
и лабораториските, рендгенските и други наоди, из-
дадени од надлежниот лекар, воена или од друга 
здравствена установа. 

лекарска комисија ги врши работите за кои е над-
лежна според прописите со кои е уредено здрав-
ственото, пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници. 

Член 20 
Главната воено лекарска комисија ги врши след-

ниве работи: 
1) дава оцена по приговорот на оцената што ја 

дала вишата воено лекарска комисија во прв степен; 
2) ја испитува, по барање за ревизија, правил-

носта на оцената што ја дала вишата военолекарска 
комисија и дава СВОЈ а оцена, освен ако оцената на 
вишата военолекорека комисија е дадена по повод 
приговор на оцената на нижата Боенолекарска ко-
мисија, односно по повод барање за ревизија на оце-
ната што Ја дала нижата воено лекарска комисија; 

3) дава наод, оцена и мислење во втор степен 
во постапката за остварување на правата од пензи-
ското и инвалидскотб осигурување на воените оси-
гуреници на барање од стручната служба на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигу-
реници. 

При остварувањето на правата од здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување на лицата 
од член 2 точка 5 од овој правилник, Главната вое-
но лекарска комисија ги врши работите за кои е над-
лежна според прописите со кои е уредено здрав-
ственото, пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници. 

Главната воено лекарска комисија ја следи ра-
ботата на нижите и вишите военолекарски комисии 
и дава стручни упатства за работа на тие комисии. 

III — УПАТУВАЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКИ 
КОМИСИИ 

Член 21 
Кандидатите за питомци — ученици на воени 

посоли, ги упатуваат на военолекарски комисии со-
одветните воени школи и првостепените военотери-
торијални органи. 

Кандидатите за воени стипендисти на военоле-
карски комисии ги^ упатува воената единица или 
воената установа која води евиденција за воените 
стипендисти. 

Член 22 
Питомците — ученици на воени школи, војни-

ците и активните воени лица се упатуваат на вое-
но лекарска комисија според одредбите на правилата 
со кои се регулира внатрешниот ред и односите во 
вршењето на воената служба во вооружените сили. 

Лицата од став 1 на овој член што се наоѓаат на 
стационари© лекување во воена здравствена уста-
нова на военолекарска комисија ги упатува воената 
здравствена установа ка ј која тие се на лекување. 

По исклучок од став 2 на овој член, активното 
воено лице што се наоѓа на стационари© лекување 
во воена здравствена установа на военолекарска ко-
мисија, го упатува заради оцена на способноста за 
активна воена служба, воената единица, односно 
воената установа кај која тоа лице е на служба. 

Член 23 
Воените стипендисти на воено лекарска комисија 

ги упатува надлежната воена единица или воената 
установа која води евиденција за воените стипен-
дисти. 

Член 27 
Кон медицинската документација за лицето од 

член 21 на овој правилник, што се упатува на вое-
нолекарска комисија, се прилага и изјава од тоа ли- * 
це или од неговиот законски застапник за евентуал-
ните поранешни заболувања, повреди, лекување или 
оцена на способноста за воена служба. 

ПокраЈ изјавата од став 1 на овој член, надлеж-
ната воена единица или воената установа прибавува 
и доставува до воено лекарската комисија и други 
податоци за лицето од член 21 на овој правилник, 
што можат да влијаат врз донесувањето на оцената. 

Член 28 
Заради упатување на воено лекарска комисија 

на лицата од чл. 22 до 25 на овој правилник, над-
лежниот орган односно надлежниот лекар, покрај 
медицинската документација, прибавува и други по-
датоци што можат да бидат од влијание при дава-
њето на наодот, оцената и мислењето и ги доставува 
до комисијата. 

Член 29 
Војниците што се упатуваат на воено лекарска 

комисија- заради оцена на способноста за воена 
служба, претходно задолжително се упатуваат на 
соодветен специјалистички преглед во воена болни-
ца, во Военомедицинската академија, односно во 
военомедицински центар, ако таков преглед веќе не 
е извршен. 

Активното воено лице што се упатува на воено-
лекарска комисија, заради оцена на способноста за 
активна воена служба претходно се упатува на си-
стематски специјалистички лекарски преглед. 

Член 30 
Ако воено лекарската комисија дава наод, оце-

на и мислење за здравствената способност за служ-
ба во вооружените сили или за телесното оштету-
вање на военото лице поради рана, повреда или 
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озледа, или поради оштетување на организмот на-
станато од болест што е непосредна последица од 
вршење на воената служба, воената единица однос-
но воената установа покрај медицинската доку-
ментација доставува и податоци за околностите под 
кои тоа лице е повредено односно заболело. 

Член 31 
Военолекарската комисија му доставува на ли-

цето за кое треба да се даде наод, оцена и мислење 
позив за преглед, образец СнСл ВЛК-5, што е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов со-
ставен дел, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на предметот, преку органот што е надлежен за упа-
тувањето на. тоа лице на преглед, водејќи притоа 
сметка на тоа лице да му се обезбеди доволно време 
да се подготви за прегледот и навремено да допату-
ва во местото во кое се врши прегледот. 

По исклучок од став 1 на овој член, позивот за 
преглед военолекарската комисија му го доставува 
непосредно на лицето за кое треба да се даде наод, 
оцена и мислење, заради остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Во позивот се назначува местото и времето на 
прегледот, како и предупредување на лицето за кое 
треба да се даде наод, оцена и мислење дека е дол-
жно да се јави на позивот. Ако повиканото лице од 
неоправдани причини не и се јави на преглед на 
военолекарската комисија во определено време, ко-
мисијата може својот наод, оцена и мислење да ги 
даде врз основа на расположивата документација. 

IV — РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ 
КОМИСИИ 

Член 32 
Со работата на военолекарската комисија рако-

води претседател. 

Член 33 
Нижата воено лекарска комисија дава свој наод, 

оцена и мислење кога заседава во полн состав, а 
вишата и Главната военолекарска комисија — кога 
заседаваат во составот пропишан во чл. 34 и 35 од 
овој правилник. 

Наодот, оцената и мислењето военолекарската 
комисија ги дава со мнозинство на гласови од чле-
новите што одлучуваат за конкретниот предмет. 

Членот на военолекарската комисија кој не ќе 
се согласи со мислењето на мнозинството на члено-
вите на комисијата, може да го издвои своето ми-
слење. што е должен писмено да го образложи. Об-
разложението се прилага кон наодот, оцената и ми-
слењето и претставува нивни составен дел. 

Член 34 
Вишата воено лекарска комисија работи во сос-

тав од најмалку пет членови. Еден член е офицер 
на служба во единицата при која комисијата е фор-
мирана, а еден член на комисијата е лекар специја-
лист за онаа гранка на медицината од која во кон-
кретниот предмет се дава наод, оцена и мислење. 

Составот на вишата воено лекарска комисија за 
работа по конкретни предмети го определува прет-
седателот на комисијата. 

Член 35 
Главната воено лекарска комисија работи во 

состав од најмалку пет членови. Еден член е лекар 
специјалист за онаа гранка на медицината од која 
во конкретниот предмет се дава наод, оцена и ми-
слење. 

Составот на Главната воено лекарска комисија 
за работа во врска со конкретни предмети го опре-
делува претседателот на комисијата. 

Член 36 
При давањето на наод, оцена и мислење воено-

лекарските комисии можат да побараат мислење од 
одделни воени РЈ ли други лекари специјалисти и од 
други лица (во натамошниот текст: консултанти). 

Член 37 
Военолекарската комисија дава свој наод, оцена 

и мислење врз основа на непосреден преглед, меди-
цинска документација и други податоци потребни 
за давањето наод, оцена и мислење. 

Наодот, оцената и мислењето военолекарската 
комисија може да ги даде и без непосреден преглед, 
во случаите предвидени со овој правилник. 

Член 38 
Наодат, оцената и мислењето што ги дава вое-

нолекарсќата комисија треба да бидат јасни, пот-
полни, подробно образложени во поглед на докумен-
тацијата што е користена и во согласност со начела-
та и достигањата на медицинската наука. 

Член 39 
При давањето на наод, оцена и мислење воено-

лекарските комисии даваат дијагноза и на латински 
јазик. 

Член 40 ѓ( : 
Претседателот на военолекарската комисија, по 

приемот на предметот заради давање наод, оцена и 
мислење, го разгледува предметот и ако најде дека 
доставената документација е потполна, закажува 
седница на комисијата и за тоа го известува лицето 
за кое треба да се даде наод, оцена и мислење и ор-
ганот надлежен за упатувањето на тоа лице на во-
енолекарска комисија. 

Ако најде дека доставената документација е не-
потполна, претседателот на военолекарската коми-
сија може да го упати лицето за кое треба да се да-
де наод, оцена и мислење на дополнителен лекарски 
преглед во воена или друга здравствена установа 
или да бара дополнение на предметот. 

