
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. -
Огласи по тарифата. - Жиро сметка 
при народната банка на ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија број 

101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 23 јануари 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 50.— дин. - Прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари, -
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1. Пошт. фах Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-861; Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671. 

37. 
Врз основа на членот 71 од Уредбата за девиз-

ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
надворешна трговија, сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ ЗА УВОЗ НА 

ТЕХНИЧКИ СТОКИ 

1. Овластените банки ќе им ги продаваат деви-
зите за увоз на технички стоки, по правило, на тр-
говските стопански организации на големо реги-
стрирани за увоз на тие стоки (технички дуќани, 
консигнациони лагери), деловните здруженија на 
производствените стопански oрганизации и на гру-
пите производители, а по Исклучоци на одделни 
производствени стопански организации. 

2. Како технички стоки, во смисла на точката 1 
од оваа наредба, се подразбираат помошните и по-
трошните репродукциони материјали од сериска из-
работка, со широка примена во производството, што 
ги користат голем број стопански и други органи-
зации во релативно мали количини. 

3. Овластените банки ќе им ги продаваат деви-
зите за увоз на технички стоки на оние трговски 
стопански организации на големо кои: 

1) со увозот го пополнуваат асортиманот на сто-
ките на сопствените лагери; 

2) се специјализирани за снабдување на инду-
стријата, сообраќајот, градежништвото, земјодел-
ството и занаетчиството со определени видови те-
хнички стоки; 

3) го обезбедуваат вршењето на сервисни по-
правки, ако е во прашање продажба на материјали 
за одржување; 

4) имаат соодветни лагери за сместување на 
стоки и за манипулација со стоките; 

5) во поголем дел ја финансираат работата на 
увоз со сопствени средства; 

6) се обврзуваат на примена на што пониска 
маржа. 

4. Овластените банки ќе ја вршат продажбата 
на девизи за увоз на технички стоки во согласност 
со прописите со кои е регулиран увозот на одделни 
видови стоки. 

5. Овластените банки можат во определени вре-
менски растојанија да распишуваат конкурси за 
продавање девизи за увоз на определени технички 
стоки. 

Банката ќе му ги продава девизите на увозни-
кот за кого врз основа на спроведениот конкурс ќе 
утврди дека поднесол најповолна понуда во поглед 
исполнувањето на условите од точката 3 на оваа 
наредба. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3-164/1 
В јануари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

38. 
Врз основа на чл. 36 и 63 став 4 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/59, 48/59, 10/61, 52/61, 12/62 
и 53/62) и членот 15 оддел I под а) точка 5 алинеја 3 
од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за народно здравје и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 

ВОЈНИТЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА 

L Основни одредби 

Член 1 
Воените инвалиди од војните (во понатамошниот 

текст: инвалидите) го остваруваат лекувањето во 
природни лекувалишта под условите и според по-
стапката што се предвидени со овој правилник. 

Лекувањето во природно лекувалиште е допол-
нителен вид на лекувањето и има за цел подобру-
вање на здравствената состојба и работната способ-
ност на инвалидот. 

Член 2 v 

Инвалидите се упатуваат во природни лекува-
лишта на лекување ако според медицинските инди-
кации е неопходно такво лекување. 

Предлогот за упатување на инвалид во при-
родно лекувалиште за лекување на определена бо-
лест се дава само ако инвалидот во текот на по-
следната година е лекуван од болест медикамен-
тозно, оперативно, диететски или со физикална те-
рапија. 

Член 3 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на социјалната за-
штита (во понатамошниот текст: општинскиот орган 
на управата) го упатува инвалидот на лекување во 
природното лекувалиште што го определила лекар-
ската комисија (член 8). 

Член 4 
Придружникот на инвалидот што на инвалидот 

му е потребен за времето на лекувањето во при-
родно лекувалиште, има право на потполно снабду-
вање во лекувалиштето додека е инвалидот на ле-
кување. 

П. Индикации за лекување, траење на лекувањето 
и постапка за упатување на лекување 

Член 5 
Ќе се смета дека во смисла на овој правилник 

постојат медицински индикации за лекување во 
природно лекувалиште ако се утврди дека прегле-
даниот инвалид болува од некоја од болестите на-
ведени како индикации во Листата на индикацииве 
и контраиндикациите за лекување во природни ле-
кувалишта (во понатамошниот текст: Листа на ин-
дикациите и контраиндикациите). 
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Листата на индикациите и контраиндикациите" 
е напечатена кон овој правилник и е негов со-
ставен дел. 

Член в 
Лекувањето на инвалиди во природно лекува-

лиште според одредбите од овој правилник трае 
21 ден. 

Член 7 
Лекувањето на инвалиди во природно лекува-

лиште се врши во здравствена установа или во 
посебен објект за лекување на воените инвалиди од 
војните. 

Член 8 
Во постапката за упатување на инвалиди во 

природни лекувалишта на лекување учествуваат: 
лекарот поединец односно здравствената установа, 
лекарската комисија при општинскиот орган на 
управата (во понатамошниот текст: лекарската ко-
мисија) и комисијата на вештаци — лекари при 
органот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за работите на социјалната заштита (во 
понатамошниот текст: комисијата на вештаци). 

