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Цеца на овој број е 12 динари,
Претплатата за 1977 година изнесува
550 динари. - Р е д1 а к ц и ј а : Улица Јована Ристина бр
Пошт. ф а х 221 Телефони; централа65 0-155:, Уредништво 851-885; Служба за претплата

651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11750

Член 2
Во член 2 зборовите: „функционерите што ги
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
избира Собранието на СФРЈ и функционерите што
Социјалистичка Федеративна Република Југославиги именува Собранието на СФРЈ според листата на
ја издавам
-именуваните функционери утврдена од потписниците
на Општествениот договор (во натамошниот текст:
У К А З
функционери)" се заменуваат со зборовите: „и определени функционери што ги избира или именува
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
Собранието на СФРЈ".
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ
ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИЧлен 3
РА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И
Во член 4 во вториот и третиот ред одозгора по
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА
зборовите: „личен доход" се додаваат зборовите:
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ
„во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или ,заедница, односно во орган на
-Се прогласува Законот за измени и дополненија
општествено-политичка заедница".
на Законот за личните доходи на функционерите
Член 4
што ги, избира или именува Собранието на СФРЈ.
и за надоместите на личните доходи на делегатите
Во член 5 став 2/ зборовите: „надомест на личво Собранието'на СФРЈ, што го усвои Собранието
ниот доход" се заменуваат со зборовите: „надомест
н а ' С Ф Р Ј , н а седницата на Сојузниот собор од 15
на личниот доход во постојан месечен износ (во
март 1977 година.
натамошниот текст: надомест на личниот доход)", по
зборот: „орган" се додаваат зборовите: „на општеПР бр. 597
ствено-политичка заедница", а зборовите: „од само15 март 1977 година
стојна дејност" се заменуваат со зборовите: „од дејБелград
носта што ја вршат самостојно со личен труд".
Став 3 се менува и гласи:
Претседател
„Износот на надоместот од став 2 на овој член,
на Републиката,
паушалниот износ на месечниот надомест за вршење
на делегатската функција и другите примања на
Јосип Броз Тито с. р.
делегатите во Собранието на С Ф Р Ј ги утврдува со
Претседател
свој општ акт Административната комисија на Собранието на СФРЈ."
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
Ст. 4 и; 5 се бришат.
Член 5
З А К О Н
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
„Надомест на личниот доход можат да остваЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО руваат делегатите во Собранието на С Ф Р Ј за кои
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА
надлежното тело на собранието на републиката
СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОодносно на собранието на автономната покраина ќе
ДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ утврди дека ги исполнуваат условите за остварување на правото на надомест на личниот доход утврЧлен 1
ден со општиот акт што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ.
Во Законот за личните доходи на функционеОсновите и мерилата за утврдување на надомесрите што ги избира или именува Собранието на
СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де- т о т на личниот доход од став 1 на овој член се утврлегатите во Собранието на С Ф Р Ј („Службен лист дуваат со одлука што ја донесува Сојузниот собор
на СФРЈ", бр. 30/75) во член 1 по зборовите: на Собранието на С Ф Р Ј " .
„функционерите во федерацијата" зборовите: „и
Член 6
делегатите во Собранието на С Ф Р Ј " се бришат, збоВо член 6 по зборот: „Функционерите" се брише
ровите: „личните доходи и другите примања" се запирката и се додаваат зборовите: „од член 2 на
заменуваат со зборовите: „основите и мерилата за
утврдување на личните доходи и другите примања' 4 ! овој закон и", а зборовите: „и делегатите во Собраа зборовите: „на функционерите што ги избира Со- нието на С Ф Р Ј од член 5 став 5 на овој закон" се бришат.
бранието на СФРЈ, на функционерите што ги имеЧлен 7
нува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на
Во член 8 зборовите: „Собранието на С Ф Р Ј " се
Општествениот договор и надоместите на личните
заменуваат со зборовите: „Надлежниот собор на Содоходи и другите примања на делегатите во Собрабранитео на СФРЈ", зборовите: „со своја одлука" се
нието на -СФРЈ" - со зборовите: „и на определени
заменуваат со зборовите: „со свој општ акт", а по
функционери што ги избира или именува Собранизборовите: „личен доход" се додаваат
зборовите:
ето на СФРЈ",
„и на другите примања утврдени со овој закон".
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Член 8
Во член 9 но збировите: „за работа на органот14
се додаваат запирка и зборовите: „односно организацијата".
Член 9
Називот на глава II се менува и гл.аси: „Лични
доходи на функционерите". ..
Називот на оддел а) од глава II се менува и
гласи: „Утврдување на личните доходи на функционерите"
Член 10
Во член 11 став 1 се менува и гласи:
„Функционерите од член 2 на овој закон остваруваат личен доход во месечен износ што се утврдува на ТОЈ начин што основицата, што ќе ја утврди
Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор (во натамошниот текст: Комисија^" ќе се зголеми со определени коефициенти утврдени за одделни групи функции".
Во став 2 зборовите: „со своја одлука" се заменуваат со зборовите: „со свој општ акт", а Зборовите: „со соодветен коефициент од став 1 на овој
член" — со зборовите: „и определува соодветни коефициенти".
Став 3 се брише.
Член 11
Во член 12 став 1 зборовите: „просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството
на СФРЈ од претходното полугодие се зголемува
со коефициентите од 2,7 до 4,5" се заменуваат со зборовите: „основицата што ќе је утврди Комисијата
се зголемува со определените коефициенти".
Член 12 Но член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:
„Функционерите чии функции не се распоредени во групите, на функциите во смисла на член
11 од овој закон остваруваат личен доход во месечен
износ што се утврдува на тој начин што основицата што ќе ја утврди Комисијата се зголемува, со
определените коефициенти што со општ акт ги утврдува Административната комисија на Собранието
. на СФРЈ".
Член 13
Член 13 се брише.
Член 14
Член 15 се менува и гласи:
„Личниот доход на функционерите се зголемува
врз основа на минатиот труд според вкупниот работен стаж признаен за пензија за секоја започната
година,, и тоа за 0,5% по наполнети пет години работен стаж до утврдениот со закон работен стаж признаен за пензија.
Процентот од став 1 на овој член се зголемува
за 0,25% на функционерите — жени, што имаат повеќе од 25 години работен стаж."
Член 15 ,
Називот на оддел б) од глава II.се менува, и
гласи: „Усогласување на личните доходи на функционерите".
,
Член 16
Во член 16 став 1 се менува и гласи:
„Основицата за утврдување на личните доходи
на функционерите се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ најмалку еднаш годишно."
Во став 2 зборовите: „Одлука за усогласување
ца личните доходи односно надоместите на личните
доходи" се заменуваат со зборовите: „Општ акт за
усогласување на личните доходи".
Став 3 се менува и гласи:
„Општиот акт од став 2 на овој член се донесува
на предлог од Комисијата, а врз основа на усогласените ставови во Комисијата."
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Член 17
Член 17 се менува и гласи:
„На функционерот што остварува личен доход
во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница односно во орган на
општествено-политичка заедница му припаѓа дел
од личниот доход во износ до 40% од износот на личниот доход утврден за функцијата што ја врши,
ако е тоа предвидено со општиот акт што го донесува Административната комисија на Собранието
на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на
СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата
- со општиот акт што го донесува Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.
Износот на делот од личниот доход од став I
на овој член, заедно со износот на месечниот личен
доход што функционерот го прима за работа во организација, на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница, односно во орган на општествено-политичка заедница, не може да биде поголем од износот на личниот доход определен за
функцијата што ја врши.
Со решение што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, односно Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него,
се утврдува износот н а делот од личниот доход од
став 1 на овој член."
Член 18
Називот на глава III се менува и гласи: „Други
примања на функционерите".
Член 19
Член 18 се менува и гласи:
„Месечен надомест на трошоците во паушален
износ за вршење на функцијата им припаѓа на делегатите во Собранието на СФРЈ, на^членовите на
Претседателството на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет во височина од три до пет дневници."
Член 20
Во член 19 с т а в ! зборовите: „вршејќи службени
работи надвор од местото на вработувањето" се заменуваат со зборовите: „на службено патување".
Ст. 2 и 3 се бришат.
Став 4, кој станува став 2 се менува и гласи:
„Функционерите имаат право на дневници за
службено патување во странство."
Член 21
Член 20 се менува и гласи:
„На членовите на Претседателството на СФРЈ,
на делегатите во Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет им се обезбедува
бесплатен превоз во железничкиот, поморскиот, речниот, воздушниот и патниот сообраќај во земјата,
во сите правци.
Другите функционери имаат право на надомест
за користење на ^вион и кола за спиење на железницата при службено патување."
Член 22
Во член 22 став 1 запирката и зборовите: „што
не може да биде поголем од износот на просечно
остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ Л претходното полугодие" — се
бришат.
Став 2 се брише.
Член 23
Во член 24 став 3, зборовите: „во износ на едномесечен личен доход" се заменуваат со зборовите:
„во определен износ", '
Член 24
Член 25 се менува и гласи:
„На функционерот му припаѓа надомест за користење. на годишен одмор."
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Член 25
Во член 26, зборовите: „функционерот што остварува личен доход и делегатот што остварува надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ
имаат" се заменуваат со зборовите: „функционерот
има", а зборовите: „во износ на тримесечен личен
доход Односно надомест на личниот доход" — со зборовите: „во определен износ, од денот на донесувањето на правосилното решение со кое е утврдена
пензијата".
Член 26
Член 27 се менува и гласи:
„Во случај на смрт на функционер што остварува личен доход, на членот на неговото семејство,
односно на друго лице што го погребало умрениот
функционер, му припаѓа надомест во определен износ на име трошоци на погребот."
Член 27
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи:
„Условите и начинот на остварување на правата
од чл. 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 и 27 од овој закон, како
и височината на надоместот односно на износот што
му припаѓа на функционерот во остварувањето на
тие права, ги уредува со општ акт, во согласност со
Општествениот договор,' Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на
СФРЈ или телото овластено од него."
Член 28
Во член 28, зборовите: „Одредбите на овој закон
се применуваат" се заменуваат со зборовите: „Општиот акт што се донесува врз основа на одредбата на
член 5а од овој закон се применува".
Член 29
,
Член 29 се брише.
Член 30
Член 30 се менува и гласи:
„Одредбите на овој закон што се однесуваат на
утврдувањето на личните доходи на функционерите
и општиот акт со кој се утврдуваат условите за остварување на правото на надомест на личниот доход
на делегатите во Собранието на СФРЈ се применуваат од 1 јануари 1977 година, а другите одредби
на овој закон — од денот на донесувањето на соодветните општи акти предвидени со овој закон."
Член 31
Се овластува Законодавно-правната комисија
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го
утврди пречистениот текст на Законот з а летаните
доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ.
Член 32
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во ,,Службен ллист на СФРЈ".
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година и на седницата на Соборот на републиките
и покраините од 15 март 1977 година.
П Р бр. 598
15 март 1977 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
Врз основа на член 315 точка 1, член 348 ст. 2
и 6 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Ф.едеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството
на СФРЈ за избор на претседател на Сојузниот извршен совет, како и на предлог од кандидатот што
Претседателството на СФРЈ го предложиле за претседател на Сојузниот извршен совет за избор н^
членови на Сојузниот извршен совет и врз основа
на мислењето од Комисијата за избор и именувања,
на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1977
година и на седницата на Соборот на републиките
и покраините од 15 март 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
I
За претседател на Сојузниот извршен совет се
избира Веселин Ѓурановиќ.
И
За членови на Сојузниот извршен совет се избираат:
Мугбил Бејзат,
Доброслав Ќулафиќ,
Аслан Фазлија,
д-р Слободан Глигориевиќ,
Љубомир Марковиќ,
Фрањо Наѓ,
Радован Пантовиќ,
д-р Асен Симитчиев,
инж. Вајо Скенџиќ,
Јанко Смоле,
д-р Берислав Шефер,
Гојко Убипарип и
д-р Антон Вратуша.
!