Член 41 
Ако военолекарската комисија во постапката за 

давање наод, оцена и мислење најде дека доставе-
ната документација е непотполна, постапува во 
смисла на член 40 став 2 од овој правилник. 

Член 42 
Воената единица, воената установа, односно во-

енолекарската комисија на која предметот и е вра-
тен заради дополнение е должна да постапи во сми-
сла на барањето за дополнение на документацијата. 

Член 43 
Во првостепената постапка, воено лекарската ко-

мисија дава свој наод, оцена и мислење, врз основа 
на непосреден преглед на лицето, освен во случајот 
од чл. 45 и 47 на овој правилник, на медицинската 
документација и на другите податоци потребни за 
давање на наодот, оцената и мислењето. 

Член 44 
Во второстепената постапка, военолекарската 

комисија може својот наод, оцена и мислење да ги 
даде и без непосреден преглед на лицето, ако најде 
дека таков преглед не е неопходен. 

Кога военолекарската комисија дава, во второ-
степена постапка, свој наод, оцена и мислење *за 
здравствената способност за активна воена служба 
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или за утврдување и распоредување на телесните 
оштетувања на активните воена лица, должна е да 
изврши и непосреден преглед на лицето за кое дава 
наод, оцена и мислење. 

Член 45 
За лице што се наоѓа на лекување во воена 

здравствена установа, военолекарската комр^сија мо-
ж е да даде свој наод, оцена и мислење врз основа 
на медицинската документација на воената здрав-
ствена установа во која е на лекување тоа лице, 
освен во случајот од член 44 став 2 на овој правил-
ник. 

Покрај документацијата што и ја доставува на 
воено лекарската комисија во смисла на став 1 од 
овој член, воената здравствена установа доставува 
и други податоци потребни за давање на наодот, 
оцената и мислењето* 

Член 46 
Ако лицето за кое военолекарската комисија 

треба да даде наод, оцена и мислење не е способно, 
поради својата здравствена состојба, непосредно да 
и се јави на комисијата заради преглед може, на 
предлог од лекарот што го лекува тоа лице, да го 
прегледа воено лекарска комисија односно лекар — 
член на комисијата специјалист од соодветна спе-
цијалност или консултант во неговиот стан или во 
здравствената установа во која се наоѓа на леку-
вање. 

Ако прегледот од став 1 на овој член го извр-
шил лекар-член на комисијата или консултант, во-
енолекарската комисија дава наод, оцена и мисле-
ње врз основа на наодот и извештајот од тој лекар. 

Член 47 
За лице што се наоѓа во странство военоле-

карската комисија дава свој наод, оцена и мислење 
врз основа на предлог, наод и извештај од лекарот 
што го лекува тоа лице во странство, како и врз 
основа на друга документација потребна за давање 
на наодот, оцената и мислењето. 

Ако военолекарската комисија најде дека е тоа 
потребно, ќе го повика лицето од став 1 на овој 
член заради непосреден преглед. 

Член 48 
Ако военолекарската комисија најде дека за да-

вање наод, оцена и мислење е потребно или е за-
долижително лицето непосредно да се прегледа или 
детаљно да се испита во специјализирана здрав-
ствена установа (клиника, институт и ел.), ќе го упа-
ти тоа лице во соодветна воена или друга здрав-
ствена установа, заради таков преглед односно испи-
тување. 

Член 49 
Наодот, оцената и мислењето военолекарската 

комисија и ги доставува на воената единица или во-
ената установа, односно на органот што и го дос-
тавил предметот или што и го упатил на преглед 
лицето за кое се дадени наодот, оцената и мисле-
њето. 

Наодот, оцената и мислењето на военолекарска-
та комисија непосредно му ги соопштува и врачува 
и на лицето што го прегледала. На лицето што не 
го прегледала, воено лекарската комисија му го дос-
тавува наодот, оцената и мислењето преку органот 
што и го доставил предметот на комисијата. 

Член 50 
Ако военолекарската комисија утврди дека 

лекувањето на лицето за кое треба да се даде наод, 

оцена и мислење не е завршено, и го враќа пред-
метот на воената единица, воената установа или на 
органот што го доставил заедно со упатство до над-
лежниот лекар за натамошно лекување на тоа лице. 

Член 51 
Военолекарските комисии даваат наод, оцена и 

мислење дури откако сите членови на комисијата ќе 
се запознаат со медицинската документација што 
се наоѓа во предметот и откако ќе се изврши пре-
глед на лицето за кое треба да се даде наод, оцена 
и мислење, ако таков преглед, според одредбите од 
овој правилник, треба да се врши. 

Член 52 
При оценувањето на здравствената способност 

на кандидатите за школување во воените школи и 
за воените стипендисти, военолекарската комисија 
дава една од следните оцени: 

1) способен за питомец — ученик на воена шко-
ла, односно за воен стипендист; 

2) неспособен за питомец — ученик на воена 
школа, односно за воен стипендист. 

Член 53 
При оценувањето на здравствената способност 

на питомците — ученици на воени школи и на во-
ените стипендисти, воено лекарската комисија дава 
една од следните оцени: 

1) способен за питомец — ученик на воена шко-
ла, односно за воен стипендист; 

2) несопособен за питомец — ученик на воена 
школа, односно за воен стипендист. 

Питомец —ученик на воена школа и воен сти-
пендист огласен за неспособен за питомец — уче-
ник на воена школа, односно за воен стипендист 
подлежат на оцена на способноста за воена служба 
според Законот за воената обврска. 

Член 54 
При оценувањето на здравствената способност 

на питомец — ученик на воена школа, военолекар-
ската комисија, покрај оцената што ја дала во сми-
сла на член 53 од овој правилник, дава и едно од 
следните мислења: 

1) заболел, ранет, повреден или озледен за вре-
ме на школувањето во военото училиште во свој-
ство на питомец — ученик; 

2) заболел пред стапувањето во воената школа, 
но настапило влошување на таа болест за време на 
школувањето во воената школа; 

3) не може сигурно да се заклучи дека болеста 
настапила за време на школувањето во воената шко-
ла, но може да се заклучи дека болеста се влоши-
ла за време на школувањето во воената школа. 

При давањето на мислењето од став 1 на овој 
член, воено лекарската комисија дава и мислење за 
тоа дали раната, повредата или озледата се доби-
ени при вршењето на служба или во врска со слу-
жбата, односно дали болеста или влошувањето на 
болеста е непосредна последица од вршењето на 
воена служба. 

Член 55 
Ако утврди дека воениот стипендист е неспосо-

бен за активна воена служба, военолекарската ко-
мисија дава мислење за неговата способност за вр-
шење на работите во рамките на службата за која 
се Школува. 
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Мислењето на военлекарската комисија, во 
смисла на став 1 од овој член, може да биде: 

1) способен за вршење на работите во рамките 
на службата џа која се школува; 

2) неспособен за вршење на работите во рамки-
те на службата, за која се школува. 

Член 56 
Здравствената способност на питомците на во-

ените школи и на воените стипендисти во послед-
ната година на школувањето — студиите, во завис-
ност од прогнозата на конечниот исход на болеста 
или повредата, може да се оценува според критери-
умите за оцена на способноста на активните воени 
лица. 

Член 57 
При оценувањето на способноста за воена служ-

ба на војниците и лицата во резервниот состав и 
при давањето наод. и мислење за регрутите, воено-
лекарската комисија дава една од следните оцени, 
односно мислења: 

1) способен за воена служба; 
2) ограничено способен за воена служба; 
3) привремено неспособен за воена служба; 
4) неспособен за воена служба. 

Член 58 
При оценувањето на способноста за воена служ-

ба на војник и на лице во резервниот состав, воено-
лекарската комисија, покрај оцената што ја дала 
во смисла на член 57 од овој правилник, дава и едно 
од следните мислења: 

1) заболел односно е ранет, повреден или озле-
ден за време на службата во вооружените сили; 

2) заболел пред стапувањето во вооружените 
сили, но болеста се влошила за време на службата 
во вооружените сили; 

3) не може сигурно да се заклучи дека болеста 
настанала за време на службата во вооружените си-
ли, но болеста се влошила за време на службата 
во вооружените сили. 

При давањето на мислењето од став 1 на овој 
член, военолекарската комисија дава и мислење за 
тоа дали раната, повредата или озледата се задобиени 
при вршењето на служба или во врска со службата 
во вооружените сили и дали болеста односно вло-
шувањето на болеста настапило како непосредна 
последица од вршењето на воена служба. 

Член 59 
При оценувањето на способноста за активна 

воена служба на активните воени лица, военоле-
карската комисија дава една од следните оцени: 

1) способен за активна воена служба; 
2) ограничено способен за активна воена 

служба; 
3) трајно неспособен за активна воена служба. 