Член 9 
Ако лекарот поединец или здравствената уста-

нова во која се лекува инвалидот утврди дека на 
инвалидот му е неопходно лекување во природно 
лекувалиште, дава образложен предлог на образе-
цот Болеснички лист за лекување на воените инва-
лиди од војните во природни лекувалишта (во по-
натамошниот текст: болеснички лист), што е напе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел и 
И го доставува на лекарската комисија преку оп-ѕ 
штипскиот орган на управата на чие подрачје пре-
стојува инвалидот. 

Резултатите на лабораториското и социјали-
стичкото испитување што се внесуваат во болес-
ничкиот лист не можат да бидат постари од три 
месеци. 

Ако лекарот поединец по прегледот и испиту-
вањето на инвалидот кој во текот на лекувањето 
барал да се лекува во природно лекувалиште, најде 
дека постојат медицински индикации за такво ле-
кување, ќе му го соопшти на инвалидот своето 
мислење. 

Инвалидот што не е задоволен со мислењето од 
лекарот поединец, може да И изјави приговор на 
надлежната лекарска комисија. Приговорот го из-
јавува инвалидот усно, штом ќе му биде соопштено 
мислењето, и приговорот се забележува во опреде-
лената рубрика на болесничкиот лист, кој го пот-
пишува и инвалидот. По изјавениот приговор пред-
метот И се доставува на лекарската комисија на 
оценка преку општинскиот орган на управата на 
чие подрачје престојува инвалидот. 

Ако ,е седиштето на лекарската комисија над-
вор од подрачјето на општинскиот орган на упра-
вата на чие подрачје престојува инвалидот тој ќе 
му го испрати предметот на општинскиот орган на 
управата при кој постои лекарска комисија, со крат-
ки податоци за досегашното лекување на инвали-
дот во природни лекувалишта и за успехот на тоа 
лекување. 

Член 10 
Лекарската комисија се состои од три члена. 

Два члена се лекари . (интернист и хирург), а еден 
- претставник на здружението на воените инвалиди 
од војните. 

Членовите на лекарската комисија, подрачјата 
на кои ја вршат тие својата дејност и седиштата 
на тие комисии ги определува републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на социјалната 
заштита. 

Административните работи на лекарската коми-
сија ги врши општинскиот орган на управата при 
кој постои лекарската комисија. 

Член 11 
Откако ќе го прими предметот лекарската ко-

мисија го поканува инвалидот заради преглед и по 

извршениот преглед ја запишува најдената здрав-
ствена состојба во определените рубрики на болес-
ничкиот лист. Ако најде за потребно, лекарската 
комисија може покрај прегледот да изврши и други 
медицински испитувања. 

Член 12 
Ако лекарската комисија утврди дека се испол-

нети условите за лекување на инвалидот во при-
родно лекувалиште (чл. 2 и 5), таа го определува 
лекувалиштето во кое' треба инвалидот да се ле-
кува. Ако за лекување постојат повеќе природни 
лекувалишта лекарската комисија ќе ги наведе сите 
тие лекувалишта. 

Ако лекарската комисија најде дека на инва-
лидот му е потребен придружник за време на пату-
вањето, таа ќе оцени дали на инвалидот му е по-
требен придружник и за времето на лекувањето во 
лекувалиште. 

За своето мислење лекарската комисија го из-
вестува инвалидот, па предметот му го враќа на 
општинскиот орган на управата на чие подрачје 
престојува инвалидот. 

Член 13 
Ако лекарската комисија најде дека не постојат 

услови за упатување на инвалид во природно леку-
валиште на лекување, таа го забележува своето 
мислење во соодветната рубрика на болесничкиот 
лист и му го соопштува на инвалидот. 

Против мислењето на лекарската комисија со 
кое не е усвоен предлогот на лекарот поединец од-
носно на здравствената установа (член 9) инвали-
дот може да ќ изјави приговор на комисијата на 
вештаци во рок од% дена од денот на соопштува-
њето. По изјавениот приговор лекарската комисија 
И го доставува предметот со приговорот на коми-
сијата на вештаци преку органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите 
на социјалната заштита. 

Мислењето на лекарската комисија од ставот 
1 на овој член дадено по приговорот на инвалидот 
изјавен против мислењето на лекарот поединец 
(член д ст.^3 и 4) е конечно и лекарската комисија 
му го враќа предметот на општинскиот орган на 
управата на чие подрачје престојува инвалидот. 

Член 14 
Комисијата на вештаци се состои од четири 

члена. Три члена се лекари (интернист, хирург и 
невролог) а еден е претставник на Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна — од редовите на инвалидите. 

Членовите на комисиите на вештаци, подрач-
јата на кои ја вршат тие својата дејност и седи-
штата на тие комисии ги определува републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на соци-
јалната заштита. 

Административните работи на комисијата на ве-
штаци ги врши органот на управата на околискиот 
народен одбор надлежен за работите на социјал-
ната заштита при кој постои комисијата на вештаци. 