III

За потпретседатели на Сојузниот извршен совет
се избираат:
Доброслав Ќулафиќ, ,
Милош Миниќ,
д - р Берислав Шефер и
д-р Антон Вратуша.
IV

За сојузни секретари се именуваат:
Милош Миниќ - за надворешни работи,
188.
Никола Љубичиќ - за народна одбрана,
Фрањо Херлевиќ - за внатрешни работи,
Врз основа на член 337 точка 2 од Уставот на
Имер Пуља - за пазар и цени,
Социјалистичка Федеративна Република ЈугославиМомчило Цемовиќ — за. финансии,
ја, издавам
д-р Емил Лудвигер — за надворешна трговија и
Иван Франко - за правосудство и организација
У К А З
на сојузната управа.
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
V .
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
За претседатели на Сојузните комитети се именуваат:
Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот
извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, Милорад Бировлев — за општествено планирање,
На седницата на Сојузниот собор од 15 март 1077
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Душан Илиевиќ, — за енергетика и индустрија,
Иво Куштрак - за земјоделство,
Бошко Димитриевиќ — за сообраќај и врски,
Милан Вукасовиќ — за туризам,
Стојан Андов - за економска соработка со земјите во развој,
Светозар Пеновски — за труд и вработување,
Мара Радиќ - за прашања на борците и на
воените инвалиди,
. Зора Томич - за здравство и социјална заштита,
Трне Јаковлевски - за наука и култура,
Мухамед Берберовиќ — за информации и
д-р Александар Фира — за законодавство.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 480
15 март 1977 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

189.
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, а во врска со чл. 5 и 5а од Законот за
личните доходи на функционерите што ги избира
или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите
на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ, Собраниево на СФРЈ, на предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ,
на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1977
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И
ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за определувана на надоместот на личните
доходи во постојан месечен износ (во натамошниот
текст: надомест на личниот доход) и на другите
примања на делегатите во Сојузниот собор и во
Соборот на републиките и пркраините на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: делегати во
Собранието на СФРЈ).
Член 2
Надоместот на Л И Ч Н И О Т доход на делегатите во
Собранието на СФРЈ се утврдува во износ што му
одговара на просечниот личен доход што го остварил за последните. 12 месеци односно за последните
шест месеци ако тоа е поповолно за него, од денот
кога е даден предлог за утврдување на надоместот
на личниот доход.
Износот на надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ го утврдува со
решение Административната комисија на Собранието на СФРЈ.
Член 3
Надоместот на личниот доход на делегатите во
Собранието на СФРЈ се усогласува со просечниот
пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ, најмалку еднаш годишно.

Петок, 18 март 197?

Општиот акт за усогласување на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, во смисла
на став 1 од овој член, го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ.
Член 4
На делегатите во Собранието на СФРЈ им припаѓа месечен надомест во паушален износ во височина од три до пет дневници на име -трошоци за
вршење функција на делегат.
Член 5
Правата од чл. 18, 19 и 20 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на
личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ, ги остваруваат делегатите во Собранието на
СФРЈ под условите и на начинот предвидени со
тие одредби, а правата од чл. 25, 26, и 27 од тој закон — ги остваруваат само делегатите во Собранието на СФРЈ што' примаат надомест на личниот
доход во Собранието на СФРЈ, под условите и на
начинот предвидени со тие одредби.
Член 6
На делегатот во Собранието на СФРЈ чиј надомест на личниот доход утврден врз основа на чл.
2 и 3 од оваа одлука значително заостанува зад
личниот доход што би го остварил на работното
место, односно на функцијата што ја вршел пред
изборот за делегат, Административната комисијана
Собранието на 'СФРЈ може, по предлог од надлежното тело на собранието на републиката односно на
собранието на автономната покраина, да го зголеми
износот на тој надомест.
Зголемувањето на износот на надоместот во
смисла на став
од овој член може да се изврши
само еднаш за време на траењето на мандатот на
делегатот во Собранието на СФРЈ.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Собранието на СФРЈ
АС бр. 478
15 март 1977 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

190.
Врз основа на член 62 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, а во врска со точка 4 став 3 од Одлуката за прогласување на 1977 година за Година на
заштита и унапредување на човековата животна и
работна средина, Собранието на СФРЈ, на предлог
од Комисијата за избор и именувања, на седницата
на Сојузниот собор од 15 март 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА НА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА
ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА
За претседател и потпретседатели на Советот
на Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина се именуваат,
и тоа;"
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— за претседател Бранко Пешиќ, потпретседател на Собранието на СФРЈ и делегат во Соборот
на републиките и покраините на Собранието на
СФРЈ',
— за потпретседатели: д - р ' А л е ш Беблер, претседател на Југословенскиот сојуз за заштита и унапредување на човековата средина, Салих Нуши,
член на Секретаријатот на Претседателството на
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз
на работниот народ на Југославија и Џемал Муминагиќ, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина. Собрание на СФРЈ
АС бр. 472
15 март 1977 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.
Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