Член 60 
Ако дава оцена за ограничена способност за ак-

тивна воена служба на активно воено лице, воено-
лекарската комисија дава и едно од следните мис-
лења во однос на должноста што ја врши тоа лице: 

1) способен за должноста што ја врши; 
2) ограничено способен за должноста што ја 

врши; 
3) неспособен за должноста што ја врши. 
Кога дава оцена во смисла на став 1 од овој 

член, воено лекарската комисија ги наведува и ра-
ботите, односно должностите што тоа лице не може 
да ги врши според објаснението дадено во Списокот 
на болестите. 

Член 61 
Ако донесува оцена за ограничена способност, 

односно трајна неспособност за активна воена слу-
жба на активно воено лице, военолекарската коми-
сија дава и едно од следните мислења: 

1) ограничената способност, односно трајната не-
способност за активна воена слулѕба е последица од 
рана, повреда или озледа што настанала при врше-
њето на службата или во врска со службата во воо-
ружените сили; 

2) ограничената способност односно трајната не-
способност за активна воена служба е последица од 
рана, повреда или озледа што не настанала при вр-
шењето на службата или во врска со службата во 
вооружените сили; 

3) ограничената способност, односно трајната не-
способност за активна воена служба е последица од 
професионална болест; 

4) ограничената способност, односно трајната не-
способност за активна воена служба е последица од 
болест што не е професионална болест. 

Член 62 
Ако лицето чија здравствена способност се оце-

нува заболело од повеќе болести или има повеќе 
повреди, најнапред се утврдува најтешката болест 
или повреда, а потоа и сите други болести или по-
вреди. 

Член 63 
ка ј лицето чија здравствена способност се 

оценува е утврдена болест што не е наведена во 
Списокот на болестите, воено лекарската комисија 
дава свој наод, оцена и мислење спрема слична бо-
лест што е навЅедена во Списокот на болестите. 

Член 64 
Ако утврди дека испитувањето и лекувањето на 

активното воено лице за кое треба да се даде оцена 
за способноста за активна воена служба не е завр-
шено, Еоенолекарската комисија може да определи, 
односно да му го продолжи боледувањето на тоа 
лине независно од тоа каква оцена на способноста 
би требало да се даде според Списокот на болестите. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесу-
ваат на лицата од член 397 став 1 точка 2 и од член 
398 од Законот за службата во вооружените сили. 

Член 65 
Војник што е на задолжително служење на вое-

ниот рок или лице во резервниот состав гѓгго е на 
воена вежба во вооружените сили што ќе го огласи 
за неспособно за воена служба, военолекарската ко-
мисија го враќа заедно со оцената и мислењето во 
воената единица, односно воената установа што го 
упатила, заради оценување на способноста. 

Ако лицето од став 1 на овој член се наоѓа на 
лекување во воена здравствена установа, а неговата 
здравствена состојба (неподвижен, бацилоносец, 
опасен за околината, потребна строга диетална ис-
храна и ел.) не допушта да се упати во воена еди-
ница или воена установа, управата на воената зд-
равствена установа ќе ја достави оцената на воено-
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лекарската комисија до воената единица или вое-
ната установа ка ј која тоа лице, било на служба 
пред упатувањето во воената здравствена установа 
и ќе го задржи на лекување до добивањето на ре-
шение за прекинување на служењето на воениот 
рок, односно за отпуштањето на тоа лице од Југо-
словенската народна армија. 

Член бб 
Бој ник и лице во резервниот состав на кои ќе 

им престане воената служба за време додека се нао-
ѓаат на лекување во воена здравствена установа, се 
упатуваат на воено лекарска комисија заради оце-
нување на способноста за служба во резервниот 
состав. 

Член 67 
Военолекарската комисија што дала мислење 

дека на питомец-ученик на воена школа и на вој-
ник им е потребно боледување, предлага дали пито-
мецот — ученик на воена школа, односно војникот 
ќе го помине боледувањето надвор од воената еди-
ница или воената установа. 

Ако военолекарската комисија предложи лицето 
од став 1 на овој член да го помине боледувањето 
надвор од воената единица или воената установа, 
го упатува тоа лице во воената единица, односно 
воената установа ка ј која е на служба. 

По исклучок, ако лицето од став 1 на овој член 
преболело акутно или заразно заболување или не-
говата здравствена состојба не дозволува да патува 
до местото во кое се наоѓа воената единица или во-
ената установа ка ј која е на служба, воената здрав-
ствена установа во која тоа лице е на лекување 
може непосредно да го упати во местото во кое тре-
ба да го помине боледувањето, за што ја известува 
односната воена единица или воената установа. 

Член 68 
Ако утврди дека треба на војник боледувањето 

да му го продолжи преку три месеца, военолекар-
ската комисија дава оцена за неговата способност 
за воена служба во смисла на член 57 од овој пра-
вилник. 

Член 69 
За ограничено способно за служба во вооруже-

ните сили, военолекарската комисија го оценува 
она воено лице ка ј кое ќе утврди дека неговата 
здравствена состојба е таква што поради болест, ра-
на, повреда или озледа, телесна мана или недоста-
ток не е способно да извршува некои должности во 
врска со вршењето на службата во вооружените 
сили. 

Во случаите од став 1 на овој член, военолекар-
ската комисија во својата оцена и мислење опре-
делува кои должности во врска со службата во воо-
ружените сили не може да ги врши тоа лице. 

Ограничената способност се определува за оп-
ределено време (од една до четири години) или трај -
но ако се утврди дека постојната здравствена состој-
ба ќе биде трајна. 

Член 70 
За приврмено неспособно за воена служба, вое-

нолекарската комисија го оценува оној војник и ли-
це во резервниот состав ка ј кое ќе утврди дека 
здравствената состојба, поради болест, озледа ш р 
повреда односно поради нивните последици е од так-
ва природа што да постои можност дека, во подолг 

период, утврдената здравствена состојба да му се 
подобри во таа мера што ќе може биз штета по 
здравјето да ја врши воената служба. 

Привремената неспособност се определува во 
траење од една до четири години. 

При донесувањето на оцена за привремена не-
способност за воена служба, военолекареката коми-
сија во се ќе се придржува кон одредбите од член 
35 на Законот за воената обврка. 

Член 71 
За неспособно за служба во вооружените сили, 

военолекарската комисија го оценува она воено ли-
це ка ј кое ќе утврди болест, рана, повреда или оз-
леда или нивна последица односно телесна мана 
или недостаток, кои се од таква природа што да не 
можат да се излечат, односно отстранат, а поради 
кои не е во состојба да врши служба во вооружени-
те сили. 

Член 72 
При донесувањето на оцена за привремено нес-

пособен за воена служба и на оцена неспособен за 
воена служба ка ј војник, военолекарската комиси-
ја, покрај болестите наведени во Списокот на бо-
лестите, ќе ги земе предвид и општото ниво на ф и -
зичките и функционалните способности и работите-
- активностите и физичките напори што војникот ги 
има или ги имал пред стапувањето во ЈНА. 

Член 73 
Во постапката за оценување на способноста за 

служба во вооружените сили, военолекарската 
комисија во прв степен го пополнува образецот 
СнСл ВЛК-2, што е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел, во кој ги внесува: 

1) називот на военолекарската комисија и на во-
ената единица, односно воената установа при која 
е формирана комисијата; 

2) личните податоци за лицето за кое се дава 
оцена и мислење; 

3) оцената и мислењето што ги дава комисијата; 
4) мислењето дали активното воено лице кое е 

огласено за ограничено способно за активна воена 
служба, е способно, ограничено способно или' нес-
пособно за должноста што ја врши; 

5) назначувањето на точката на Списокот на бо-
лестите; 

6) дијагнозата, со потребните специјалистички, 
лабораториски и други наоди што ја поткрепуваат 
и дополнуваат дадената дијагноза; 

7) за војниците, лицата во резервниот состав и 
питомците-ученици, мислење дали болеста односно 
раната, повредата или озледата настанала пред или 
за време на службата во вооружените сили, како и 
мислење дали раната, повредата или озледата е до-
биена при вршењето на службата во врска со служ-
бата во вооружените сили и дали болеста односно 
влошувањето на болеста настапила како непосред-
на последица од вршењето на воена служба; 

8) за активните воени лица, мислење дали огра-
ничената способност, односно трајната неспособност 
за активна воена служба е предизвикана од рана, 
повреда или озледа и за околностите под кои тие 
настанале, како и мислење за болеста или за про-
фесионалната болест; 

9) мислење дали лекувањето е завршено однос-
но мислење за натамошното лекување; 
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10) потребното образложение во врска со дадена-
та оцена и мислење; 

11) документацијата што ја користела комиси-
јата; 

12) поука за правото на изјавување приговор на 
дадената оцена и мислење. 