Член 15 
Комисијата на вештаци го дава своето мислење 

врз основа на медицинската документација, а ако 
најде за потребно може да го повика и инвалидот 
на преглед. Ако смета дека треба да се дополни 
медицинското испитување, ќе определи без одла-
гање негово дополнување. 

Мислењето на комисијата на вештаци е конечно. 
Комисијата на вештаци му го враќа предметот 

со своето мислење на општинскиот орган на упра-
вата на чие подрачје инвалидот престојува, кој за 
мислењето на комисијата на вештаци го известува 
инвалидот. 

Член 16 
Лекарските комисии и комисиите на вештаци 

се состануваат и работат по потреба. 
Член 17 

Општинските органи на управата се должни да 
водат евиденција за инвалидите лекувани во при-
родни лекувалишта. Евиденцијата содржи податоци 
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за тоа колку инвалиди се лекувани во бањи, пла-
нини, на море, од кои болести и за групите на ин-
валидитетот на инвалидите. 

Заради водење на евиденција се оковуваат 
здравствени досиеја на инвалидите, во кои се чу-
ваат болесничките листови со медицинската доку-
ментација и со податоц,ите пропишани во членот 
27 од овој правилник. 

Член 18 
Ако е во прашање лекување на воен инвалид 

од војните — осигуреник што е во работен однос, оп-
штинскиот орган на управата на чие подрачје пре-
стојува инвалидот ќе го извести за тоа надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување и орга-
нот, установата односно организацијата во која ч 
запослен инвалидот. 

Ш. Поканување на лекување 

Член 19 
Општинскиот орган на управата на чие под-

рачје престојува инвалидот ќе му го достави на 
определеното, лекувалиште предметот на инвалидот 
кој треба да биде упатен на лекување, со болеснич-
киот лист и со медицинската документација, заради 
поканување на инвалидот на лекување. 

Ако инвалидот не го започне лекувањето во 
природно лекувалиште во рок од три месеци од де-
нот кога лекарската комисија односно комисијата^ 
на вештаци ја утврдила потребата од лекување во 
такво лекувалиште, инвалидот може да го започне 
лекувањето во природно лекувалиште само врз 
основа на ново мислење од лекарската комисија 
односно од комисијата на вештаци, на која за таа 
цел И се доставува предметот преку општинскиот 
орган на управата на чие подрачје престојува ин-
валидот. 

Член 
Поканата на лекување му ја упатува на инва-

лидот природното лекувалиште определено за сме-
стување и лекување на инвалидот. Поканата треба 
да му биде доставена на инвалидот најдоцна на 15 
дена пред почетокот на лекувањето. 

Член 21 
Ако е инвалидот од оправдани причини (смртен 

случај во фамилијата, болест и сл.) спречен да го 
започне лекувањето на определениот ден, за тоа е 
должен веднаш да го извести лекувалиштето што 
го повикало на лекувањето. 

Член 22 
Кога природното лекувалиште ќе биде изве-

стено дека е инвалидот спречен од оправдана при-
чина да го започне лекувањето на определениот 
ден, ќе го повика инвалидот да дојде подоцна на 
лекување, но најдоцна во рокот од членот 19 на 
овој правилник. 

Член 23 
Ако капацитетот на природното лекувалиште на 

кое му е доставен предметот на инвалидот заради 
повикување на лекување не допушта да се повика 
инвалидот во рокот од членот 19 на овој правил-
ник, лекувалиштето во рок од осум дена од денот 
на приемот на предметот ќе му го врати предметот 
на општинскиот орган на управата со причините за 
враќање на предметот. 

Во случајот од ставот 1 на овој член општин-
скиот орган на управата ќе му го достави пред-
метот на друго лекувалиште, ако лекарската ко-
мисија во своето мислење назначила повеќе леку-
валишта во кои може да се лекува инвалидот, за 
што истовремено ќе го извести и. инвалидот. 

АКО лекарската комисија во своето мислење 
не предвидела можност за лекување во повеќе ле-
кувалишта, општинскиот орган на управата ќе 
побара од лекарската комисија мислење за тоа дали 
може инвалидот да се упати на лекување во некое 
друго лекувалиште. 

IV. Постапка - во природно лекувалиште 
Член 24 

По доаѓањето во природно лекувалиште инва-
лидот е должен да се подложи на лекарски преглед. 

Ако при прегледот лекарот на лекувалиштето 
најде дека инвалидот боледува од болест поради 
која лекувањето во тоа лекувалиште е контраин-
дицирано, инвалидот нема да го започне лекува-
њето. Во тој случај лекувалиштето ќе го врати 
инвалидот, на кој ќе му издаде за тоа потврда, а 
предметот со лекарскиот наод и мислење ќе му го 
врати на надлежниот општински орган на упра-
вата заради повторно разгледување на здравстве-
ната состојба на инвалидот од страна на надлеж-
ната лекарска комисија. Во овој случај трошоците 
за сместување и исхрана на инвалидот и на него-
виот придружник за најмногу два дена паѓаат на 
товар на средствата предвидени за лекување на 
инвалидот. 