191.
Врз основа на член 20 од Законот за паричниот
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во
врска со одредбите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен
ли-ст на СФРЈ", бр. 33/76), а заради остварување на
целите на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Опиле-,
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 до
1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ",
бр. 58/76), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА, ПАРИЧНА И
ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА
. 1. Со заедничката емисиона, парична и девизна
политика и со заедничките оонови на кредитната
политика (во натамошниот текст: монетарно-кредитната и девизната политика) во 1977 година ќе се
обезбеди потребното ниво на општата ликвидност на
плаќањето во Југославија и спрема странство, во
согласност со одредбите на непреченото вршење на
стоковно-паричните работи на организациите на
здружениот труд и на другите учесници во паричните односи.
Во согласност со институционалните промени во
областа на парично-кредитниот и банкарскиот систем, ќе се воспостават нови односи во функционирањето на тој систем и ќе се подобри ефикасноста
на мерките за спроведување на монетарно-кредитната и девизната политика.
Издавањето и повлекувањето на парите во 1977
година ќе се заснова првенствено врз потребите што
произлегуваат од стоковно-паричните и кредитните
работи на организациите на здружениот труд и на
други учесници во паричните односи, а во согласност со движењето и насочувањето на стопанските
текови во Југославија и на економските односи со
странство.
2г Заради обезбедување на потребната ликвидност на плаќањето, во Југославија, во согласност со
целите на економската политика во 1977 година,
потребно е:
1) организациите на здружениот труд, во согласност со важечките прописи, уредно да ги извршуваат
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своите обврски од стоковно-паричните односи, да
преземаат мерки за наплата на своите побарувања,
пошироко да ги користат хартиите од вредност како
средство на плаќање и рационално да ги користат
своите парични средства;
2) банките и другите финансиски организации
уредно да ги извршуваат своите обврски во Југославија и во странство и да обезбедуваат непречено
извршување на обврските на своите депоненти, да
создаваат поповолни услови за прометот на хартии
од вредност, рационално да ги користат паричните
средства, како и да се придржуваат кон општествените договори и самоуправните спогодби.
Службата на општественото книговодство, со
усовршување на организацијата на платниот промет
во Југославија, ќе обезбеди побрза циркулација на
средствата и ќе овозможи организациите на здружениот труд, банките и другите финансиски организации да ги извршуваат своите обврски само во
рамките на расположивите средства на своите сметки.
Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во рамките на своите права и
должности, ќе преземаат, мерки за регулирање на
потребното количество на пари во оптек, како и
мерки за одржување на ликвидноста на банките и
на другите финансиски организации.
Народната банка на Југославија, народните банки ца републиките и народните банки на автономните покраини ќе ги преземаат мерките предвидени
со закон и со други прописи спрема банките и другите финансиски организации што со своето работење им оневозможуваат на своите депоненти уредно
да ги извршуваат своите обврски, како и спрема
банките и другите финансиски организации што не се
придржуваат кон мерките за спроведување на
монетарно-кредитната и девизната политика, како и
кон општествените договори и самоуправните спогодби. '
3. Со монетарно-кредитната и девизната политика во 1977 година ќе се поддржува остварувањето
на предвидениот растеж на стопанството и соодветните измени во структурата на производството,
спроведувањето на политиката на економската стабилизација и ќе се придонесува кон остварувањето
на договорената политика на развојот и на платниот
биланс. Во таа рамка ќ е се обезбеди паричната маса
во 1977 година да расте поумерено отколку во
1976 година.
За да се обезбеди непречено одвивање на процесот на репродукцијата, ќе се влијае стапката на
порастот на паричната маса на организациите на
здружениот труд во областа на стопанството во 1977
година да виде во согласност со стапката на порастот
на општествениот производ, како и приливот на
парите Ћо стопанските текови да се остварува по
рамномерна динамика, во соглсност со сезонските
и други потреби на стопанството.
Општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, банкиве, Народната банка
на Југославија, народните банки на републиките,
народните банки на автономните покраини и другите
учесници во паричните односи, во рамките на своите
права и должности, ќе влијаат паричните средства
на стопанството да не се одлеваат во сектори надвор
од стопанството, над рамките утврдени со мерките
на економската политика и со општествените договори.
4. Со својата политика банките ќе обезбедат
основните текови на зголемувањето на паричната
маса во 1977 година да бидат:
1) купување на преносливи краткорочни хартии
од вредност што ги издале организациите на здружениот труд врз основа на нивни стоковно-парични
работи;
2) одобрување на краткорочни кредити на организациите на здружениот труд врз подлога на хар-
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склучавање на самоуправната спогодба на банките
тиите од вредност од одредбата под 1 на оваа точка
за кредитирање на залихите на определени стоки
И врз основа на странски хартии од вредност што
што се од посебно значење за стабилноста на ј у ги поседуваат организациите на здружениот труд;
гословенскиот пазар, како и за кредитирање на
3) одобрување на краткорочни кредити на орпродажбата во Југославија на определени трајни
ганизациите на здружениот труд врз подлога на
исправи што произлегуваат од нивни стоковнд-па- потрошни добра чие производство не го оптоварува
платниот биланс на Југославија.
рични работи под кои тие организации не можат
Да прибават соодветни преносливи краткорочни харСамоуправната спогодба од став 1 на оваа точка
тии од вредност;
банките ќе ја склучат во рок од д в а ^ е с е ц а од денот
4) купување и продажба на странски средства
на поведувањето на иницијативата од тој став.
на плаќање од организациите на здружениот труд
7. Народната банка на Југославија, со м е р е т е
и од други учесници во паричниот систем, во соза спроведување на монетарно-кредитната и девизгласност со утврдената девизна политика во 1977
ната политика во 1977 година, ќе им обезбеди додатгодина.
ни средства од примарната емисија на организациите
Со мерките за спроведување на монетарно-крена здружениот труд од областа на производството
дитната и девизната политика ќе се обезбедат поза непречено одвивање на процесот на репродукциповолни услови за прометот на хартиите од вредност, јата, и тоа со:
Како средства на плаќање во стоковно+паричните
1) купување, преку банките, на преносливи харработи на организациите на здружениот труд, како тии од вредност со рок на втасаност до три месеци
и условите за претворање во пари на тие хартии и - с о авал на банката, што тие организации ги
во банките.
прибавиле како доверители во , нивните стоковно5. Со самоуправната спогодба на банките ќе се -парични односи;
обезбеди селективно насочување на нивните кредити
2) давање кредити на банките врз подлога на
во согласност со задачите и условите
утврдени хартиите од вредност од одредбата под 1 на оваа
во Општествениот план на Југославија за периодот точка;
од 1976 до 1980 година, со целите на економската
3) давање кредити на банките врз основа на
политика во 1977 година и со интересите и плановите странски хартии од вредност што ги поседуваат
на организациите на здружениот труд.
организациите на здружениот труд, а кои втасуваат
Со самоуправната спогодба на банките ќе се во рок од две години.
обезбедат поповолни услови за кредитирање на:
Народната банка на Југославија ги пропишува
1) извозот на стоки и услуги со кои се обезбедува^ поблиските услови за купување на . хартиите од
девизен прилив, вклучувајќи го и производството 'вредност и за давање на кредитите од став 1 на оваа
и подготвувањето нЗ стоките за извоз, како и под- точка, водејќи сметаа обемот на примарната емисиготвувањето на- туристичките и угостителските ор- ја по тој основ да биде во согласност со потребите на
ганизации на здружениот труд за вршење услуги регулирањето на паричната маса во смисла на оваа
на странски туристи;
'
одлука, а најмногу до 5.000,000.000 динари.
2) производството и на залихите на основните
Купувањето на хартиите од вредност и давањето
земјоделски производи,,и тоа: пченица, оризова арпа на кредитите од став 1 на оваа точка ќе ги вршат
и ориз, пченка (комерцијално производство и залихи), народните банки на републиките и народните банки
маслодајни растенија, масло, шеќерна репа, ше- на автономните покраини.
ќер и тутун, како и гоење на добиток, во согласност
8. Народната банка на Југославија, со мерките
со Општествениот договор за развојот на агроин- за спроведување на монетарно-кредитната и девиздустрискиот комплекс за периодот од 1976 до 1980 ната политика во 1977 година ќе обезбеди, со давање
година, почнувајќи од денот на влегувањето во кредити на банките, учество од примарната емисија
сила на тој договор;
за краткорочно кредитирање на селективните на3) увозот од земјите во развој, како и од други мени, и тоа на:
земји од определени валутни подрачја, во согласност
1) извозот на стоки и услуги со кој се обезбесо платниот биланс на Југославија;
дува девизен прилив, вклучувајќи ги и производ4) извозот на опрема и бродови на кредит и ството и подготвувањето на стоките за извоз, како
изведување инвестициони работи во странство на
и подготвувањето на туристичките и угостителските
кредит;
органзации на здружениот труд за вршење на услуги
5) продажбата, односно купувањето на домашна
на странски туристи;
опрема и бродови на кредит во Југославија;^
2) производството и залихите на основните зем6) залихите на метали и други договорени стоки
јоделски производи, и тоа: пченица, оризова арпа
наменети за извоз за кои Сојузниот извршен сои ориз, пченка (комерцијално производство и заливет, во договор со надлежните органи на републиките
хи), маслодајни растенија, масло, шеќерна репа,
и автономните покраини, ќе утврди дека настанала
шеќер и тутун, како и гоење на говеда, свињи и
привремена деконјунктура на светскиот пазар.
овци;
3) увозот од земјите во развој, како и од други
Самоуправната спогодба за спроведувањето на
селективната политика банките ќе ја склучат во земј-и од определени валутни подрачја, во согласност со платниот "биланс на Југославија;
рок од два месеца од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
4) извозот на опрема и бродови на кредит и на
изведувања инвестициони работи во странство на
Народната банка на Југославија, заедно со накредит;
родните банки на републикате, со народните банки
5) продажба, односно купување домашна опрена автономните покраини и со Здружението на
ма и бродови на кредит во Југославија;
банките на Југославија, ќ е поведе иницијатива и ќе
6) залихите на метали и на други договорени
ја подготви документацијата потребна за склучувастоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен
ње на самоуправната спогодба на банките.
совет, во договор со надлежните органи на репблиАко до рокот од стак 3 на оваа точка банките
и автономните покраини, ќе утврди дека насне ја склучат самоуправната спогодба од оваа точка,. ките
танала привремена деконјунктура на светскиот
Народната банка на Југославија ќе го извести Сојузпазар.
ниот извршен совет заради поведување на постапКредитите од став 1 на оваа точка ќе им ги
ката од член 24 на Законот за паричниот систем.
одобруваат на банките народните банки на репуб6. Народната банка на Југославија, народните ликите и народните банки на автономните покрабанки на републиките и народните банки' на авто- ини, и тоа првенствено врз основа на пренослиномните покраини ќе поведат, на предлог од Сојуз- вите краткорочни хартии од вредност што потекниот секретаријат за пазар и цени, иницијатива за
нуваат од стоковно-парични работи на организа-
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циите на здружениот труд, од странски хартии од
вредност што ги поседуваат организациите на здружениот труд и од други определени исправи што
произлегуваат од стоковно-парични работи на тие
организации, а до вкупниот обем на примарната
емисија што за селективните намени е искористен
кон крајот на 1976 година.
Со утврдувањето на височината и условите за
давање на кредитите на банките од став 1 на оваа
точка Народната банка на Југославија ќе обезбеди
вкупниот обем на тие кредити да се движи во согласност со потребите на регулирањето на паричната маса во смисла на оваа одлука.
9. Со тримесечни проекции на Народната банка
на Југославија го утврдува обемот на примарната
емисија што ќе се користи за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност и за давање на кредитите од точ. 7 и 8 на оваа одлука.
Народната банка на Југославија тримесечно ќе
го известува Сојузниот извршен совет за обемот
на примарната емисија по основ на купување на
хартии од вредност и за давањето на кредитите
од точ. 7 и 8 на оваа одлука.
10. Средствата на примарната емисија не можат
во 1977 година да се користат за финансирање на
инвестициите и на други долгорочни потреби, како
ниту за финансирање на конечната потрошувачка.
По исклучок, средствата на примарната емисија
ќ е се користат во 1977 година само по основ на
законските обврски, и тоа за кредитирање:
Динари
1) на федерацијата:
а) врз основа на-Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72,
71/72, 12/73 и 71/73)
б) врз основа на Законот за задолжување на федерацијата кај Народната банка на Југославија заради
обезбедување средства за финансирање на програмите за формирање
на постојаните стоковни резерви во
1976 година („Службен лист на
СФРЈ", бр. 29/76) — остатокот на
кредитот
в) врз ^основа на Законот за
утврдување на вкупниот обем на
'расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист
на СФРЈ", бр. 58/76)
2) на другите општествено-политички заедници — врз основа на Законот за регулирање на одредени
обврски^ што од федерацијата се
пренесени врз републиките и автономните покраини („Службен лист
на. СФРЈ", бр. 5/73) — остатокот на
кредитот
3) на другите определени корисници — од средствата на динарската
противвредност на странските кредити по порано создадените обврски
— остатокот на кредитот
4) на банките — за кредитирање
на железничките транспортни организации за трајни вложувања во
обртни средства во согласност со
сојузен закон
5) на банките — за давање кредити заради отстранување на последиците од елементарни непогоди во
согласност со посебен сојузен закон