Член 74 
Во постапката за оценување на способноста за 

служба во вооружените сили, военолекарската ко-
мисија во втор степен го пополнува образецот СнСл 
ВЛК-2 во кој, покрај податоците од член 73 на овој 
правилник, внесува и: 

1) мислење за правилноста на оцената и мисле-
њето што ги дала военолекарската комисија во прв 
степен; 

2) оцена и мислење за спорните прашања по из-
јавениот приговор или во постапката на ревизија; 

3) оцена и мислење за битните факти што не се 
разгледани во првостепената постапка (ново забо-
лување или повреда, промена на здравствената со-
стојба и ел.). 

Член 75 
При давањето наод, оцена и мислење за болес-

та што влијае врз остварувањето на правата во вр-
ска со службата на воените лица (член 3 став 2 од 
овој правилник), воечолекарската комисија го по-
полнува образецот СнСл ВЛК-4, што е отпечатен кош 
свој правилник и претставува негов составен дел, 
во кој ги внесува податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 
6, 10 и 11 на овој правилник. 

Ако воено лекарската комисија утврди неспособ-
ност на активното воено лице за вршење на опре-
делени должности или работи, го определува и вре-
мето на траењето на таа неспособност. 

Член 76 
При донесувањето на наод, оцена и мислење за 

телесното оштетување врз основа на кое лицето од 
член 19 став 1 точка 5 на овој правилник го оства-
рува правото на паричен надомест За телесно оште-
тување, военолекарската комисија ги утврдува и 
распоредува телесните оштетувања според Листата 
на телесните оштетувања односно Листата на про-
фесионалните болести што се утврдени со прописи-
те за пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници. 

При донесувањето на наодот, оцената и мис-
лењето за оштетување на организмот во врска со 
остварување на правото на еднократна помош на 
лицата од член 19 став 1 точка 10 на овој правил-
ник, воено лекарската комисија го утврдува и распо-
редува процентот на оштетувањето на организмот 
според Листата на процентите на воениот инвали-
дитет пропишана со Правилникот за утврдување 
на процентот на воениот инвалидитет, („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/82). 

Член 77 
Процентот на телесното оштетување, утврден во 

смисла на член 76 од овој правилник, воено лекар-
ската комисија го означува со броеви и букви. 

Член 78 
Кога ќе утврди телесно оштетување ка ј лице, 

воеиолекапската комисија го пополнува образецот 
СнСл ВЛК-4 во кој, покрај податоците од член 73 
точ. 1, 2, 3, 6, 10 и 11 на овој правилник, го внесува и: 

1) назначувањето на соодветниот број од Листата 
на телесните оштетувања, од Листата на професио-
налните болести односно Листата на процентите на 
воениот инвалидитет; 

2) мислењето дали оштетувањето на организмот 
настапило поради рана, повреда или озледа, однос-
но болест која настанала како непосредна последи-
ца од вршењето на конкретна воена служба, односно 
конкретни услови под кои ја вршело таа должност; 

3) мислењето кога настапило телесното оштету-
вање; \' . • 

4) мислењето за потребата^ за времето на пов-
торниот комисиски преглед, заради давање наод, о-
цена и мислење за телесното оштетување; 

Член 79 
Способноста за стопанисување на членовите на 

семејството, одвоено способноста за работа или шко-
лување на децата на воените осигуреници и ужива-
телите на пензии во постапката за остварување на 
правата од здравственото, пензиското и инвалидското 
осигурување, воено лекарската комисија ја оценува 
според прописите со кои се уредува пензиското, ин-
валидското и здравственото осигурување на воени-
те осигуреници и со начелата на медицинската нау-
ка, водејќи притоа сметка за занимањето и години-
те на животот на тие лица, како и за другите факти 
и околности кои влијаат врз способноста за работа, 
односно стопанисување. ; I . 

Кога ќе ја оцени способноста за работа, школу-
вање, односно стопанисување во смисла на став 1 
од овој член, военолекарската комисија го пополну-
ва образецот СнСл ВЛК-4 во кој," покрај податоци-
те од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 10 и 11 на овој правил-
ник, го внесува и: ..' ^ , 

1) мислењето за времето на настапувањето на 
неспособноста за работа, односно стопанисување; 

2) мислењето за времето на настанувањето и 
траењето на неспособноста за школување; 

3) мислењето за потребата и за времето за да-
вање повторен наод, оцена и мислење за способнос-
та за работа, односно за стопанисување или за шко-
лување. 

Член 80 
Потребата од постојана нега и помош од страна 

на друго лице, односно исполнувањето на условите 
во поглед на здравствената состојба за стекнување 
на правото на додаток за помош и нега, военолекар-
ската комисија ја оценува според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници и во согласност со начелата на ме-
дицинската наука. 

Кога ќе даде наод, оцена и мислење во смисла 
ка став 1 од овој член, воено лекарската комисија го 
пополнува образецот СнСл ВЛК-4 во кој, покрај 
податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 9, 10 и 11 на 
овој правилник, го внесува и мислењето за времето 
кота настапила потребата од постојана нега и помош 
од страна на друго лице, кота треба повторно да 
даде наод, оцена и мислење за потребата од посто-
јана нега и помош од страна на друго лице, односно 
за постоењето на услови во поглед на здравствена-
та состојба за користењево на правото на додаток 
за нега и помош. 

V — ПРИГОВОР НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИ-
СЛЕЊЕТО НА ВОЕН ОЛ ЕК ДРСКАТА КОМИСИЈА 

Член 81 - : 
На наодот, оцената и мислењето што во прв 

степен ги дала военолекарската комисија може да 
се изјави приговор. \ 
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По исклучок од став 1 на овој член против нао-
дот, оцената и мислењето што ги дала военолекар-
еката комисија во постапката за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници и во постапката за оцену-
вање на здравствената способност на кондидатите за 
питомци — ученици на воени школи и на кандида-
тите за воени стипендисти, приговор пе може да се 
из ј ави. 

Член 82 
Приговорот се поднесува: 
1) во постапката за остварување на правата 

од здравственото осигурување на воените осигурени-
ци и на членовите на нивните семејства — во рокот 
пропишан со законот со кој се уредува здравствено-
то осигурување на воените осигуреници; 

2) во други случаи — во рок од 15 дена. 
Приговорот се изјавува усно или се поднесува 

писмено преку воената единица или воената устано-
ва, односно органот што го упатил тоа лице до во-
енолекарската комисија, преку военолекарската ко-
мисија што дала оцена и мислење или непосредно 
до вишата Еоенолекарска комисија до која се под-
несува приговорот. 

Органот на кого приговорот му е изјавен усно 
е должен да состави за тоа службена забелешка во 
која ја назначува содржината на приговорот. 

Член 83 
По приговорот врз оцената и мислењето што во 

прв степен ги дала нижата воено лекарска комисија 
решава вишата воено лекар ска комисија, а по при-
говорот врз оцената и мислењето што во прв степен 
ги дала вишата военолекарска комисија решава 
Главната воен ©лекарска комисија. 

Оцената и мислењето што ги дала надлежната 
воено лекарска комисија по повод на приговорот се 
конечни. 

Член 84 
Воено лекарската комисија е должна веднаш да 

го земе во постапка приговорот заради давање оце-
на, а најдоцна во рок од 30 дена од приемот на при-
говорот. 

Оцената што ја дава во врска со приговорот вое-
нолекарската комисија ја доставува до лицето што 
изјавило односно поднесло приговор, до воената еди-
ница или воената установа, односно до органот над-
лежен за упатувањето на тоа лице до военолекар-
скага комисија и до воен ол ек,а реката комисија што 
дала оцена и мислење во прв степен. 

VI — БАРАЊЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА ОЦЕНАТА 

Член 85 
Барање за ревизија на оцената, што ја дала во-

ено лекарската комисија во прв степен покренува ор-
ганот надлежен за поведување ревизија. 

Во постапката за оценување на способноста на 
воените лица за служба во вооружените сили или 
во постапката за остварувањето на посебни права 
во врска со службата на тие лица, барање за реви-
зија на оцената што во прв степен ја дала нижа или 
виша военолекарска комисија може, во рок од 30 
дена од денот на приемот на оцената, да покрене 
старешината на воената единица или на воената у-
станова на положба командант на полк или на по-
висока положба кај која военото лице е на служба. 

Барање за ревизија на оцената, во смисла на 
став 2 од овој член, може да покрене и претседате-

лот на Главната воено лекарска комисија во рок од 
12 месеци од денот на давањето на оцената. 

Член 86 
Ревизија за оцената што во прв степен ја дала 

нижата воено лекарска комисија врши вишата вое-
нолекарска комисија, а ревизија оцената што во 
прв степен ја дала вишата воено лекарска комисида 
врши Главната воеиолетарска комисија. 

Член 87 
Откако ќе го прими барањето за ревизија во 

смисла на чл. 85 и 86 од овој правилник, надлежна-
та военолекарска комисија е должна да даде оцена 
и мислење. 

VII — ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 88 
Военолекарската комисија има свој штембил и 

печат, кои го содржат називот на комисијата и во-
ената пошта на воената единица, односно воената 
установа при која е формирана таа. 