Член 25 
Природното лекувалиште му ги дава на ин-

валидот сите видови здравствена заштита и дру-
гите услуги предвидени во договорот склучен во 
смисла на членот 29 од овој правилник. 

Член 26 
Инвалидите што се наоѓаат на лекување во 

природно лекувалиште се должни да се придржу-
ваат кон правилата на лекувалиштето во поглед 
на редот и дисциплината, како и кон советите и 
упатствата дадени од страна на лекарот на лекува-
лиштето. 

Член 27 
По завршеното лекување определениот лекар 

на природното лекувалиште е должен да го пре-
гледа инвалидот и да го забележи успехот на ле-
кувањето во определената рубрика на болесничкиот 
лист, со назначување на должината на престојот 
на лекување. Кога ќе бидат забележени овие пода-
тоци, лекувалиштето му го враќа предметот на над-
лежниот општински орган на управата, а на инва-
лидот му издава потврда за извршеното лекување. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Ако во постојните здравствени установи л во 
посебните лекувалишта за лекување на воените ин-
валиди од војните не може да се обезбеди сместу-
вање на сите инвалиди што се упатуваат на леку-
вање, може да се изврши сместување и исхрана на 
инвалидите и во одморалиштата на Сојузот на 
здруженијата на борците од Народноослободител-
ната војна, со обезбедување на лекарски прегледи 
и други неопходни здравствени услуги 

Во бањите во кои не е можно да се обезбеди 
сместување и исхрана на инвалидите ве здравстве-
ната установа, сместување и исхрана можат да се 
обезбедат и во другите објекти на тоа бањско леку-
валиште. Во овој случај треба да се обезбеди ле-
карските прегледи, лекувањето и другите здрав-
ствени услуги да се врЉат кај здравствената слу-
жба при управата на бањското лекувалиште. 

Член 29 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на социјалната заштита или органот што 
ќе го определи тој ги склучува договорите со здрав-
ствените установи односно со одморалиштата и со 
другите објекти од членот 28 на овој правилник, 
со кои ги утврдува видовите, обемот и квалитетот 
на здравствените услуги, рокот во кој го поканува 
здравствената установа инвалидот на лекување, кој 
не може да биде подолг од еден месец од денот на 
приемот на предметот, сместувањето и исхраната 
што им се обезбедуваат на инвалидите за време на 
лекувањето, цените за давањето на услугите, на-
чинот на пресметувањето и плаќањето на услугите 
и други права и обврски на природното лекува-
лиште. 

Член 30 
Ликвидација и исплата на сметките во врска со 

лекувањето на инвалиди во природни лекувалишта 
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врши општинскиот орган на управата што го упатил 
инвалидот на лекување. 

Ликвидација и исплата на сметките за лековите 
издадени според рецептите за време на лекувањето 
на инвалиди во природни лекувалишта врши оп-
штинскиот орган на управата на чие подрачје е 
лекувалиштето. 

Член 31 
Општинскиот орган на управата му доставува 

на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на социјалната заштита секоја година до 
31 јануари, преку органот на управата на околис-
киот народен одбор надлежен за работите на соци-
јалната заштита, статистички податоци за лекува-
њето на инвалиди во природни лекувалишта за из-
минатата календарска година. Републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на социјалната за-
штита му доставува до крајот на февруари збирни 
податоци за територијата на народната република 
на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
народно здравје и социјална политика. Образецот 
Статистички извештај за лекувањето на воените ин-
валиди од војните во природни лекувалишта, на 
кој ќе се доставуваат податоците е напечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 32 
По исклучок од одредбата на членот 9 став 2 

на овој правилник, во постапката за утврдување 
на потребата од лекување на инвалид во природни 
лекувалишта во текот на 1963 година ќе се земаат 
предвид резултатите на лабораториското и с о ц и -
јалистичкото испитување што не се постари од 
6 месеци. 

По исклучок од одредбата на членот 19 став 
2 на овој правилник, лекувањето во природно ле-
кувалиште во 1963 година може да го започне инва-
лид во рок од 6 месеци од денот кога лекарската 
комисија односно комисијата на вештаци ја утвр-
дува потребата од такво лекување. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за упа-
тување на воените инвалиди од војните на леку-
вање во природни лекувалишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/57). 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 15—69 
7 јануари Ј963 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје и социјална 
политика, 

Мома Марковиќ, с. р. 