1.400,000.000

1.163,000.000

9.500,000.000

100,000.000

2.600,690.090

1.000.00О ООО

676,000.000

В к у п н о : 16.439,000.000
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До донесувањето на сојузен закон за давање
кредити на банките заради отстранување на последиците од елементарни непогоди од став 1 одредба под 5 на оваа точка, народните банки н^
републиките и народните банки на автономните
покраини нема од банките да наплатуваат привремени позајмици дадени за покритие на потрош у в а ч и т е кредити одобрени на лицата што претрпеле штета од тие непогоди. Народните банки па
републиките и народните банки на автономните
покраини ќе им ги одобруваат овие позајмици на
банките и во 1977 ,година до износот за тие намени,
неискористен во 1976 година.
11. Кредитите од примарната емисија на банките за кредитирање на производството и на залихите на производи во гранките и областите во
СР Црна Гора ќе се користат и во 1977 година до
износот што за таа намена е утврден во 1975 година,
Кредитите од примарната емисија дадени на
банките за кредитирање на производството и на
залихите на производи во гранките и областите во
САП Косово ќе се користат во 1977 година до износот што ќе биде утврден со сојузен закон, над
обемот што за таа намена е искористен во 1975 и
1976 година.
12. Кредитите што Народната банка на Југославија им ги одобрила на банките од привремените извори на динарската противвредност на
странските кредити заради реализација на неизвршениот дел на определените решенија на Сојузниот извршен совет за распределбата и условите
на користењето на динарската противвредност на
странските кредити, и тоа: Е. п. бр. 861/74, Ј41/75
и 311/75, банките можат да ги користат и во 1977
година во височината на одобрениот износ на тие
кредити за намените предвидени со договор, со
тоа што во текот на 1977 година да се предложи
и донесе трајно решение за нивното регулирање.
13. Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки
на автономните покраини, во 1977 година ќе му
одобри на Фондот за кредитирање и осигурување
на извозните работи^ користење на краткорочни
кредити за рефинансирање на извозот на опрема и
бродови на кредит и изведување на инвестициони
работи во странство на кредит, и тоа до обемот
што е искористен до 31 декември 19^ година.
До донесувањето на сојузен закон за основањето и работењето на специјализирана финансиска
организација за унапредување на економските односи со странство, Народната банка на Југославија
од Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи нема да ги наплатува втасаните отплати по долгорочниот кредит што на тој фонд
му е одобрен^ врз основа на Заедничките основи
на кредитната политика во 1974 година („Службен
лист на СФРЈ", бр. 19/74, 39/74 и 57/74).
14. Задолжителната резерва на банките к а ј
Народната банка на Југославија ќе се користи во
1977 година како инструмент со кој се влијае врз
ликвидноста и кредитниот потенцијал на деловните
банки заради регулирање на количеството на пари
во оптек, со тоа што Народната банка на Југославија да не може стапките на таа резерва да ги
зголемува заради обезбедување на додатни средства
за купување на хартии од вредност и за давање
на кредитите од точ. 7 и 8 на оваа одлука.
Народната банка на Југославија во 1977 година
ќе ги пропишува стапките на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации во рамките на следните максимални стапки
на таа резерва, и тоа:
24% — на депозитите по видување;
10% — на депозитите по видување што потек-^
нуваат од средствата за станбена изградба;
2% — на орочените депозити со отказен р о к ,
подолг од една година.
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Задолжителната резерва нема да се пресметува
на средствата на граѓаните, како и на другите
средства на банките на кои таа резерва не се пресметувала во 1976 година..
15. Во 1977 година ќе се обезбеди, со поактивна
политика на каматните стапки, не загрозувајќи го
поттикнувањето на штедењето и понудата на ф и нансиските средства, да се намалат трошоците на
кредитите и парите и да се поттикнуваат вложувањата во основните фондови на стопанството.
Сојузниот секретаријат за финансии и Народната банка на Југославија ќе поведат, преку Здружението н а банките, иницијатива за склучување
Самоуправна спогодба на банките и на другите ф и нансиски организации за политиката на каматните
стапки во 1977 година. Таа спогодба ќе се склучи до
31 март 1977 година. Ако таа спогодба не се склучи
до наведениот рок, Сојузниот извршен совет ќе му
предложи на Собранието на СФРЈ донесување на
соодветна одлука.
13. Во 1977 година ќе се продолжи полити/ ката на диференцирање^ на каматните стапки
што т применуваат Народната банка на Југославија, народните банки на рупубликите и народните
банки на автономните покраини, со.цел да се дејствува врз намалувањето на каматните стапки што
банките ги применуваат при купување на хартии од
вредност и при давање на кредити на организациите
на здружениот труд во областа на стопанството.
Диференцирањето на каматните стапки во
смисла на став 1 од оваа точка, ќе се, движи во
рамките на општата есконтна стапка на Народната
банка на Југославија, со тоа што да се обезбедат
поповолни каматни стапки за давање на кредитите
од точ. 7 и 8 на оваа одлука, а поголеми стапки на
каматата за давање кредити на банките за одржување на нивната ликвидност.
Кредитите за намените од точка 8 на оваа
одлука, ќе им се. даваат на банките под услов тие
на кредитите што ги даваат за тие намени од примарната емисија и од средствата на својот кредитен потенцијал да наплатуваат камата по стапка
што е утврдена со самоуправната спогодба на банките на иницијатива од Народната банка, на Југославија.
ч
17. За одржување на ликвидноста на банките
во 1977 година ќе се користат првенствено средствата на резервниот фонд, средствата на задолжителната резерва, кредитите од примарната емисија врз подлога на обврзници на федерацијата и
благајнички записи на Народната банка на Југославија, до височината и под условите што ги определува Народната банка на Југославија.
18. Заради обезбедување порационално користење на расположивите ликвидни средства, со самоуправната спогодба на банките и на другите ф и нансиски организации ќе се организира меѓубанкарски пазар на дневни пари и хартии од вредност,
при што ќе се користи механизмот и искуствата
на постојните пазари на пари при здруженијата на
банките. '
Меѓубанкарскиот пазар на дневни пари и хартии од вредност ќе започне со работа до 31 март
1977 година.
Со мерките за одржување на ликвидноста на
банките и на другите финансиски организации што
Народната банка на Југославија ги пропишува врз
основа на член 27 од Законот за Народната банка
на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини ќе се обезбеди неопходна, поддршка за формирање и функционирање на Меѓубанкарскиот пазар на дневни пари и хартии од вредност организиран во смисла на
оваа точка. Во таа смисла Народната банка на
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Југославија ќе донесе соодветна одлука, во согласност со Сојузниот извршен совет.
19. Заради јакнење на материјалната основа на
трудот, во 1977 година ќе се продолжи со к о н в е ^
зија на краткорочните кредити на банките нф
организациите на здружениот труд во долгорочни
кредити за обртни средства.
20. Во извршувањето на задачите во поглед на
одржувањето на општата ликвидност спрема странство и во областа на плаќањето и на кредитните
Односи ЈСО странство, Народната банка на Југославија ќе купува и ќе продава девизи на меѓубанкарскиот девизен пазар, при што, по потреба, ќе
врши интерве!1ции на Тој пазар само во определени валути,^
21. До донесувањето на договорот на републиките и автономните покраини за утврдување на
критериумите за насочување и користење на дополнителните странски средства во периодот од 1976
до 1980 година врз засновањето на кредитните односи по основ на финансиските кредити и примањата на странски депозити во 1977 година, а во согласност со утврдената девизна политика, ќе се
влијае и со пропишување на обврски за полагање
на динарски депозит. Во 1977 година ќе се овозможи
користење на странски финансиски кредити без
обврска за полагање на депозит кога се во прашање проекти што се финансираат со меѓудржавни
кредити и со кредити од определени меѓународни
финансиски организации, на кредити што се репласираат во странство и кредити за плаќање
во готово на увозот на опрема. Сите други намени
на кредитите подлежат на обврската за полагање
на депозит.
Средствата користени во смисла на оваа точка
ќе ги товарат соодветните квоти на републиките
и автономните покраини, што ќе произлезат од договорот на републиките и автономните покраини
за обемот на^ задолжувањето и за критериумите
за насочување и користење на странски средства
во периодот од 1976 до 1980 година.
22. Во согласност со утврдената девизна политика и со проекцијата на девизниот биланс за 1977
година, нема да се издаваат нови посебни решенија
за склучување финансиски кредити заради создавање динарска противвредност врз обврска за
полагање на пропишаниот депозит.
23. Заради одржување на ликвидноста Да Ј у гославија во меѓународните, плаќања се утврдуваат постојани девизни резерви во износ од
18.000,000.000 динари. Постојаните, девизни резерви
ги сочинуваат монетарното злато и определениот
пласман на Народната банка на Југославија, врз
основа на посебен заклучок на Сојузниот извршен
совет.
24. Во рамките на утврдената Девизна политика во 1977 година, Народната банка на Југославија
ќе пропише овластените банки да држат определен
износ во девизи или други девизни ликридни пласмани, што во 1977 година во принцип треба да биде
во височина од едномесечните потреби на одделни
банки за меѓународни плаќања.
25. Народната банка на Југославија, ќе им
овозможи на овластените банки дел од расположивите девизни средства на своите девизни сметки
во странство да држат во депозити со рок до б
месеци.
26. Народната банка на Југославија ќе поведе
иницијатива за самоуправно спогодување на банките
овластени за одржување на платниот промет и на
кредитните работи со странство, заради единствено
,координирано настапување на странските пазари,
при давање и добивање на финансиски кредити и
депозити, во согласност со утврдената девизна по-,
литика'во 1977 година.
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27. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Е. п. бр. 224
10 март 1977 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
^
д-р Берислав Шефер, с.р.

192.
Врз основа на член 347 (точка 10 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА
1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во К а нада, со седиште во Ванкувер.
2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе
преземе мерки потребни за извршување на оваа
одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Е. п. бр. 223
10 март 1977 година
Белград
Сојузен извртен совет
Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

193.
Врз основа на чл. 20, 52 и 54 став 3 и член 65
став 5, во врска со чл. 48 и 56 став 3 Од Законот
за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72, 67/73 и
58/76), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА
НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА
Член 1
Во Правилникот за начинот за остварување на
правата од здравственото осигурување на воените
осигуреници и на членовите на нивните семејства
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/74), во член 1 по
став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Осигурените лица се определуваат за остварување на здравствената заштита к а ј воена здравствена, односно к а ј цивилна здравствена установа
со писмена или усна изјава к а ј воениот орган надлежен за издавање на здравствена книшка."
Досегашниот став 3 станува став 4.
Член 2
Во член 5 став 1 се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да го измени определувањето за остварување на здравствената заштита
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к а ј воената здравствена установа или к а ј цивилната здравствена установа, односно да ја промени
избраната здравствена установа во јануари секоја
година на истиот начин како при првото определување, односно избор."
Член 3
Во член 7 став 1 се менува,н гласи:
„Осигуреното лице може да го промени избраниот лекар во јануари секоја година. Промената на
избраниот лекар се врши со писмена или усна изјава."
Член 4
Во член 17 став 1 зборот: „само" се бриша
Во став 2 зборовите: „во почетокот на календарската година" се заменуваат со зборовите: „во
јануари секоја година".
Член 5
Во член 45 зборот: „непосредно" се брише, а на
крајот се додаваат запирка и зборовите: „преку
санитетското одделение или непосредно".
Член 6
Во член 47 зборот: „непосредно" се брише, а на
крајот се додава запирка и зборовите: „преку санитетското одделение или непосредно".
Член 7
Член 51 се менува и гласи:
„Осигурените лица што остваруваат здравствена заштита во странство, се упатуваат на лекување
во странство и од странство на лекување во Југославија според посебен пропис."
Член 8
По член ,52 се додаваат два нови члена,^ кои
гласат:
„Член 52а
Изработката, односно набавката и испораката
на слушни помагала и на помагала за овозможување на гласен говор, надлежното санитетско одделение ја договара со организацијата што, со оглед
на квалитетот на изработката на помагалото, на
можноста за вршење поправка и замена на делови
на помагалото, како и на електроакустичните карактеристики и трајноста на материјалот од кој се
изработени тие помагала, дава најдобра гаранција
за нормална употреба на помагалото во траење од
најмалку една бодина.
Изработката, односно набавката и испораката
н а ортотички и протетички средства надлежното
санитетско одделение ја договара со организацијата
што на осигурените лица им обезбедува изработка
на помагала по мера и дава гаранција за нивната
нормална употреба најмалку за третина од пропишаниот рок на траење.
Гарантниот рок за помагалата и средствата, како и обврските на организациите во случај на расипување или неупотребливост на помагалото, односно на средството пред истекот на гарантнибт
рок што ќе' настанат без кривица на,, осигуреното
лице, се утврдуваат со договор со организацијата
што ги изработува, односно набавува и испорачува
помагалата и средствата.
I

Член 52б
По истекот на гарантниот рок за слушни помагала надлежното санитетско одделение на осигуреното лице му обезбедува делови на слушното помагало што поради употребата дотраеле, односно
поправка на тоа помагало во случај на расипување
што настанало без кривица на осигуреното лице.44.
Член 9
Член 55 се брише.
,Член 10
Б Р О Ј О Т И називот на одделот над член 6 3 и чл.
63 и 64 се бришат.
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Член
11
Во член 65 точка 3 зборот: до" се заменува со
зборот: „и".
Член 12
Во член 66 зборовите: „Членот на семејството44
се заменуваат со зборовите: „Брачниот другар".
Член 13
Во чл. 67 и 68 зборовите: „член на семејството"
во различно членување се заменуваат со зборовите:
„брачниот другар".