Нижата военолекарска комисија при гарнизон-
ска амбуланта, военомедицински и медицинско-рег-
рутен центар, при воена болница или при Военоме-
дицинската академија на ЈНА го има називот на во-
ената здравствена установа при која е формирана. 

Службената преписка и канцелариското работе-
ње военолекарската комисија ги води според про-
писите со кои е регулирана службената преписка и 
канцелариското работење во Југословенската народ-
на армија. 

Член 89 
Начинот на водењето евиденција, документаци-

јата и известувањето на воен ©лекарската комисија 
го уредува организациската единица на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана надлежна за са-
нитетско обезбедување. 

Член 90 
Просториите и средствата потребни за работа 

на воено лекарската комисија ги обезбедува воената 
единица, односно воената установа при која е фор-
мирана комисијата. 

VIII — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 91 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за воено-
лекарските комисии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/73). 

Член 92 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Р. в. п. бр. 42 
12 октомври 1982 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

народна одбрана 
адмирал, 

Бранко Мамула, е. р. 
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Образец СнСл ВЛК-1 
(Штембил) 

УПАТ ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА 

(за оцена на способноста на воените лица за воена служба) 

(Назив на В ЛК на која се упатува) 

1 Презиме, татково име и име 

2 Чин 3 Воена пошта и место 

4 Датум и година на раѓањето и адреса на постојаниот престој (улица, број место, општина и СР) 

5 Народност 
(само за војниците и питомците 
на ШРО) 

6 Датум на стапувањето во ЈНА 
— 19 год. 

01 пешадија 07 инженерија 13 интендантска служба 
02 артилерија 08 врска 14 санитетска служба 
03 ПА артилерија 09 АБХО 15 сообраќајна служба 

7 Род — служба 04 оклопни единици 10 техничка служба 16 други служби 
05 авијација 11 воздух, техн. служба 17 нема род — служба 
06 поморство 12 морнар, техн. служба Ј; '» 

8 Врз основа на постојните евиденции (единечен картон, здравствена книшка и др.) ка ј именуваниот 
здравствената способност пред регрутирањето е утврдена во: / 
1. воена здравствена установа, 
2. на друго место 

9 На регрутирањето именуваниот е огласен како 
по точ. од Списокот на болестите поради Дг. 

С Е Г А Ш Н А С О С Т О Ј Б А 

10 Анамнестички податоци: 

11 Објективни знаци на болеста — повредата: 
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12 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И ДРУГИ НАОДИ ВАЖНИ ЗА ОЦЕНА НА СПОСОБНОСТА (да се запише 
називот на здравствената установа, бројот на евиденцијата, датумот и сите наоди — податоци важ-
ни за оцена на способноста уа воена служба): 

13 П Р Е Д Л О Г : 

ДИЈАГНОЗА (поради која се упатува на оцена на способноста) 

СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОГОТ (да се наведе од кого потекнува предлогот) 

Точка на СПРТСОКОТ на бол. 

МИСЛЕЊЕ кога болеста, раната, повредата или оз лед ата настанала (за питомците — ученици на воени 
школи член 54 од Правилникот за В ЛК, односно член 58 — за војниците и лицата во резервниот 
состав). 

МИСЛЕЊЕ за причината и околностите под кои настанала ограничената способност, односно трајната 
неспособност за воена служба на активното' воено лице (член 61 од Правилникот за В ЛК): 

14 ПРР1ЛОЗИ И ДРУГИ ЗАБЕЛЕШКИ НА ОРГАНОТ КОЈ ГО УПАТУВА БОЛНИОТ НА В ЛК: (за-
должително да се приложи уверение на командата за околностите под кои раната, повредата или 
озледата настанала). 

Штембил на ВЛК Потпис на лекарот, 

(чин, презиме и име) 
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8 СОДРЖИНА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА: (да се наведат најважните податоци што и овозможуваат 
на В ЛК да донесе наод, оцена и мислење: дијагноза, назив на здравствената установа што го изда-
ла наодот — резултатот, бројот на евиденцијата и датумот и ел.). 

9 ПРИЛОЗИ И ДРУГИ ЗАБЕЛЕШКИ НА ОРГАНОТ ШТО УПАТУВА НА В ЛК: 

Штембил на В ЛК П о т п и с , 

(М.П.) 

Образец СнСл ВЛК-4 

(за сите работи од надлежност 
на В ЛК освен за оцена на спо-

собноста за воена служба) 

Штембил на ВЛК Реден број 

Врз основа на чл. од Правилникот за военолекарските комисии, оваа комисија, на засе-
данието одржано 19 година, по увидот во приложената медицинска документаци-
ја и извршенршт лекарски преглед на упатеното лице, како и врз основа на утврдената дијагноза и дру-
гите расположиви документи, го дава во ПРВ — ВТОР степен следниот 

Н А О Д , О Ц Е Н А И М И С Л Е Њ Е 

1 Презиме, татково име и име 

2 Чин (за воените осигуреници и други воени лица) 
Степен на сродството (за членовите на семеј-
ствата на воените осигуреници) 
Категорија на лица (за други лица) 

3 Воена пошта и место (само за воените лица и 
членовите на семејствата на активните воени 
лица) 

4 Адреса на постојаниот престој (за сите лица: 
улица, број, место, општина и СР) 

5 Датум на раѓањето 
19 година 

6 Датум на стапување во ЈНА 19 год. 
(за воени лица) 
Година на стипендирањето 
(за воени стипендисти) 

7 СОДРЖИНА НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО: 

8 ДИЈАГНОЗА 
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О б р а з л о ж е н и е 

(во врска со дадениот наод, оцена и мислење) 

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА и други податоци што комисијата ги користела при давањето на наодот, оцена-
та и мислењето (да се наведе називот на установата, бројот и датумот): 

1. 
2. 
3. 

Наведената документација му е вратена на оценетото лице освен на редниот број 

ПОУКА: На овој наод, оцена и мислење се изјави приговор во рок 
од дена. 

Приговорот се поднесува усно или писмено преку воената единица или воената установа одонсно 
органот што го упатил оценетото лице наВЛК; преку В ЛК што дава оцена или непосредно 
преку В ЛК на која и се изјавува приговорот. 

Ако приговорот се изјавува усно, органот на кому е изјавен приговорот е должен за тоа да 
состави службена забелешка во која ја назначува содржината на изјавениот приговор. 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА: 

1. 
2. Претседател на комисијата, 
3. 
4. (МП) 
5. (чин, презиме и име) 

Образец СнСл ВЛК-5 

Задолжително да се понесе со 
себе здравствена исправа (кни-

шка — легитимација) 

Штембил на ВЛК 

(назив на органот преку кој се повикува лицето на преглед ка ј ВЛК) 

П О З И В 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА 

Врз основа на примената и прегледаната документација доставена со упатницата на В ЛК, се пови-

кува 
(чин, презиме, татково име и име) 

од Воената пошта место со адреса на постојаниот престој (улица, број, место, 

општина и СР) 

да и се јави на Военолекарската комисија 

со седиште во 
(адреса: улица, број и ел.) 

19 година во часот, заради преглед и донесување оцена на В ЛК. 

Претседател на ВЛК 

, (МП) 
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При прегледот на примената документација В ЛК утврди дека е потребно да ги прибавите уште 
следните документи: 

Во случај ако не сте во можност до определениот ден да ги прибавите наведените документи или 
од оправдани причини сте спречени да дојдете на преглед, должни сте навреме да ја известите оваа 
ВЛК која ќе ви закаже нов термин за преглед. Доколку не ја известите ВЛК и не се јавите на пози-
вот ВЛК ќе ја разгледа можноста да донесе оцена сагло врз основа на медицинската документација 
или предметот ќе го врати без наод, оцена и мислење. 

730. 

Врз основа на точка 11 од Одлуката за корис-
тењето на девизите што граѓаните и граѓанските 
правни лица ги држат на девизна сметка или на 
девизен штеден влог и за условите и начинот на 
продажбата на одделни производи од домашно про-
изводство за динари што потекнуваат од продаж-
бата на девизи и за ослободувањето од плаќање на 
основниот данок на промет на тие производи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 62/82 и 64/82), во спогодба 
со сојузниот секретар за пазар и општи стопан-
ски работи, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И 
ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА 
ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН 
ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРО-
ДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДО-
МАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО 
ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ 
И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАКАЊЕ НА 
ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Со ова упатство се регулира постапката на 
продажбата на одделни производи од домашно про-
изводство (во натамошниот текст: производи) за 
динари што потекнуваат од продажба на конвер-
тибилни девизи од девизните сметки или девизни-
те штедни влогови во смисла на Одлуката за ко-
ристењето на девизите што граѓаните и граѓански-
те правни лица ги држат на девизна сметка или на 
девизен штеден влог и за условите и начинот на 
продажбата на одделни производи од домашно про-
изводство за динари што потекнуваат од продаж-
бата на девизи и за ослободувањето од плаќање на 
основниот данок на промет на тие производи (во 
натамошниот текст: Одлуката). -

2. При продажбата на производи во смисла на 
Одлуката продавачот задолжително испоставува 
фактура во која ја искажува вкупната продажна 
цена на производите, износот на основниот данок 
на промет, како и продажната цена на производите, 
намалена за износот на основниот данок на промет. 