Л И С Т А 
НА ИНДИКАЦИИТЕ И КОНТРАИНДИКАЦИИТЕ 
ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА 

А. БАЊСКО ЛЕКУВАЊЕ 

I. Индикации 

Re се смета дека е лекување во соодветно бањ-
ало лекувалиште индицирано ако инвалидот боле-
дува од некоја од следните болести: 

1) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот по потполна радио-

лошка санација постигната со медикаментозно 
лекување - во текот на две години едноподруго; 

б) дуоденална гризлица во рана развојна фаза 
— во текот на три години едноподруго; 

в) состојба по операција на желудникот - ре-
секција или гастро-ентероанастомоза - извршена 
поради гризлица на желудникот или на дванаесет-
палечното Црево - во Ѕекот на една; година, В, ако: 

е следена со општа неповолна состојба — во текот 
на три години едноподруто; 

2) болести на цревата: 
хроничен колитис и ентероиолитис со изразити 

Знаци на потхранетост по завршено болничко леку-
вање — во текот на три години едноподруго; 

3) болести на црниот џигер: 
а) реконвалесценти состојби по прележан аку-

тен хепатитис; 
б) постхепатитична состојба или хроничен хепа-

титис со изразено растројување на функциите на 
црниот џигер — во текот на две години едно-
подруго; 

4) болести на жолчниот меур и жолчните 
патишта: 

состојба по отстранување на жолчниот меур — 
во текот на две години едноподруго по операцијата; 

5) болести на бубрезите и мочните патишта: 
а) микролитијаза; 
6) состојба по операција на бубрезите и мочните 

патишта, извршена заради отстранување на камен 
— во текот на две години едноподруго по операци-
јата; 

б) болести на женските полови органи: 
хронични воспалителни процеси од понов датум 

како дополнение на медикаментозното лекување — 
во текот на три години едноподруго; 

7) болести на зглобовите: 
а) хронични воспалителни ревматски процеси во 

зглобовите или 'рбетниот ст^лб (примарен и секун-
дарен хроничен ревматизам на зглобовите), со шле-
пување на зглобовите, периартикуларни инфилтра-
ти или упорни болки — без коскени анкилози; 

б) спондилоартрози од понов датум, со постојани 
болки и еластични контрактури на мускулите — во 
текот на три години едноподруго; 

в) дегенеративни и посттравматски промени на 
зглобовите (артрози), со рендгенски докажани ана^-
томски промени на зглобовите, со изразено р а с л о -
јување на функцијата и со посилни болки; 

г) периартрити — со потечување, болки и ра-
стројувања на функцијата — во текот на две години 
едноподруго; 

8) болести на метаболизмот: 
шеќерна болест од понов датум, во полесна 

форма, добро урамнотежена — во текот на три го-
дини едноподруго; 

9) болести на нервите и на централниот нервен 
систем: 

а) токсични, воспалителни или травматски про-
мени на периферните нерви по медикаментозна или 
физикална терапија — во текот на две години едно-
подруго; 

б) фантомски болки по ампутација; 
в) реконвалесцентни состојби по операција на 

краниумот или 'рбетниот столб; 
г) невромускуларни атрофи^ од дегенеративна 

или воспалителна природа, по медикаментозна или 
физикална терапија во текот на три години едно-
подруго; 

д) парези и плегии (моно—, хеми—, пара—) од 
поскор датум, ако нема промени на кардиоваску-
ларниот апарат — во текот на три години едно-
подруго; 

10) генерализиран невродерматитис или хронич-
но рецидивирачко алергично заболување на кожата 
(уртикарија и сл.), по подолго неуспешно лекување 
г - во текот на две години едноподруго. 

II. Контраиндикации 
Бањско лекување е контраиндицирано, та на 

истото не може да се упати инвалид што боледува 
од некоја од следните болести: 

1) според општата контраиндикација: 
а) сите акутни фебрилни заболувања; 
б) 'Сите форми на туберкулоза на белите дробови 

или на други органи, со знаци на активитет; 
в) малигни тумори или малигни хемопатии; 
г) состојби на намалена реактивност на организ-

мот (хронични конзумптивни заболувања, старечка 
истоштеност, кахектични состојби и сл); 
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д) состојба по прележано инфективно заболу-
вање и обемно крварење, во траење до 6 месеци; 

ѓ) крвни болести — пернициозна анемија, тешка 
анемија, хеморагични дијатези, панмиелофтиза, аг-
ранулоцитоза; 

е) несанирани фокалози што можат да се до-
ведат во врска со заболувањето поради кое се бара 
бањско лекување; 

2) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот во фаза на еволу-

ција (со рендгенски видлива ниша); 
б) стенози на пилорусот и дуоденумот; 
в) гризлица на дванаееетпалечното црево со 

компликации (пенетрација, перфорација, крварење) 
или со зачестени кризи на болките; 

3) болести на цревата: 
субоклузни и илеуси; 
4) болести на црниот џигер: 
а) цироза на црниот џигер, со или без аецит; 
б) абсцес на црниот џигер; 
5) болести на жолчниот меур и жолчните па-

тишта: 
а) камења на жолчниот меур или на жолчните 

патишта; 
р) хидропс на жолчниот меур; 
6) болести на бубрезите и мочните патишта: 
а) сите форми на.нефритис и нефроза; 
б) непроодни мочни патишта поради камен; 
в) цистопиелитис предизвикан со блокада на 

мочните патишта — додека трае блокадата; 
7) болести на женските органи: 
а) бременост; 
б) матрорагија; 
8) болести на зглобовите: 
а) ревматска треска во фаза на еволуција, со 