Петок, 18март1977

индикациите за протетички и ортотички средства и
санитарни справи, стандардите за материјали и робовите за траење на тие средства и справи („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/74) и Правилникот за
индикациите за забно-протетичка помош, забно-протетички средства, стандардите за материјал од
кои се изработуваат забно-протетичките средства и
за роковите за траење на тие средства („Службен
лист на СФРЈ", бр. 31/74).
Член 23
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Член 14
Р. в. п. бр. 10
Во член 75 став 5 зборот: „дава" се заменува 11 март 1977 година
со зборот: „доставува", а зборовите: „воениот осиБелград
гуреник — активно воено лице кој задолжително
и
го предава" се бришат.
Сојузен секретар за
Член 15
народна одбрана
Во член 76 став 1 се менува и гласи:
Генерал на армија,
„Ако привремената спреченост за работа на
Никола Љубичиќ, с. р.
воениот осигуреник — активно воено лице трае подолго од 30 дена, воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта го доставува извештајот од
194,
член 75 на овој правилник до воената единица, односно до воената установа, државниот орган, оргаВрз основа на член 29 од Законот за здравственизацијата на здружениот труд или друга организација к а ј која воениот осигуреник — активно вое- ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр, 13/72, 67/73 и 58/76), сојузно лице е на служба, односно на работа за изминаниот секретар за народна одбрана пропишува
тите 30 дека."
Член 16
П Р А В И Л Н И К
Во член 77 став 1 зборот: „предадени" се замеЗА
ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИнува со зборот: „доставени".
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ОСТВАЧлен 17
РУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ
Член 78 се менува и гласи:
НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО СТРАНСТВО
„Ако надоместот на платата се пресметува за
определен број денови во месецот, -дневниот износ
Член 1
на надоместот на платата се утврдува така што месечниот износ на платата ќ е се подели, со бројот
Во Правилникот за начинот на користење и осна работните денови во ме.сецот и деновите што во тварување на здравствената заштита на воените
поглед на правата на плата се изедначуваат со раОсигуреници и на членовите на нивните семејства
ботните денови."
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/74)
член 7 се менува и гласи:
Член 18
„Користењето на здравствената заштита на воВо член 87 точка 2 се менува и гласи:
ените осигуреници — активни воени лица што се
„2) за надомест на погребните трошоци — доказ наоѓаат на школување или стручно усовршување
за смртта на осигуреното лице и доказ за извршево странство, им се обезбедува според одредбите од
ниот закоп, а за посмртна помош — доказ за смр- овој правилник, ако со договорот, односно со спо. тта на воениот осигуреник и доказ за издржувањето годбата за упатување на тие лица на школување
(член 47 од Законот за здравственото осигурување
или стручно усовршуваше не е определено поинана воените осигуреници);".
ку."
. л
Член 2
Член 19
Во член 92 по став 3 се додава нов став 4, кој
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:
гласи:
^
„Воениот осигуреник — активно воено лице што
се наоѓа на служба, односно на работа во странство
„По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој
член, на членот на семејството на воениот осигуре- или што се наоѓа на школување или стручно усоник што нема живеалиште со воениот осигуреник, вршување во странство, може, во медицински оправдани случаи или на негово барање, да се упати
здравствената книшка може да му ј а издаде ково Југославија заради лекување.
мандата на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа
Упатувањето на лекување во Југославија на
живеалиштето на членот на семејството."
Воениот осигуреник од став 1 на овој член се врши
Член 20
според постапката според која се врши упатува- Во член 94 став 2 по зборот: „жалба" се дода-^ њето на осигурени лица на лекување во странство
(чл. 20 до 25)." .
ваат зборовите: „на командата на воената единица
односно на воената установа или".
Член 3
"Член 21
Во член 15 став 1 зборовите: „во итни или други медицински оправдани случаи" се заменуваат со
Член 100 се брише.
зборовите: „само во случај на неопходна лекарска
Член 22
помош".
Со денот на влегувањето во сила на овој праВо став 2 зборовите: „итен или друг медицинвилник престануваат да важат Правилникот за ин- ски оправдан случај" се заменуваат со зборовите:
дикациите, стандардите за материјали и роковите
„неопходна лекарска помош".
за траење за очни и слушни помагала и помагала
Во став 3 зборовите: „итен или друг медицински
за овозможување гласен говор („Службен
лист оправдан случај" се заменуваат со зборовите: „неона СФРЈ", бр. 31/74, 13/75 и 50/75), Правилникот за
пходна лекарска помош од став 1 на овој член".
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Член 4
Во член 22 по став 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
.
, - .
„Постапката за упатување на осигуреното лице
на лекување во странство е итна."
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.
Р. в. П. бр.
11 март 1977 година
Белград

11

Сојузен секретар за
народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

195.
Врз основа на член 127 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77),
сојузниот секретар за народна одбрана донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИТЕ
НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА
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17) Протиќ Стратос секретар на Надворешнотрговската арбитража при Стопанската комова на
Југославија, Белград;
18) Пухан д-р Иван, професор на Правниот ф а култет во Скопје;
19) Ромац д-р Анте, професор на Правниот ф а култет во Загреб;
20) Соколовиќ Витомир, П О Т П О Л К О В Н И К на правна
служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
21) Станишиќ Радивој, дипломиран инженер,
професор на Машинскиот факултет во Сараево;
22) Стрезоски д-р Стрезо, професор на Правниот факултет во Скопје;
23) Темали Рикард, дипломиран инженер, граѓанско лице на служба во Сојузниот секретаријат
за народна одбрана;
24) Тарановски Трајко, полковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна
одбрана;
25) Тешар Грегор, помошник-генерален директор
на Осигурителниот завод „Сава", Љубљана;
26) Воиновиќ Воин, генерален директор на Претпријатието „Гранекспорт" Белград.
Бр. 254-2/77
10 март 1977 година
Белград
Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

' ,За арбитри на Воената стопанска арбитража при
196/
Сојузниот секретаријат за народна одбрана се именуваат:
^
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
1) Илиќ Ѓорѓе, полковник на правна служба во
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
Сојузниот извршен совет, кој истовремено се опрестрански средства за масовно комуницирање и за
делува и за заменик-пре^седател на Воената стопанстранската информативна дејност во Југославија
ска арбитража;
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек2) Јовановиќ д-р Илија, П О Л К О В Н И К на правна
ретар за внатрешни работи донесува
служба во Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, кој истовремено се определува
и за заменик-претседател на Воената стопанска арР Е Ш Е Н И Е
битража;
3) Антониевиќ д-р Зоран, професор на Правниот ' ЗА ЗАБРАНА ДА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „ИЗБРАНИ ДЕЛА НА Е.
факултет во Белград;
ХОЏА"
4) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот ф а култет во Нови Сад;
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју5) Грегуриќ мр. Фрањо, секретар на Советот на
гославија на книгата „Избрани дела на Е. Хоџа",
групациите за хемиска индустрија при Стопансшто е отпечатена на полски јазик. ката комора на Хрватска, Загреб;
6) Ѓуровиќ д-р Радомир, професор на Правниот
Бр. 650-1-1/13
факултет во Белград;
23. февруари 1977 година
7) Фижгар д-р Алојз, професор на Правниот
Белград
факултет во Љубљана;
Заменик-сојузен секретар
8) Гамулин Томко, капетан на долга пловидба
х
во Јадранската слободна пловидба, Сплит;
за внатрешни работи,
9) Мехди д-р Хетема, доцент на Правниот ф а Драшко Јуришиќ, с. р.
култет во Приштина;
10) Јањич д-р Миодраг, виш правен советник во
Институтот за споредбено право во Белград;
197.
11) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финансиска служба, генерален директор на Воениот серВрз основа на член 59 став 1, во врска со член
вис во состав на Народната банка на Југославија;
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
12) Коруноски Слободан, полковник на интенстрански средства за масовно комуницирање и за
дантска служба во Сојузниот секретаријат за народстранската информативна дејност во Југославија
на одбрана;
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек13) Лакиќ Урош, полковник на финансиска слуретар за внатрешни работи донесува жба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
14) Лоза д-р Богдан, професор на Правниот ф а Р Е Ш Е Н И Е
култет во Сараево;
15) Марковиќ д-р Мило, професор на ЕкономсЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES"
киот факултет во Титоград;
16) - Омахен Иван, дипломиран инженер, полковСе забранува внесувањето и растурањето во
ник: на градежна служба во Сојузниот секретаријат
Југославија на весникот „The, Times", број 59909 од
за народна одбрана;
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17 јануари 1977 година што излегува на
јазик во Лондон, Велика Британија.

англиски

Бр. 650-1-32/338
23 февруари 1977 година
Белград
Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

198.
Врз основа на член 59 став 1, во врска, со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „U.S. NEWS AND WORLD
REPORT"
Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у гославија на списанието „U.S. News And World Report", од 31 јануари 1977 година, што излегува на англиски јазик во Вашингтон, Соединети Американски
Држави.
Бр. 650-1-27/527
24 февруари 1977 година
Белград
Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

носно доената здравствена установа или цивилната
здравствена установа к а ј која осигуреното лице е
на лекување.
3. Надоместот на патните трошоци за сместување и исхрана на осигуреното лице што има повеќе
од 7 години живот му припаѓа во износ од 150 динари, а што има помалку од 7 години живот — во
износ од "75 динари.
4. Надоместот на трошоците за превоз на осигуреното лице му се исплатува за видот и класата
на превозното средство што го определил лекарот
поединец, односно здравствената установа што осигуреното лице го упатува на лекување, односно
преглед.
5. На осигуреното лице што здравствената заштита ја користи во смисла на член 14 од Законот
за здравственото осигурување на воените осигуреници, надоместот му припаѓа според точ, 3 и 4 од
оваа одлука ако таквиот надомест не го оствари к а ј
заедницата на здравственото осигурување на работниците во која е осигурено.
6. На придружникот на осигуреното лице ако е
определен, му припаѓа надомест во височина што
за таквото лице е предвидена во точ. 3 и 4 на о в а а "
одлука.
7. Надоместите од оваа одлука ќе се исплатуваат на начинот и според постапката што се предвидени со прописите за патните и другите трошоци
во Југословенската народна армија.
8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината
на надоместокот на патните трошоци во врска со
остварувањето на правата од здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/74 и 16/76).
9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 9
21 февруари 1977 година
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

199.
Врз основа на чл. 40 и 41 став 2 од Законот за
здравственото осигурување на воените осигуреници
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72, 67/73 и 58/76),
во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана. Собранието на Заедницата на социјалното
осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА И ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВ.
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
1. Осигуреното лице што е упатено во друго
место заради остварување на здравствена заштита,
го користи видот на превозното средство што, зависно од неговата здравствена состојба и должината на патот, ќе го определи лекарот поединец, односно воената здравствена установа или цивилната
здравствена установа што го упатува осигуреното
лице во друго место.
2. Употребата на санитетски автомобил или
друго превозно средство, заради остварување на
здравствената заштита во живеалиштето на осигуреното лице, приемот на осигуреното лице во воена здравствена установа или во цивилна здравствена установа неговото испраќање од тие здравствени
установи или преместување од една во друга здравствена установа, се врши ако таквиот превоз е
обусловен со здравствената состојба на осигуреното
лице и ако тоа го определи лекарот поединец, од-