Фактурната вредност на производите продадени 
во смисла на став 1 од оваа точка, намалена за из-
носот на основниот данок на промет, треба да биде 
еднаква, односно не може да биде поголема од из-
носот на динарската противвредност на девизите 
продадени во смисла на точка 1 од Одлуката. 

3. Граѓаните од точка 4 на Одлуката — имате-
ли на девизни сметки и девизни штедни влогови во 
конвертибилни девизи ќа ј овластената банка, од-
носно ка ј Поштенската штедилница можат да ку-
пуваат производи од таа точка под условите утвр-
дени со точка 6 од Одлуката, со поднесување на 
потврда од овлатената банка, односно од Поштен-
ската штедилнипа за извршената продажба на де-
рт/г-г* о-т певизните сметки или од девизните штедни 
влогови. 

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава 
на сопственикот на девизна сметка или на девизен 
штеден влог во еден примерок кој му го предава 
на продавачот на производите при купувањето. 

Ако плаќањето на стоките се врши по вирман-
ски пат или непосредно со исплатени динари на 
благајната на банката, овластената банка, односно 
Поштенската штедилница е должна во рубриката 
„Цел на дознаката" на образецот 41 СОК, односно 
во празниот простор на налогот' за исплата на ди-
нарите на нејзината благајна, да ги внесе следните 
податоци: . . |. 5 : - * 

„Продадено * — — — - — -
(ознака на валутата и износ) 

од девизната сметка — штедниот * влог бр. 

(број на сметката и име на сопственикот на сметката) 
заради купување на стоки во смисла на Одлуката 
објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 62/82 и 
64/82. 

(потпис и печат на овластеното лице) 

Ако продавачот не ги испорача платените про-
изводи во договорениот рок ќе му ја врати на ку-
пувачот, по негово барање, потврдата од став 1 и 
документот од став 6 на оваа точка, како и денар-
скиот износ уплатен пр тој основ. 

Ако динарите што потекнуваат од продажба на 
девизи од девизните сметки или девизните штедни 
влогови се користат во смисла на точка 5 од Од-
луката (уплата на производи од точка 4 став 2 на 
Одлуката) за потребите на членовите на семејството 
на сопственикот на девизната сметка, односно на 
девизниот штеден влог, тоа мора посебно да се наз-
начи на потврдата од став 1 на оваа точка. 

Кон потврдата од став 1 на првата точка гра-
ѓаните, при купувањето на производи во смисла на 
Одлуката, задолжително прилагаат и еден од след-
ните документи: 

1) потврда од органот надлежен за работите на 
вработувањето во републиката, односно во автоном-
ната покраина што ја води евиденцијата за упату-
вањето на работниците на работа во странство, со ко-
ја се докажува дека граѓанинот привремено е вра-
ботен во странство; 

2) потврда од организацијата на здружен труд, 
асоцијацијата на здружен труд или органот на оп-
штествено-политичката заедница, со која се дока-
жува дека граѓанинот преку тие организации е вра-
ботен во странство во периодот од најмалку три 
месеци; 

3) потврда од надлежната институција во стран-
ската земја во која е стекнато наследство, преведе-
на од страна на овластен судски толкувач, со која 
се докажува стекнувањето на наследството во 
странство; 

4) решение од органот на управувањето, однос-
но од надлежниот орган за упатување на граѓани-
нот на службен пат во странство, како и потврда за 
износот на девизите исплатени за тие цели; 
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5) потврда за наплата на девизите од странство 
по основ на авторски хонорари,, која го содржи и 
износот на девизите наплатени по тој основ. 

Сопствениците на девизни сметки, односно на 
девизни штедни влогови што ги продаваат своите 
девизи заради добивње на каков и да е вид кредит 
не можат врз основа на така извршената продажба 
да ги користат даночните олесненија во смисла на 
Одлуката. 

Продавачот, при продажбата на. производи во 
смисла на Одлуката и ова упатство, ја зема од ку-
пувачот потврдата од став 1 и документот од став 
6 на оваа точка и тие му служат како доказ за 
правдање на ослободувањето на односните произ-
води од плаќање на основниот данок на промет на 
производи. Тие потврди продавачот ги остава заед-
но со примерокот на фактурата за извршената про-
дажба на производите и на нив ја става клаузула-
та: „Искористено". 

4. Продажбата на производи во смисла на точ-
ка 9 став 1 одредба под 1 од Одлуката за динари 
што потекнуваат од продажба на овластен менувач 
на ефективни странски пари, на банкарски чекови 
и кредитни писма, што гласат на конвертибилни 
девизи, се врши со поднесување на потврда за ку-
пување на конвертибилнЈите девизи од овластената 
банка, Поштенската штедилница или овластениот 
менувач во земјата, на која се запишува клаузула-
та: „Потврдата служи исклучително за купување 
на производи со даночни олесненија во смисла на 
Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/82 и 64/82". 

Потврдата од став 1 на оваа точка му се изда-
ва на купувачот во еден примерок на образецот 
пропишан со Упатството за вршење и контрола на 
менувачки работи, број 24/111/18 од 10 јули 1981 
година, со сите измени и дополненија, што го из-
даде Народната банка на Југославија. 

Потврдата за продажбата на девизите од став 
1 на оваа точка не може под никои услови да се 
издава во дупликат, ниту може да се користи неј-
зина фотокопија, во смисла на Одлуката. 

Потврдата од став 1 на оваа точка му служи на 
продавачот како оправдувачки документ за осло-
бодување на односните производи од плаќање на 
основниот данок на промет на производи и се оста-
ва заедно со фактурата за извршената продажба 
од точка 2 на ова упатство. 

Продавачот ја запишува на потврдата клаузу-
лата: „Икористено за купување на производи спо-
ред фактурата број: од На 
фактурата, кон која се остава потврдата од став 1 
на оваа точка, продавачот ја запишува и клаузула-
та: „Износот според оваа фактура е наплатен во ди-
нари што потекнуваат од продажба на девизи, во 
смисла на точка 9 став 1 одредба под 1) од Одлу-
ката, според потврдата број од 

5. Продажбата на производи во смисла на точ-
ка 9 став 1 одредба под 2) од Одлуката со плаќање 
преку меѓународна парична картичка издадена од 
страна на странски издавач — емитент, може да се 
врши во продажните места на организациите на 
здружен труд што имаат склучени договори за та-
ков начин на продажба со застапниците во земјата 
под услови на конвертибилно плаќање. 

При продажбата извршена во смисла на став 1 
од оваа точка, продавачот, во образецот „Евиден-
ција на потрошокот", задолжително ја искажува 
вкупната продажна цена на производите, износот 
на основниот данок на пролет, како и продажната 
цена, намалена за износот на основниот данок на 
промет. 

Кон копијата на фактурата од точка 2 на ова 
упатство, која служи како доказ за оправдување 
на ослободувањето на односните производи од пла-
ќање на основниот данок на промет, продавачот 
прилага еден примерок од поништениот образец 
„Евиденција на потрошокот", рој ги содржи сите 
податоци од меѓународната парична картичка со 
која е извршено плаќање на производите во сми-
сла на Одлуката и ова упатство. 

Со меѓународните парични картички што ги 
издал домашен емитент не може да се врши купу-
вање, односно плаќање на производи во смисла на 
Одлуката и ова упатство. 

6. Продажбата на производи во смисла на точ-
ка 9 став 1 одредба под 3 од Одлуката со плаќање 
со еврочек влечен на странска банка осој гласи на 
динари, односно со поштенски чек влечен на стран-
ска поштенска штедилница кој гласи на динари, 
може да се врши во продажните места на органи-
зациите на здружен труд што склучиле договор со 
овластената банка, односно со Поштенската ште-
дилница. Поблиски упатства за постапката и рабо-
тата со тие чекови обезбедува овластената банка, 
односно Поштенската штедилница. 

Ако во прометот се појави еврочек, односно 
поштенски чек, кој гласи на странска конвертибил-
на валута, може да се примени постапката пропи-
шана во точка 4 од ова упатство. 

Продавачот што извршил продажба на произ-
води во смисла на став 1 од оваа точка, е должен 
секојдневно да составува спецификација на при-
мените еврочекове односно поштенски чекови што 
гласат на динари, врз основа на кои е извршена 
продажба на производите во смисла на Одлуката. 
•Таа спецификација содржи: број и датум на евро-
чекот, односно на поштенскиот чек, назив на стран-
ската банка, односно на странската поштенска ште-
дилница на која чекот е влечен — (која го издала, 
име и презиме на сопственикот на чекот и износ 
во динари. 