и без промени на срцето; 
б) примарни и секундарни хронични воспали-

телни ревматски процеси во фаза на еволуција; 
9) болести на нервите и на централниот нервен 

систем: 
а) сите потешки органски болести на мозокот 

и на 'рбетната мозочница; 
б) епилепсија со зачестени напади; 
в) потешки психози и психопатии; 
10) болести на жлездите со внатрешно лачење: 
а) шеќерна болест со промени на крвните садови, 

очите или нервниот систем; 
б) тешка форма на шеќерна болест склона на 

ацидоза; 
в) Базедовлева болест; 
г) други потешки болести на жлездите со вна-

трешно лачење (Ѕу Cushing, Mb Simmondts, акроме-
галија, манифестна тетанија и др.); 

11) болести на белите дробови: 
силно изразен енфизем на белите дробови; 
12) болести на срцето и на крвните садови: 
а) валвуларни мани — нестабилизирани еволу-

ции и недостаточно компензирани; ' 
б) сите кардиопатии во фазата на декомпенза-

ција и недостаточно компензирани; 
в) други потешки органски заболувања на ср-

цето и коронарните садови; 
г) состојба на покачен крвен притисок со про-

мени на крвните садови на срцето, бубрезите или 
очното дно; 

д) состојба на покачен крвен притисок со дија-
столичен притисок постојано над Но mm Hg; 

13) болести на коските: 
а) остеоартикуларна туберкулоза; 
б) хроничен фистулозен остеомиелитис. 

Б. КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ ВО ПЛАНИНИ 

I. Индикации 

Ќе се смета дека е лекување во височинско 
климатско лекувалиште до 1.20'0 метра индицирано 
ако инвалидот боледува од некоја од следните 
болести: 

1) болест на хематопоезните органи! 
посилна секундарна анемија поради загуба 

на крв, хронични воспалителни процеси, расло ју -
вање на исхраната и варењето по завршено бол-
ничко лекување — во текот на една година; 

2) нетуберкулозно заболување на органите за 
дишење: 

бронхијална астма со зачестени напади, која 
бара планинска клима; 

3) болест на ендокриниот систем: 
хипертиреоза во ремисија постигната со ле-

кување; 
4) изразена општа телесна слабост, како после-

дица од хронично заболување на желудникот или 
цревата, како дополнение на диететско и медика-
ментозно лекување — во текот на две години едно-
подруго; 

5) реконвалесцентна состојба по прележани по-
тешки заболувања — по завршено болничко леку-
вање; 

6) болести на нервите и на централниот нервни 
систем: 

а) реакциони психонеуротски состојби, како 
придолжеток на болничко лекување — во текот на 
д^е години едноподруго; 

б) состојба на добра (социјализирана) ремисија, 
по психози; 

7) туберкулоза: 
а) стационарна туберкулоза на белите дробови 

или на други органи, смирена со активно лекување 
— во текот на три години едноподруго; 

б) туберкулоза на белите дробови, смирена или 
излекувана со хируршка интервенција и дополни-
телно лекување — во текот на три години едно^-
подруњ; 

в) туберкулоза на серозите (плеура, перитонеум, 
перикард, менинг) — по исчезнување на сите мани-
фестации на активитет — во текот на три години 
едноподруго; 

г) туберкулозни заболувања на окото, по приме-
нета специфична терапија. 

Н. Контраиндикации 

Инвалид не може да се упати во височинско 
лекувалиште заради лекување ако е престојот во 
истото медицински контраиндициран поради некоја 
од следните болести: 

1) сите акутни фебрилни и други акутни поте-
шки заболувања; 

2) малигни тумори или малигни хемопатии; 
3) сите форми на туберкулоза на белите дробови 

или на други органи, со знаци на активитет; 
- 4) нелекувана пернициозна анемија; 

5) кахетични состојби; 
6) стеноза на пилорусот или дуоденумот; 
7) камен на жолчниот меур или на жолчните 

патишта, со зачестени напади од болки; 
8) сите форми на нефритис и нефроза, со изра-

зена бубрежна инсуфициенција; 
9) непроодни мочни патишта поради камен; 
15) метрорагија; 
11) заболувања на срцето во фаза на декомпен-

'зација; 
12) посилно изразени дегенеративни промени на 

срцето или крвните садови на срцето или мозокот; 
13) значително покачен крвен притисок со ди-

јастоличен притисок над 130 mm Hg. 

В. ЛЕКУВАЊЕ НА МОРЕ 

I. Индикации 

Ќе се смета дека е лекување на море индиции 
рано ако инвалидот боледува од некоја од следните 
болести: i 

1) болести на органите за дишење: 
а) бронхијална астма, со зачестени напади, што 

бара морска клима; 
б) дифузен хроничен бронхитис, со tain без 

бронхиектазии, што не можел да се санира СО анти-
биотско лекување; 
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2) туберкулоза t 
а) фистулозен лимфаденитис, во текот на две 

години едноподруго по завршено туберкулостатично 
лекување; 

б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули; 
в) туберкулозен аднекситис; 
г) излекувана остеоартикуларна туберкулоза и 

туберкулозен аднекситис — во текот на три години 
едноподруго; 

о̂  потполна или делумна загуба на екстремитет, 
следена со изразита атрофија на мускулите на 
чкунките или со ограничена подвижливост на згло-
бовите: во случај на ампутација на долните екстре-
митети — секоја втора година, во случај на ампу-
тација на горните екстремитети — секоја трета 
година;. 