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

200.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за
здравственото осигурување на воените осигуреници
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72, 67/73 и 58/76),
во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното
осигурување на воените осигуреници донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ,
ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛОТ И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА
И СПРАВИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член-1
Со овој правилник се определуваат индикациите за протетички и ортотички средства и санитарни
справи, стандардите за материјалот од кој се изработуваат тие средства односно справи и роковите
на траењето на тие средства и справи.
Член 2
Протетички и ортотички средства и други помагала и санитарни справи (во натамошниот текст:
помагалата), н а воените осигуреници и на членови"
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те на нивните семејства (во натамошниот текст:
осигурените лица) им се обезбедуваат врз товар на
средствава на здраственото осигурување, врз основа
на предлог од лекар од соодветната специјалност
(ортопед, хирург, гинеколог, неврохирург и лекар
специјалист за физикална медицина и рехабилитација). Предлог за помага лата од чл. 22 и 24 на
овој правилник може да даде и друг лекар поединец.
Предлогот од лекар поединец за изработка на
помагала ги содржи сите потребни медицински и
технички услови за изработка на помаганата.
Помагало што се изработува по мера може да
му се издаде на осигуреното лице дури кога со
стручна контрола ќе се утврди дека е 'од добар к в а литет и дека одговара на потребите на осигуреното
лице.
Член 3 /
Роковите на траењето на помагалата се утврдуваат според возраста и занимањето на осигуреното
лице и видот на работата на воениот осигуреник, и
тоа според следните групи: ,
\
1) I група — осигурените лица до навршени 7
години возраст',
2) II група - осигурените лица над 7 до навршени 18 години возраст;
3) III група - осигурените лица над навршени 18
години возраст;
,
4) IV група — воените осигуреници на кои, поради условите и начинот на работата, помагалата им
се редовно изложени на поинтензивно користење,
односно се користат со потешки физички напори
(подолго стоење, подолго одење, одење по нерамен
терен и сл.).
II. ПОМАГАЛА
1. Протетички средства
Член 4
Протетички средства (во натамошниот текст:
протезите служат за ,функционална и естетичка замена на загубените делови на екстремитетите.
Соодветна протеза добива осигуреното лице на
кое му недостига дел или цел горен или долен
екстеремитет.
Со протезата за горниот екстремитет осигуреното лице добива како терминална наставка функционална кука и вештачка шака, а со шаката на протеза
- непоставени кожени нараквици за двете раце
или естетичка нараквица за протезата.
Со протезата за долниот екстремитет осигуреното лице добива чифт обични чевли.
Со протезата за горниот или долниот екстремитет осигураното лице добива навлака (чорап) за
чкунка (од волна, памук иЛи синтетичко влакно),
која ги исполнува техничко-медицинеките услови.
Член 5
Протезите се изработуваат од стандарден материјал, и тоа: лежиштата — од пластична маса, од дрво или кожа, а составните делови — од кожа, дрво,
филц, метал или гума.
Лежиштата на протезата се изработуваат, по
правило, од пластична маоа. По исклучок, ако не е
можен тотален контакт на чкунката, и во случај
на протрузија на коската на чкунката, лежиштето
на протезата се изработува
од дрво. Ако поради состојбата на чкунката 4 лежиштето на протезата це
може да биде изработено од пластична маса или од
дрво, тоа се изработува од кожа.
Член 6
Рокот на траењето на протезите според групите
од член 3 на овој, правилник изнесува најмалку,
и тоа:
'

Страна 077
1)

Со лежиште од
пластична маса
за
за
за
за

I група
И група
III група
IV група

8
18
48
30

месеци
месеци
месеци
месеци

Со лежиште
сл кожа ,
8
18
36
24

месеци
месеци
месеци
месеци

2) протези за долниот екстремитет:
I

за
за
за
за

Со лежиште Со лежиште Со лежиште
од пластична
од дрво
од кожа
,
маса

I група
6 месеци
II група 10 месеци
III група 36 месеци
IV група 30 месеци

6 месеци
10 месеци
24 месеци
24 месеци

6 месеци
10 месеци
24 месеци
18 месеци

Рокот на траењето на навлаката (чорапите) за
паунка изнесува два месеца. Потребен број на нав и к и (чорапи) за чкунк^ осигуреното лице може
да добие одеднаш за целата година однапред.
Рокот на траењето на естетичката нараквица
од член 4 став 3 на овој правилник изнесува шест
месеци.
2. Ортотички средства
Член 7
Ортотички средства (апарати за горните и долните екстремитети, корсети и мидери) добива осигуреното лице на кое му се" тие потребни заради
овозможување потпор, спречување настапување на
деформитет, коригирање на постојниот деформи- .
тет и контролирање на неволни движења.
Корсет или Мидер добива осигуреното лице во
случај на хернија на дискот, фиброситис, радикулигне, инфламаторна или трауматска генеза, оштетување или промена на лумбалниот или лумбосакралниот дел од 'рбетот или на пределот на сакроилијарните зглобови.
Член 8
Ортотичките средства се изработуваат од стандарден материјал, и тоа: од метал, кожа, пластична
маса, гума и од текстил.
-Член 9
Рокот на траењето на ортотичките средства,
според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа:,
1)
2)
3)
4)

за 1 група - б месеци;
за II група - 12 месеци;'
за III група - 24 месеци;
за IV група - 18 месеци.
3. Ортопедски обувки

Член 10
Ортопедски обувки добива осигуреното лице на
кое му се тие потребни поради тоа што:
1) има нога пократка за повеќе од 2,5 cm, без
оглед на тоа дали таа краткост е привидна или
фактична;
2) има посилно деформиран скочен зглоб или
стапало поради исколчување, прелом или коскени
израстоци од поголеми размери, изземајќи го тунелот (Hallux vaglus), ако обувките мораат да се
изработат според гипсен отпечаток;
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3) има вкочанет скочен зглоб (анкилоза);
4) има петно стапало (Реѕ calcaneus);
5) има коњско стапало (Реѕ equinus);
6) има завртено стапало (Реѕ equino-varus))
7) има стапало од типот Реѕ varus adductus;'
8) има изразито трофични промени со ул цер аџии
на стапалата;
9) боледува од елефантијаза;
10 има паралитично или посилно изразено паретично стапало;
11) постои excavatus на стапалото од силен степен - вроден или невроген;.
12) има superductus на палец или на друг прст
на стапалото;
13) недостигаат најмалку три прста или палец на
едно или на обете стапала;
14) има потешко деформирано стапало од типот
Plano-valgus-rigidus, поради што му е оневозможено завртување и свртување на стапалото.

средство' (апаратот) поголем дел-од времето поминува во количка;
5) кое има деформитетни или воспалителни
процеси на големите зглобови на долните екстремитети, поради што му е движењето наполно оневозможено;
-6) кое има комплетна истострана фатеност на
раката и ногата, а оспособувањето за стоење не е
индицирано од други медицински причини (срцеви
заболувања и сл.).
Во случаите од став 1 на овој член осигуреното
лице добива на употреба собен тип на инвалидска
количка.
Воен осигуреник што се наоѓа на професионална рехабилитација, како и осигурено лице кое посетува настава, добива на употреба, покрај собниот
тип инвалидска количка, и теренска инвалидска
количка што е технички опремена за движење на
отворен простор.

Член 11
Децата до навршени 14 години возраст добиваат
ортопедски обувки и:
1) ако ногата им е пократка за 1,3 сш или повеќе, без оглед на тоа дали таа краткост е привидна
или фактична;
2) ако имаат одвише. издигнат свод на стапалото (Реѕ excavatus);
3) ако имаат спуштен свод на стапалото (Рез
planus);
4) ако имаат стапало од Типот Реѕ plano-varits,
Реѕ plano-valgus или Digitus contractus.
Децата до навршени 3 години возраст што имаат
спуштен свод на стапалото (Реѕ planus) не добиваат
ортопедски обувки.

Член 16
Рокот на траењето на инвалидска количка изнесува најмалку 48 месеци.

Член 12
Се смета дека ортоледските обувки се составен
дел од помагало, ако на осигуреното лице му е:
1) потребно ортотичко средство (апарат) во спој
со обувките;
2) потребна метална сандала или ортотичко
средство (апарат) со метална сандала;
3) потребно вештачко стапало или дел од вештачко стапало;
4) отсечен дел од ножје или доножје, а осигуреното лице не користи ортотичко средство (апарат).
I
Член 13
Ортопедските обувки се изработуваат од стандардна кожа во облик што е приспособен кон обликот на стапалото кога е тоа оптоварено.
Член 14
Рокот на Траењето на ортопедски^ обувки, к а ко и на обичните чевли од член 4 став 4 на овој правилник, според групите од ^ е н 3 на овој правилник,
изнесува најмалку, и тоа:
1) за I група — 6 месеци;
2) за II група — 8 месеци;
3) за III и IV група — 12 месеци.
4. Инвалидска количка
Член 15
Инвалидска количка Добива осигуреното лице!
1) на кое му се ампутирани обете нозе над колената ;
2) на кое му се ампутирани обете нозе под колената, а употребата на протеза е невозможна
или е контраиндицирана од медицински причини;
3) на кое му е ампутирана една нога, а поради
прогресивното заболување и предвидување влошување на состојбата на другата нога (не може да се
овозможи одот И употребата на протеза;
4) кое има комплетна фатеност на долните екстремитети, ако и покрај употребата на ортоичкото

5. Кожени нараквици
Член 17
Кожени нараквици добива осигуреното лице:
1) на кое наполно му се фатени најмалку дава
тжгани нерва на истата рака (ulnaris, radialis, metlianus);
2) на кое му е фатен брахијалниот плексус на
една рака, така што прстите од таа рака не може
да ги употребува;
3) на кое му се ампутирани најмалку два прста
на една шака;
-4) на кое поради повреда или заболување прстите му ,се деформирани така што да не може да
носи готови нараквици,
5) кое има ампутација или фатеност на еден
или на обата долни екстремитети, ако мора да користи патерици иди бастуни, без оглед дали носи
протетичко, односно О Р Т О Т И Ч К О средство;
6) кое има на шаките трофични промени од посилен степен, или потешко васкуларно заболување
со промени н а прстите.
Член 18
Кожените нараквици се изработуваат од стандардна кожа, Нараквиците се поставуваат со крзно
во случаите од член 17 точ. 1, 2 и 6 на овој правилник, а со фланел—во случаите од точ. 3 до 5 на'
тој член.
Член 19
Рокот на траењето на кожеви нараквици за осигуреното лице од член 17 точка 5 на овој правилник изнесува -најмалку 12 месеци. За другите случаи рокот на траење на кожеви нараквици, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува
најмалку, и тоа:
I) за I ш И група — 1 2 месеци;
Е) за III и IV група — 24 месеци.
в. Гумени чорапи
Член 20
Гумен чорап (натколеница или доколеница) добива осигурено лице кое
1) силно Изразено проширување на вените на
ногата;
2) силно изразени отоци на нога, а гумениот чорап (не е контраиндашрфан.
Гуме чорап за скочен зглоб добива осигуреното лице Кое Има:
1) лабав скочен зглоб;
2) хроничен посттрауматски и деформитетен -артритис на скочниот зглоб.
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Гумена коленица добива осигуреното лице кое
има:
1) лабав коленен зглоб;
2) хроничен поеттрауматски и деформитетен артритис на колено.
Гумен чорап, гумен чорап за скочен зглоб и гумена коленица можат да се заменат со еластична
преврска,
По ампутација или реампутација на горниот или
долниот екстремитет осигуреното лице добива еластична преврска во фазата на подготовката на чкунката за протеза, и тоа во случај на ампутација на
натколеќица - две парчиња, а во случај на други
ампутации — едно парче.
Осигуреното лице од женски пол што носи протеза за долниот екстремитет, добива чифт гумени
чорапи.
Член 21
Рокот на траењето на гумените чорапи од член
20 на овој правилник изнесува најмалку 12 месеци,
а на еластичните преврски — најмалку 3 месеци.
7. Помошни помагала
Член 22
Осигуреното лице добива помошни помагала
ако му се тие потребни од медицински причини,
и тоа:
1) утега — во случај на настанување умбили- кална, ингвинална или феморална хернија;
2) суспензориум - во случај на настанување на
скротална хернија, или трауматски или инфламаторни промени на скротумот ица на тестирате, како
и во случај на заболување од Уапососе11ае;
3) појас - во случај: на настанување умбилика- дна или некој друг вид хернија на предниот стомачен ѕид, спуштен стомак за најмалку 7 спа, мобилен
бубрег, гравидитет со особено слаби стомачни мускули, по поголеми оперативни зафати на стомакот
ако постои изразита слабост на стомачниот ѕид, како
и во случај на посилно изразен висечки стомак со
слаб стомачен ѕид;
,
4) бастуни или патерици, односно бастун за слепи „лица — ако со тие помагала се овозможува или
подобрува движењето (стоењето и одот);
5) ортопедски влошки — во случај на спуштен
свод на стапалото;
6) кожена капа - во случај на коскен дефект
на неврокраниумот;
7) перика — ако во посилна мера е изразена
трајна ќелавост како последица од скалпирање на
кожата на главата поради несреќа при работата на
осигуреното лице — маж, односно ако е изразена
трајна ќелавост поради повреда или болест на децата што се наоѓаат на редовно школување или на
осигурителното лице на — жена;
8) вештачка -боска - во случај на ампутација
на (коската на осигуреното лице — жена;
9) апарат за екстензија за состојби по прелом
на 'рбетот со дислокација и к а ј компресивен синдром на 'рбетниот мозок, и тоа За времето за кое
е неопходен таков апарат заради медицинска рехабилитација.
Член 23
Рокот на траењето на помошните помагала од
член 22 на овој правилник, според групите од член
3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа з а :