Спецификацијата од став 3 на оваа точка и се 
предава секојдневно, односно најдоцна на првиот 
нареден ден на овластената банка, односно на По-
штенската штедилница. Овластената банка, односно 
Поштенската штедилница, со печат и потпис, на 
нејзиното овластено лице, на спецификацијата го 
потврдува датумот на приемот на еврочековите, од-
носно на поштенските чекови. 

Кон спецификацијата од став 3 на оваа точка 
продавачот прилага копија на фактурата од точка 
2 на ова упатство, која служи како доказ за прав-
дање на ослободувањето на односните производи 
од плаќање на основниот данок на промет, по кои 
е извршена продажба на производите во смисла на 
Одлуката, со плаќање со еврочековите, односно со 
поштенските чекови наведени во таа специфика-
ција. 

Со еврочекови што ги издале домашните банки 
не можат да се плаќаат, односно да се купуваат 
производи во смисла на Одлуката и ова упатство. 

7. Продажбата на производи во смисла на Одлу-
ката може да се врши и врз основа на дознаки од 
странство во конвертибилни девизи, согласно со 
точка 9 став 1, одредба под 4 од Одлуката. 

Продажбата на производи во смисла на став 1 
од оваа точка продавачот ја врши дури по приемот 
на извештајот на образецот 745 „Налог за распоред 
на девизите". 

Образецот 745 продавачот го прилага кон копи-
јата на фактурата од точка 2 на ова упатство, кој 
служи како доказ за правдање на ослободувањето 
на односните производи од плаќање на основниот 
данак на промет. 
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Купувањето и плаќањето на производи во сми-
сла на став 1 од оваа точка можат да се вршат са-
мо со дознаки од странство што гласат на конвер-
тибилни девизи. 

8. На продадените производи од точка 4 на Одлу-
ката ослободувањето од плаќање данок на промет на 
производи се однесува само на основниот данок на 
промет, и тоа продажбата да ја извршат непосредно 
било производителите или трговските и други 
организации на здружен труд преку своите складо-
ви, стоваришта или други деловни единици. Ако во 
продажната цена на производите е засмета^ дано-
кот на промет, даночниот обврзник — продавач го 
исклучува тој данок од продажната цена со при-
мена на соодветна пресметковна даночна стапка. 
При продажбата на производи за кои купувачот 
сам плака данок на промет (моторни возила и др) 
се постапува согласно со одредбите од член 15 на 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, и за тоа на фактурата се става посебна 
клаузула со повикување на правниот основ за да-
ночното ослободување (член 36 став 1 точка 2 и став 
3 од Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот и точка 6 од Одлуката). 

9. За продажбата на определени производи во 
смисла на одредбите од Одлуката, продавачот — 
даночен обврзник обезбедува посебна даночна еви-
денција, со тоа што за засметаниот, а ненаплатен 
основен данок на промет по тој основ ја намалува 
обврската, и тоа на секои 15 дена во месецот или 
по истекот на месецот, односно зависно од рокови-
те на пријавувањето на обврските за плаќање на 
аконтацијата на данокот на промет ка ј надлежната 
служба на општественото книговодство. 

Продавачите — даночни обврзници, покрај во-
дењето на посебната евиденција од став 1 на оваа 
точка, за продажбата од тој став составуваат и по-
себни полугодишни извештаи за продажбата на 
производи извршена во смисла на Одлуката и ги 
доставуваат до надлежните републички, односно 
покраинки секретари јат за финансии според те-
риторијалната припадност на продавачот — даночен 
обврзник, односно на деловната единица што из-
вршила промет, во рок од 30 дена од денот на ис-
текот на полугодието, кои збирните извештаи ќе ги 
доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии 
во рок од 60 дена од денот на истекот на односното 
полугодие. 

Со извештаите од став 2 на оваа точка се оп-
фаќа вкупниот износ на динарите наплатен по ос-
нов на продажбата во смисла на одредбите од Од-
луката во извештајниот период, како и вкупниот 
износ по основ на ослободувањето од плаќање на 
основниот данок на промет на производи. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за спрове-
дување на Одлуката за користењето на девизите 
што граѓаните и граѓанските правни лица ги др-
жат на девизна сметка или на девизен штеден 
влог и за условите и начинот на продажбата на од-
делни производи од домашно производство за ди-
нари што потекнуваат од продажбата на девизи и 
за ослободувањето од плаќање на основниот данок 
на промет на тие производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/82). 

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-8134/1-2 
26 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јоже Флорјанчич, е. р. 

731. 

Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите 
и начинот на продажба на одделни производи од до-
машно производство на странски физички лица за 
динари што потекнуваат од продажба на ефективни 
странски пари и за ослободување од плаќање осно-
вен данок на промет на тие производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/82). во спогодба со сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
НА ПРОДАЖБА МА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД 
ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИ-
ЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 
ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ 
ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ОС-
НОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката 
за условите и начинот на продажба на одделни про-
изводи од домашно производство на странски физи-
чки лица за динари што потекнуваат од продажба 
на ефективни странски пари и за ослободување од 
плаќање основен данок на промет на тие производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/82) во точка 2 став 
2 зборот: „помала" се заменува со зборот: „поголема". 

2. Во точка 7 зборовите: „или на оние производи 
што не подлежат на плаќање на данок на промет" 
се бришат. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-8133/1-2 
26 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јоже Флорјанчич, е. р. 

732. 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за кон-
трола на предметите од скапоцена метали („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛОТ 

1. Во Наредбата за формата на знакот на произ-
водителот („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/82) во 
точка 4 бројот: „20" се заменува со бројот: „25". 

2. Во точка 6 во одредбата под 1 се додаваат пет 
форми на знакот на производителот, и тоа: 

а о а о п 
XXI XXII ХХ1Г1 XXIV XXV 

Во одредбата под 2 зборот: „дваесет" се замену-
ва со зборовите: „дваесет и пет." 
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3. Оваа наредба влегува ЕО сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-2512/2 
3 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

733. 

Врз основа на член 30 и член бб став 1 точка 5 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАН-
СИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Ео Одлуката за начинот и условите на ко-
ристење на резервниот фонд на банките и на дру-
гите финансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/81 и 57/82) по точка 3 се додаваат 
нови точ. 4 и 5, кои гласат: 

„4. Банката може да користи средства на ре-
зервниот фонд и во текот на денот пред завршува-
њето на дневната обработка во платниот промет 
ако на својата жиро-сметка нема доволно средства 
за извршување на налогот во смисла на член 
ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото 
книговодство. 

Банката може да користи средства на резерв-
ниот фонд во смисла на став 1 од оваа точка при 
пуштањето во оптек на пласманите што се однесу-
ваат на извоз на стоки и услуги со кои се обезбе-
дува девизен прилив, на откуп и залихи на пчен-
ка, шеќерна репа, масло да јни култури и тутун и на 
производството на пченица. 

Во случај на користење на средствата на ре^ 
зервниот фонд во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
банката поднесува до Службата на општественото 
книговодство налог за пренос на средствата од 
својата посебна сметка на средствата на резервниот 
фонд на својата жиро-сметка. 

За користењето на средствата на резервниот 
фонд, во смисла на одредбите од оваа точка, бан-
ката е должна веднаш да ја извести народната бан-
ка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина, сообразно на постапката 
што е предвидена во случај на користење средства 
на резервниот фонд во смисла на член 86 од Зако-
нот за Службата на општественото книговодство. 

5. Средствата на резервниот фонд, користени 
во смисла на точка 4 од оваа одлука, банката е 
должна да ги врати во согласност со одредбите од 
точка 3 став 1 на оваа одлука. 

Користењето на средствата на резервниот фонд 
на банката, во смисла на точка 4 од оваа одлука, 
не може да трае подолго од 15 дена." 

2. Дополнението на Одлуката за начинот и ус-
ловите на користење на резервниот фонд на банки-
те и на другите финансиски организации за одр-
жување на нивната дневна ликвидност во поглед 

на користењето на средствата на резервниот фонд, 
извршено со оваа одлука, важи до 31 декември 
1982 година. 

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

О. бр. 51 
5 ноември 1982 година 

Белград 

Го заменува претседателот на Сове-
тот на гувернерите 

; заменик-гувернер 
ка Народната банка на Југославија, 

Миодраг Вељковић е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛ. 2 И 12 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

1. Уставниот суд на Југославија, по сопствена 
иницијатива, го донесе решението У-бр. 67/79 од 
17 февруари 1982 година за поведување постапка за 
оценување на уставноста на одредбите од чл. 2 и 12 
на Законот за данокот на промет на недвижности и 
права („Службени гласник СР Србије", бр. 20/77), 
во делот со кој се пропишува оданочување на пре-
носот на правото на користење на градежни објек-
ти, со надоместот, помеѓу другото и поради тоа што 
со оданочувањето на дел од прометната вредност на 
градежниот објект, која е резултат од градската 
рента, се зафаќа во буџетот дел од стекнатиот до-
ход, под исклучително поволни погодности, и што се 
доведуваат во нерамноправна положба во работење-
то и стекнувањето доход општествените правни лица 
кои купуваат градежни објекти со оданочување, во 
однос па оние кор! изградуваат градежни објекти 
како инвеститори без оданочувања. 