4) состојба по воспаление на периферните нер-
ви, по медикаментозна или физикална терапија — 
во текот на две години едноподруго; 

5) невралгија како последица на спондилоар-
тритис и спондилоартроза, по медикаментозна или 
физикална терапија — во текот на три години 
едноподруго; 

6) генерализирана псоријаза. 

II. Контраиндикации р 

Инвалид не може да се упати на море заради 
лекување ако е тоа лекување контраиндицирано 
поради некоја од следните болести: 

1) акутни фебрилни болести, потешки акутни 
воспалена а; 

2) сите активни форми на туберкулоза на бе-
лите дробова серозите или грлото; 

3) сите потешки заболувања на окото; ѓ 
4) ма лиши тумори или ма литии хемопатии; 
5) пернициозна анемија, хеморагична дијатеза, 

атранулоцитоза, панмиелофтиза; 
6) стеноза на пилорусот и дуоденумот; 
7) сите форми на хепатитис и цироза на црниот 

џигео; 
8) сите форми на нефритис и нефроза; 
9) кахектични состојби; 

10) метрорагија; 
11) тешки нервни болести; 
12) тешки душевни болести; 
13) епилепсија; 
14) хипертиреоза и Базедовлева болест; 

тешки форми на шеќерна болест, со склоност 
коп ацидоза; 

' Р) заболување на срцето во фазата на деком-
пеноашг,г 

17̂  посилно изразени дегенеративни промени на 
крвните садови; 

13) изразито висок крвен притисок (со дијасте-
ничен крвен притисок од над 120 mm Hg); 

19) дерматоза со улцерации. 

(Формат 210 X 297 пит) 
(страна 1) 

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ 
за лекување на воени инвалиди ^д војните во при-

родни лекувалишта 

I. Општи податоци 

'Фамилијарно и родено име: 
Татково име: 
Моминско фамилијарно име: 
Година на раѓањето: 
Место на престојот: 
Лична карта бр. 
Занимање (точна ознака на работата што ја врши): 

Установа, претпријатие на запослувањето: 

Од која војна е инвалид (1914—1918,1941—1945), мир-
Иовремен : 

Признаен за инвалид од група, со % 
воен инвалидитет 

П. Историја на болеста 

1. Анамнеза: 

2. Досегашни лекувања и резултати: 
а) бањско-климатски лекувања за последните 5 

години 
година болест лекувалиште 

б) лекување на болеста за која се предлага бањ-
ско — климатско лекувалиште -

(страна 2) 
3. Сегашни функционални растројувања: — 

4. Објективни наоди: 
Тежина: , Височина: , To: -
Пулс: , Ѕе: 
а) Клинички наод (срце, бели дробови и др.) 

б) Лабораториски наод (моч, измет, желудачен 
сок, итн.): 

в) Хематолошки наод: 
г) Рендгенски наоди (флуорограф): 

д) Специјални наоди: 

5. Дијагноза: 

6. Дали се санирани жариштата (забите, крајници 
те и др.) што го предизвикале заболувањето, итн) 

7. Мислење на лекарот дадено на 19— година: 
СЕ ПРЕДЛАГА за лекување во бања — на море 
— во планинско климатско лекувалиште, бидејќи 
постојат медицински индикации за неопходно ле-
кување (да се наведе заболувањето од Листата на 
индикациите и контраиндикациите), поради при-
чините: - -

8. Нема услови за лекување во природно лекували 
ште, а поради причините: 

9. Изјавувам приговор против мислењето (да, не): — 

Потпис, на инвалидот, 

19— година 
Потпис на лекарот, 

(страна 3) 

Ш. Мислење на лекарската комисија 
1. Мислење на лекарската комисија дадено на 

19— година 
2. Постојат медицински индикации за неопходно 

лекување во бања — на море — во планинско 
климатско лекувалиште (да се наведе заболува-
њето од Листата на индикациите и контраинди-
кациите), поради причините: 

Лекувањето ќе се изврши во (да се наведе леку 
валиштето): 

3. Не-ма услови за лекување во природно лекували 
нтте, поради причините: —; 

4. Дали има право на придружник за време на па 
тувањето или и за време на лекувањето (да, не) 

Потписи на членовите 
на комисијата: 
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5. Согласен со мислењето на комисијата (да, не): — Мислење на лекарот: 
6. Изјавувам приговор против мислењето на коми-

сијата (да, не): 
на 19— година 

Потпис на инвалидот, 

IV. Мислење на комисијата вештаци 

4. Дали има право на придружник за време на па-
тувањето или и за време на лекување (да, не): -

на 19— година 
Потписи на членовите 

на комисијата: 