4

утега
суспензориум
појас
бастуни и
патерици:
— ако осигуреното лице
користи
протеза
- 7 ако осигуреното лице
не користи
протеза
5) ортопедски
влошки
6) кожена капа
7) перика
1)
2)
3)
4)
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За
I група

За
II група

За
III и IV
група

3 месеци
3 месеци
3 месеци

8 месеци
8 месеци
8 месеци

12 месеци
12 месеци
12 месеци

12 месеци 18 месеци

30 месеци

12 месеци 12 месеци

12 месеци

6 месеци 8 месеци 12 месеци
30 месеци 30 месеци 36 месеци
18 месеци 24 месеци 24 месеци

Рокот на траењето на вештачката боска од член
22 точка 8 на овој правилник изнесува 12 месеци,
8. Други помагала и санитарни справи

.

Член 24
Други помагала и санитарни справи добива осигуреното лице, и тоа:
1) ќесе за моч (иг!п гесер1ог) — лицето к а ј кое
според современите методи на лекување не може
да се регулира волното "празнење на мочното бабулев,
2) појас со ќесе за изметингге — лицето на кое
цревото му се празни преку вештачки отвор на
стомачниот ѕид;
3) ноќни садови (гуска, лопата) — лицето што
е неподвижно или поради болест лежи во постела
подолго од три месеци;
4) шприц за инјекции од 2 с т 8 со 12 игли лицето што боледува од шеќерна болест, ако е инфицирано давањето на инсулин;
5) џебна плукалница — лицето што боледува
од белодробна туберкулоза со позитивен Кохов
бацил;
6) ендотрахеална канила, 2 парчиња — лицето
к а ј кое е извршена трахеотбмиј^;
7) постојан катетер, 4 парчиња — лицето к а ј
кое е невозможно празнење на мочното бабуле со
слободна дренажа;
8) гумирана подметка за постела - лицето што
л е ж и во постела, а к а ј кое постои уринална илифекална инконтиненциј а;
9) гумено перниче или гумен котур — лицето
што поради заболување или повреда лежи во постела'подолго од два месеца, а постои опасност од
настанување на декубитус-улцерација;
10) душек, гумен или од сунѓереста маса — лицето што е неподвижно поради повреди или заболувања, ако постои опасност од настанување на леку биту с;
11) распрскувач и инхалатор — лицето што боледува од долготрајни респираторни заболувања со
непрекинати тешкотии при дишењето;
12) гумено црево за вештачка исхрана — лицето
што се храни по вештачки пат преку отвор на ѕидот на желудникот.
Член 25
Рокот на траењето на помагалата и санитарните
Справи од член 24 на овој правилник, спрред групите од член 3 на овој правилник изнесува најмал- 1
ку, и тоа за:

Страна 680 -
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За I група

За II t III
и
IV група

6 месеци

8 месеци

6 месеци

8
36
18
36

месеци
месеци
месеци
месеца
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201.
Врз основа на чл. 20 став 2 од Законот за
здравственото осигурување на воените осигуреници
(„Службен Лист на СФРЈ", бр.-13/72, 67/73 и 58/76),
во согласност Со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното
осигурување на воените осигуреници донесува

П Р А В И Л Н И К

6 месеци
3 месеци

ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО
ЗА ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА И ЗА ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

24 месеци

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

36 месеци"'
36 месеци

Член 1
Со овој правилник се определуваат индикациите, стандардите за материјалите и роковите на траењето за очни помагала, за слушни помагала и за
помагала за овозможување на гласен говор, што на
воените осигуреници и на членовите на нивните
семејства (во натамошниот текст: осигурените лица)
им се обезбедуваат врз товар на средствата на
Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници.
/

12 месеци

12 месеци,
3 месеци

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 26
"
Роковите на траењето на помагалата, определени со овој правилник, се сметаат од денот на
врачувањето на помагалото на осигуреното лице.
Член 27
По истекот на пропишаниот рок на траењето на
помагалото добиено според овој правилник, освен
ортопедските обувки, обичните чевли и помагалата
од член 24 на овој правилник, осигуреното лице
може да добие ново помагало само ако помагалото
што го користи е дотраено, ако функционално не
одговара или ако станало неупотребливо поради
оштетување.
Член 28
Пред истекот на роковите на траењето на помагал ата предвидени со овој правилник, за осигуреното лице ќе се изработи ново помагало, односно
ќе се поправи веќе даденото помагало, ако неупотребливоста на помага лото настанала поради анатомски или функционални промени, односно ако
неупотребливоста на помагалото настанала по истекот на гарантниот рок, поради неиздржливоста
на материјалот од кој е тоа изработено.
Пред истекот на рокот на траење на протеза,
лежиштето на протезата може да се замени, ако
кај осигуре,ното лице на кое му се ампутирани горните или долните екстремитети настане значителна атрофија на чкунката, па поради тоа мора
да носи три или повеќе навлаки (чорапи) на чкунката.
Член 29
За помагалата предвидени со овој правилник
важат оние типови и стандардни делови на помагала
кои им се обезбедуваат на осигурениците-работници
на територијата на која е живеалиштето на осигуреното лице.
Член 30
^
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 7
21 февруари 1977 година
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници
Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