2. Со одредбите на член 2 од наведениот репуб-
лички закон е уредено, помеѓу другото, како про-
мет на недвижност и права, во смисла на одред-
бите на овој закон, да се смета и преносот со надо-
мест на правото на располагање во поглед на нед-
вижностите во општествена сопственост. 

Со одредбите на член 12 од овој закон е уреде-
но дека стапките на данокот на промет на недвиж-
ности и права се прогресивни, а по исклучок тие 
на прометот на градежни објекти се пропорционал-
ни на основицата што ја сочинува прометната вред-
ност, а прогресивни на основицата што ја сочинува 
разликата меѓу прометната и градежната вредност. 

3. Во одговорот на решението за поведување 
постапка, и на јавната расправа, Собранието на СР 
Србија наведе дека разликата меѓу прометната и 
градежната вредност на објектот не е исто што и 
стекнат доход, туку противвредност на отуѓено ос-
новно средство, која се внесува во деловниот фонд 
на општественото правно лице и дека со оданочува-
њето на прометот на градежни објекти не се дове-
дуваат во нерамноправна положба општествените 
правни лица што купуваат градежни објекти, во 
однос на оние што тие објекти ги изградуваат како 
инвеститори, бидејќи не се знае дали за градежниот, 
објект повеќе се плаќа со купување или со изградба. 
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4. Разлика меѓу прометната вредност и (процене-
тата градежна вредност на објект во градот е 
градската рента, односио вредноста која е резултат 
од исклучителни погодности, а се стекнува како 
дел од доходот на купувачот или продавачот, при 
што е без влијание дали таа вредност ја стекнува 
купувачот во текуштото работење, користејќи ја 
соодветната погодност, или продавачот во цената 
антицшшрано го остварува очекуваниот екстра до-
ход што, инаку, би го остварил купувачот. З а ф а -
ќаното на оваа разлика, односно на градската 
рента во буџетот за општа потрошувачка, преку 
данокот на промет на недвижности, значи, всуш-
ност, користење на дел од доходот стекнат под 
исклучителни погодности за општа потрошувачка. 
Бидејќи вака стекнатиот дел од доходот, според 
одредбите на член 18 од Уставот на СФРЈ, се корис-
ти за развој на организацијата на здружен труд 
во која е остварен, или за развој на материјалната 
основа на здружениот труд во општината и репуб-
ликата, односно автономната покраина, Судот за-
зеде став дека оспорените одредби не се согласни 
со оваа уставна одредба. 

Прибавувањето градежни објекти со изградба 
во сопствена режија се смета, во важечките пропи-
си, како промет, па пропишувањето на обврски за 
плаќање данок само при купувањето и за неплаќање 
при изградбата претставува нееднакви услови во 
работењето и стекнувањето доход на единствениот 
југословенски пазар, што не е согласно со одред-
бите на член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ. Тврде-
њето во одговорот на Собранието на СР Србија де-
ка не се знае дали за градежни објекти повеќе се 
плаќа со купување или со изградба и дека поради 
тоа општествените правни -лица кои купуваат об-
јекти и плаќаат данок и лицата што ги изграду-
ваат во сопствена режија без обврска за плаќање 
данок не се во нерамноправна положба, Судот не 
можеше да го прифати бидејќи во секој случај, тие 
вредности можат да се утврдат, па обврзуваното на 
плаќање данок само на едните претставува нееднак-
ви услови во работењето и стекнувањето доход. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 384 од Уставот на СФРЈ и член 28 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, по одржа-
ната јавна расправа, на седницата за советување и 
гласање, одржана на 7 октомври 1982 година, доне-
се, со мнозинство на гласови 

О д л у к а 

Се утврдува дека одредбите на чл. 2 и 12 од 
Законот за данокот на промет на недвижности и 
права, во делот со кој се пропишува оданочување 
на преносот на правото на користење градежни об-
јекти со надомест, не се во согласност со одредбите 
на чл. 18 и 251 став 2 од Уставот на СФРЈ. 

Собранието на Социјалитичка Република Срби-
ја е должно, во смисла на член 384 став 2 од Уста-
вот на СФРЈ, во рок од шест месеци, да ги усогласи 
овие одредби со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претсе-
дателот на Судот проф. д-р Александар Фира и 
судиите: Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р 
Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Владимир 

Кривиц, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, д -р Јосиф 
Трајковић Миј ушно Шиба лик и Иван Франко. 

У-бр. 67/79 
7 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д -р Александар Фира, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за користе-
њето на девизите што граѓаните и граѓанските 
правни лица ги држат на девизна сметка или деви-
зен штеден влог и за условите и начинот на про-
дажбата на одделни производи од домашно произ-
водство за динари што потекнуваат од продажбата 
на девизи и за ослободувањето од плаќање на ос-
новниот данок на промет на тие производи, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 62/82 и 64/82, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИ-
ТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ 
ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ 
НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 
ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА-
ТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Во точка 5 наместо зборовите: „од став 3" 
треба да стои: „од став 2". 

2. Во точка 11 наместо зборовите: „на одредбите 
од точ. 4 до 8" треба да стои: „на одредбите од точ. 
4 до 9". 

3. Во завршната одредба наместо бројот: „12" 
треба да стои: „13". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 8 ноември 
1982 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА НИКАРАГВА 

I 

Се отповикува 
Емил Дурин,и од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Никарагва 
со седиште во Костарика. 
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II 

Се назначува 
Бранко Вукушиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Обединетите Држави на 
Мексико, за извонреден и ополнорлоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Република Никарагва со седиште во 
Мексико. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува со сила веднаш. 

У. бр. 43 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

> 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република , Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ХОНДУРАС 

I 

Се отповикува 
Емил Дурини од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Фдеративна 
Република Југославија во Република Хондурас со 
седиште во Костарика. 

И 

Се назначува 
Бранко Вукушиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Обединетите Држваи на Мек-
сико, за извонреден и околномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Хондурас со седиште во Мексико. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 44 
22 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Рпублика Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА КОСТАРИКА 

I 

Се отповикува 1 

Емил Дурин,и од должноста извонреден и ОДОЛ-
ЕЈ ом ош тен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Коста-
рика. 

II 
Се назначува 
Анто Топали, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Панама, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Костарика со седиште во Панама. 

Ј П 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 45 
25 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

1 Петар Стамболић е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

727. Одлука за валоризација на средствата 
што републиките и автономните покра-
ини ги уплатиле за 1981 година за отстра-
нуваше на последиците од катастрофал-
ниот земјотрес што го погоди подрачјето 
на Социјалистичка Република Црна Гора 
во 1979 година — — — — — — — 1569 

728. Одлука за распоредот на работното време 
во сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации — — — — — — 1570 

729. Правилник за воено лекарските комисии — 1570 
730. Упатство за спроведување на Одлуката за 

користењето на девизите што граѓаните 
и граѓанските правни лица ги држат на 
девизна сметка или на девизен штеден 
влог и за условите и начинот на продаж-
бата на одделни производи од домашно 
производство за динари што потекнуваат 
од продажбата на девизи и за ослободува-
њето од плаќање на основниот данок на 
промет на тие производи — — — — 1586 

731. Упатство за измени на Упатството за 
спроведување на Одлуката за условите и 
начинот на продажба на одделни произ-

Страна 
води од домашно производство на стран-
ски физички лица за динари што потек-
нуваат од продажба на ефективни стран-
ски пари и за ослободување од плаќање 
основен данок на промет на тие производи 1588 

732. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за формата на знакот на произ-
водителот — — — — — — — — 1588 

733. Одлука за дополнение на Одлуката за на-
чинот и условите на користење на резер-
вниот фонд на банките и на другите фи-
нансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност — — — — 1589 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
на чл. 2 и 12 од Законот за данокот на 
промет на недвижности и права — — 1589 

Исправка на Одлуката за користење на деви-
зите што грѓаните и граѓанските правни 
лица ги држат на девизна сметка или на 
девизен штеден влог и за условите и на-
чинот на продажбата на одделни произво-
ди од домашно производство за динари 
што потекнуваат од продажбата на девизи 
и за ослободувањето од плаќање на осно-
вниот данок на промет на тие производи 1590 

Укази ~ — — — — — — — 1590 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. Пешт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тади1ѕа — Печати Београдски издавачко-графички завод. Белград,булевар војводе 
МШШ1&& бр; 27. 