(страна 4) 

V. Податоци за лекувањето во природно 
лекувалиште 

(лекувалиште) 

Број на лекарскиот дневник: 

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК 

Наод при доаѓањето на лекување 
На 19— година 

Тежина: , Височина: , To: 
Пулс: -, Ѕе: 

Бели дробови: 
Други наоди: 
Лабораториски наод: 
Дијагноза: 
Терапија: 
Диета: 

Срце: 

Тек на лекувањето 

Датум Наод Ѕе 
Т е р а п и ј а 

Наод при заминувањето од лекување 
На 19— година 

Тежина: , Височина: , To: 
Пулс: -, Ѕе: 

Бели дробови: Срце: 

Лекувањето е започнато: 
завршено: 
Вкупно денови: 

(М.П.) 

1. Мислење на комисијата на вештаци дадено на -
19— година 

2. Постојат медицински индикации за неопходно ле-
кување во бања — на море — во планинско кли-
матско лекувалиште (да се заведе заболувањето 
од Листата на индикациите и контраиндикациите), 
поради причините: 

3. Нема услови за лекување во природни лекували-
шта, поради причините: 

Потпис на лекарот, 

VI. Потврда на инвалидот за престојот во 
лекувалиште 

Потврдувам дека во лекувалиштето 
поминав на лекување од до заклучно 
19— година, т. е. вкупно дена. 
Место: 

19- година 
Потпис на инвалидот, 

(Формат 210 X 297 mm) 
(страна 1) 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
за лекувањето на воените инвалиди од војните во 

природни лекувалишта 4 

1. Бањско и климатско лекување 

Пријавено Одбиено Одобрен^ 
Користеле 
лекување 

2. Одобрено лекување според групата на инвали-
дитетот 

Вкупно 
г р у п а н а и н в а л и д и т е т о т 

I II Ш IV V VI VII VIII IX X 

3. Одобрено лекување според видот на болеста 

Вид на болеста Одобрено 

Ревматизам 

Ишијас 

Органи за варење 

Крвоток и склероза 

Заболувања на срцето 

Нервни заболувања 

бањско-климатска друга 
Последици од добиени рани, повреди или озледи 

Туберкулоза 

Кожни заболувања 

Дцуги болести 

Вкупно: 

4. Одобрено лекување според видот на лекували-
штето 

Резултат на лекувањето (излекуван, подобрен, не-
променет, влошен, детален): 

Вкупно Во бањи Во планини На море 
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(страна 2) 
5. Места користени за бањски и климатски леку-

вања 

Места Број на 
инвалидите 

Во бањи 
(да се наведат бањите 
поединечно) 

Во планини 
(да се наведат планинските 
места поединечно) 

На море 
(да се наведат местата на море 
поединечно) 

6. Парични податоци 

Места 

Просечна цена 
на чинењето на 

болесничкиот 
ден (исхрана и 

сместување) 

Просечен износ 
на трошоците 
за лекување на 
еден инвалид 

Вкупно 
исплатено 

Во бањи 
1 

Во планини! 

На море ( ч 

Вкупно: 

39. 
Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразните боле-
сти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), 
Сојузната управа за работите на ветеринарството 
објавува 

ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ 
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
И ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Во Списокот на ветеринарните биолошки препа-

рати и лекови за кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/6)2) во точката I во од-
делот 2 ветеринарното средство под бр. 89 Ослабен 
вирус на свињска чума произведен на свињи, за чие 
пуштање во пролет одобрението е укинато со ре-
шение бр. 02-557/1 од 1 ноември 1962 година, се 
брише. 

Одделот 5 (ветеринарно средство Nutricin 
20+10, за чие пуштање во промет одобрението е 
укинато со решение бр. 02-1336/1 од 14 ноември 1962 
година) се брише. 

Бр. 02-130/1 
16 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за работите 
на ветеринарството, 

др Сава Михајловиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање за 1963 година на износот на девизите за пла-
ќање на стоките што се увезуваат врз основа на 
генерална дозвола, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/63, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1963 ГО-
ДИНА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ 

ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА ДОЗВОЛА 

Во точката 5 став 2 во вториот ред наместо збо-
рот: „само" треба да стои зборот: „првенствено". 

Од сојузниот Државен секретаријат за надво-
решна трговија, Белград, 16 јануари 1963 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 27/60, 52/61 и 31/62) во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА 
ЕНЕРГИЈА 

За државен советник во Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија се назначува инж. Љубомир 
Барбалиќ, виш советник на истата -Комисија. 

Б. бр. 1 
9 јануари 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

37. Наредба за продажбата на девизи за увоз 
на технички стоки — — — — — — 53 

38. Правилник за лекување на воените инва-
лиди од војните во природни лекувалишта 53 

39. Измени на Списокот на ветеринарните би-
олошки препарати и лекови за кои е изда-
дена дозвола за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија — — — — 60 

Исправка на Наредбата за утврдување за 1963 
година на износот на девизите за плаќање 
на стоките што се увезуваат врз основа на 
генерална дозвола — — — — — — 60 
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