Член 2
На осигурените лица им се обезбедуваат следните видови помагала:
A. Очни помагала:
1) очила:
— оо стакла во диоптрии;
— со млечни стакла;
— со темни стакла без диоптрии;
— со темни стакла во диоптрии;
— со темни стакла од пластична маса;
— со бифокални стакла;
^
t
— со специјален систем на леќи (телескопски
очила);
— со темни стакла без диоптрии, со стенопеи^ен отвор и со заштита отстрана (Lochbrille);
2) контактни стакла;
3) очни протези;
4) очни преврска,
5) метални таблици за пишување со Браево
писмо;
Б. Слушни помагала:
слушен апарат (амплификатор);
B. Помагала за овозможување на гласен говор:
апарат за овозможување на гласен говор (вештачки грклан врз основа на електричен вибратор
— мегафон).
II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
А. Очни помагала
Член 3
Очила со стакла во диоптрии добива осигурено
лице за корекција на острината на видот на далечина и близина во случај на аметропија или презбиопија.
Очила со млечни стакла добива осигурено лице
кое има диплопија и монокуларна афакија, во случај на анизокомија.
Очила со темни стакла без диоптрија добива
осигурено лице во случаи:
1) на нагрдување на надворешните делови на
окото;
2) на хронични рецидивирачки кератоконјуктивити;
3) на заболување на предниот сегмент на окото
поради склерит, кератит, ирит и иридоциклит;
4) на за,болување на очното дно или на очниот
нерв поради хориодит, хориоретинит, ретинит, нев-
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рит, невроретинит, атрофија на очниот нерв и аблација на рутината;
5) по интраокуларни операции (катаракт, глауком, вадење туѓо тело од окото и сл.), аќо настана^
ла компликација по операцијата — ирит,-хеморагии (крвавења) во стаклестото тело на окото и с л
Очила со темни стакла без диоптрии и со' заштита отстрана, со или без стенопеичен отвор, добива осигурено лице во случаите на:
1) аблација на ретината;
2) крвавење во стаклестото тело на окото;
3) хроничен пролетен катар на очната врска
(Conjunctivitis vernalis).
Член 4 '
Очила со темни стакла во диоптрии, покрај
очилата од член 3 став 1 од овој правилник, добива осигурено лице к а ј кое, покрај заболувања од
член 3 став 1 од овој правилник, постои истовремено и некое од заболувањата наведени во член 3
ст. 3 и 4 од овој правилник.
Осигурено лице кое добива очила со темни стакла во диоптрии од став 1 на овој член не добива
очила со обични темни стакла.
Очила со темни стакла од пластична маса добива слепо осигурено лице.
Член 5
Очила со бифокални стакла добива осигуреното
лице к а ј кое ќе се утврди неопходната потреба од
истовремена корекција на острината на видот
на
0
близина и на далечина.
Член 6
Очила со специјален систем на леќи (телескопски очила) добива осигурено лице' со слаб вид од
висок степен, на кое- острината односно јачината на
видот на обете очи не може да му се подобри со
обични стакла за корекција во смисла на чл. 3 и 4
од овој правилник и к а ј кое со носење такви очила според мислењето на здравствената установа за
очни болести што е оспособена за тоа, се постига
половина од нормалната острина на видот.
Член 7
Контактни стакла добива осигурено лице во
случаите на:
1) кератоконус;
2) монокуларна (унилатерална) афакија (Арћаkia unilateralis) кога на другото око леќата е провидна;
3) анисометропија поголема од 3 диоптрии и на
потреба од стереоскопски вид во врска со занимањето;
,
4) аметропии поголеми од 8 диоптрии без астигматизам и комбинирани со астигматизам;
5) аметропии поголеми од 5 диоптрии комбинирани со астигматизам со рефракција на помалиот
меридијан над 5 диоптрии, ако разликата помеѓу
меридијаните е поголема јуд 3 диоптрии;
6) обострани афакии.
Контактните стакла во случаите од став 1 на
овој член ги добива осигуреното лице ако здравствената установа што се специјализира л а за примена на контактни стакла утврди дека осигуреното
лице го поднесува носењето на такви стакла.
Член 8
Очни, протези добива осигурено лице, и тоа:
1) поЈша - во случај на анофталмус;
.2) лушпеста — во случај на делумно отстранување или атрофија на очното јаболче;
3) орбитална — ако поради недостаток на очното јабол^е постои и нагрдување на надворешните
делови на о к о т ;
4) со вграден магнет — ако по енуклеацијата на очното јаболче е ставен акриличен имплантат со магнет.
Очна преврска добива осигурено лице во случ а ј на нагрдување на окото.
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Метални таблици за пишувањето со Браево
писмо добива слепо осигурено лице.
Член 9
. Рамките за очила што им се обезбедуваат на
осигурени лица се изработуваат од пластична маса,
со тоа што крилцата на рамките мораат да бидат
зајакнати со арматура од метал.
Очните протези се изработуваат од пластична "
маса, стакло, порцелан или некоја друга материја
погодна за тој вид помагала.
Ако стандардниот облик и големина на очната
протеза не им одговара на обликот и големината на
конјуктивалната вреќичка, се изработува очна протеза п о мера.
Член 10
Роковите на траењето на очните помагала изнесуваат:
1) за рамки за очила:
— за осигурени лица-деца до 7 години живот —
12 месеци;
— за осигурени лица-деца над 7 до 16 години
живот и слепи лица — 18 месеци;
— за други осигурени лица — 30 месеци;
2) за стакла во диоптрии:
— за осигурени лица^деца до 7 години живот
- 12 месеци;
— за осигурени лица-деца над 7 до 16 години
- живот — 18 месеци;'
^^
— за други осигурени лица — 30 месеци;
3) за млечни стакла - 30 месеци;
4) за темни стакла во диоптрии важат истите
рокови како и за обичните стакла во диоптрии;
5) за темни стакла без диоптрии за осигурени
лица-деца до 16 години живот - ? важат роковите
на траење како и за стаклата во диоптрии, а за
осигурени лица над 16 години живот - 36 месеци;
6) за темни стакла од пластична маса што се 4
пропишуваат на слепи лица — 18 месеци;
7) за бифокални стакла — 36 месеци;
- 8) за очила со специјален систем на леќи (телескопски очила) — 48 месеци;
9) за контактни стакла — 30 месеци;
10) за очни протези:
— за осигурени лица-деца до 7 години живот
- според потребата;
— за осигурени лица-деца над 7 до 16 години
живот — 18 месеци;
— за осигурени лица од Д7 до 21 година живот
- 24 месеци;
— за други осигурени лица — 36 месеци;
11) за очни преврски - 6 месеци;
12) за метални таблици за пишување со Браево
писмо — 3 години.
Осигурени лица кои според овој правилник
имаат право на очна протеза, имаат право и на полирање на очната протеза еднаш тодишно.
Член 11
Стакла во диоптрии од член 10 на овој правилник му се доделуваат на осигурено лице и пред истекот на определениот рок на траење ако разликата во сферната корекција се измени за 0,50 или во
цилиндричната корекција за 0,25 диоптрии.
Телескопски очила и контактни стакла I можат,
во случај на потреба, да се доделат и пред истекот
на определениот рок на траење по мислење на клиниката за очни болести, односно на здравствената
установа што се специјализирала за примена на
контактни стакла (чл. 6 и 7 од овој правилник).
Пред истекот на рокот' на траењето од член 10
на овој правилник, ново очно помагало му се доделува на осигурено лице и во случај на неупотребливост на помагалото која настанала поради повреда при работата на осигуреното лице што го носи
помагалото или поради други околности, на предлог
од лекарот специјалист.
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Б. Слушни помагала
Член 12
Слушен апарат (амплификатор) му се доделува
на осигурено лице к а ј кое постои обострана загуба
на слухот над 40 децибели, а на кое слухот со л е кување не може да му се подобри под таа граница,
аки со тонално и вокално аудиометриско испитуваше, како и со тестирање на карактеристиките на
амплификаторот, се утврди дека може да се постигне задоволитен рехабилитацибнен ефект.
Слушен апарат им се доделува:
1) на деца од предучилишна возраст над 2 години живот ако, со оглед на менталната состојба и
степенот на оштетувањето на слухот, може да се
очекува развој на говорот со спроведување на
стручна рехабилитациона постапка со слушен амплисѓдокатор;
2) на деца на школување, ако со доделувањето
на сл.ушниот апарат им се овозможува следење на
наставата;
3) на глувонеми деца во случаите во кои може
да се олесни следењето на наставата во специјални
одделенија за наглуви деца или во заводи — домови за - такви деца;
4) на други осигурени лица ако употребата на
слушниот апарат им овозможува поповолен рехабилитационен ефект или работен, односно социјален контакт.
Член 13
Слушен апарат не им се доделува на наполно
глуви лица.
Член 14
Слушен апарат му се доделува на осигурено
лице врз основа на наод и мислење на лекар специјалист за болести на увото, носот и грлото на
здравствената установа, која има можност со вокални и тонални аудиолошки испитувања, како и
со стручно тестирање на карактеристиките на амплификаторот, да го определи рехабилитациониот
ефект и да осигури рехабилитациона постапка, ^ и
врз основа на тоа, при оториноларинголошка д и ј а гноза, да утврди дека на осигуреното лице треба да
му се додели апарат со определени електроакустични карактеристики што најдобро ќе му одговара
во дадениот случај на оштетување на слухот.
Член 15
'Осигуреното лице, под условите од член 14 на
овој правилник, може да добие еден од стандардните облици на слушен апарат, што во смисла на
член 12 став 1 од овој правилник му одговара според своите електроакустични карактеристики.
Член 16
Рокот на траењето на слушниот апарат изнесува за деца до 7 години живот — 24 месеци, за лица
над 7 до 16 години живот — 36 месеци, а за други
осигурени лица — 48 месеци.
По истекот на предвидениот рок на траењето
осигуреното лице може да добие нов слушен апарат, ако се утврди дека порано доделениот апарат
станал неупотреблив и дека не може со поправка
да се оспособи за употреба.
Пред истекот на рокот на траењето, на осигуреното лице му се доделува нов Слушен апарат ако
неупотребливоста на порано доделениот апарат настанала поради повреда при работа или ако дошло
до промена на слухот на осигуреното лице во толкава мера што со доделениот апарат не се постига
задоволително подобрување на слухот. Новиот слушен апарат, пред истекот на рокот на траењето на
порано доделениот апарат, се доделува на предлог
од лекарот специјалист за болести на увото, носот
и грлото.
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В. Помагала за овозможување на гласен говор
Член 17
Апарат за овозможување на гласен говор (вештачки грклан врз основа на' електричен вибрато^
- мегафон) му се доделува на осигуреното лице
што трајно ја загубило моќта на говорот поради
болест, повреда или оперативен зафат на гркланов
ако со тестирање се утврди дека со помош на ,таквиот апарат може да се постигне задоволителен рехабилитационен ефект, а учењето на езофагеалниот
говор не дало задоволителен резултат.
Апаратот му се доделува на осигуреното лице
врз основа на наодот и мислењето на здравствената
установа за болести на увото, носот ти грлото што
за тоа е оспособена.
Члећ 18
Апаратот за овозможување на гласен говор на
осигуреното лице му се обезбедува само еднаш.
На осигуреното лице му се обезбедуваат делови
од апаратот по истекот на гарантниот рок, како и
потребни поправки на начинот предвиден за слушните помагала.
Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 6
21 февруари 1977 година
\
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници
Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

202.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за
здравственото осигурување на воените осигуреници
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72, 67/73 и 58/76),
во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното
осигурување на воените осигуреници донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ЗАБНОПРОТЕТИЧКА ПОМОШ, ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛОТ ОД КОЈ СЕ ИЗРАБОТУВААТ ЗАБНОИРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И
ЗА РОКОВИТЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА
Член 1
Забнопротетичка помош и забнопротетички средства што им се обезбедуваат на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства (во натамошниот текст: осигурените лица) врз товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на
воените осигуреници опфаќаат:
1) сите видбви крунички и леани пломби;
2) подвижни и неподвижни протези;
3) оптуратори, ресекциони протези и епитези;
4) шини к а ј пародонтопатијата;
5) ортопедско-ортодонтски помагала;
6) протетички надоместоци к а ј аномалии на вилица и заби;
7) сите видови системи за ретенција на забни
протези.
Член 2
I
Забни ќрунички се ставаат:
1) кога е деструирана круната на забот, а не I
доволно само пломбирани;
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2) на заби — носачи на неподвижни протези;
3) на заби — носачи на кукички, по потреба;
4) кога тоа го бара положбата на забите;
б) заради регулирање на височината на загризувањето.
Леани пломби ср ставаат ако расипувањето на
забите не може на друг начин да се санира или заради регулирање на височината на загризувањето.
Член 3
Забнопротетичките средства од член 1 на овој
правилник се ставаат кога на осигуреното лице му
недостигаат еден или повеќе заби, односно кога
му е оштетена вилицата или мекото ткиво.
Забнопротетичките средства не се ставаат, и
тоа:
1) подвижни и неподвижни протези - ако недостига еден од доларите или премоларите, еднострано или обострано;
2) неподвижни протези — приврски наназад —
освен ако недостига латералниот секач, односно првиот премолар.
Член 4
Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе
од три заба еден до друг, во пределот на премоларите или моларите, се изработува, по правило, подвижна протеза.
Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе
од три заби еден до друг, може да4 се изработи (неподвижна протеза, кога растојанието помеѓу забите
носачи, оклузијата и артикулацијата го дозволуваат тоа.
Како носач на неподвижна протеза може да
Се користи и умник, ако е доволно цврст и стабилен и ако обезбедува носење на таква протеза за
предвидениот рок на траење.
4
Член 5
Подвижна или неподвижна протеза (привремена и имедијатна) ќе му се изработи на осигуреното лице на кое таа му е потребна врз основа на
медицинските индикации.
На осигуреното лице не може да му се изработи
привремена или имедијатна протеза ако постојат
услови и индикации за изработка на трајна протеза.
Член 6
Оператори, ресекциони протези и епитези и
протетички надоместоци кај аномалии на вилицата
и забите ќе му се изработат на осигуреното лице
како самостојно или додатно забно протетичко средство ако е оштетено коскеното или мекото ткиво на
вилицата и на лицето.
Шини кај пародонтопатија му се изработуваат
на осигуреното лице, со додаток на вештачки заби
или без него, како основно ИЛИ додатно забнопротетичко средство во лекувањето на пародонтопатија.
Ортопедско-ортодонтски помагала му се изработуваат на осигуреното лице кај аномалии на вилицата и на забите.
Член 7
Стандардниот материјал од кој се изработуваат
забнопротетичките средства се полублагородните легури (вирон, ауропал, паладор и др.), акрилат, порцелан, каучук и легурата кобалт-хром-молибден.
Како стандарден материјал од став 1 на овој член
се сметаат и системите за, ретенција на забни протези (лабораториски и фабрички, од благородни и
неблагороден легури).

Член 8
Рокот на траењето на забнопротетичките средства изнесува најмалку за:
1) крунички, леани пломби и неподвижни протези, од полублагородни легури — четири години;
2) крунички на заби носачи на подвижни парцијални протези - три години;
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3) крунички од акрилат — две години;
4) подвижни парцијални протези од акрилат —
три години;
5) подвижни тотални протези од акрилат — пет
години;
6) подвижни протези со метална плоча — пет
година;
7) имедијатни парцијални протези — шест месеци;
8) имедијатни тотални протези — една година.
Ставањето на забнопротетичките средства 4 од
член 1 на овој правилник, за кои во став 1 од овој
член не е определен рокот на траењето, се врши според предлогот на лекарот поединец.
Роковите наведени во став 1 од овој член течат
од денот кога на осигуреното лице му е наместено
забнопротетичкото средство.
Забнопротетичките средства наведени во став 1
од овој член осигуреното лице го добива по истекот
на роковите пропишани во тој став само ако лекарот
поединец утврди дека постојното забнопротетичко
средство станало неупотребливо.
Пред истекот на роковите од став 1 на овој член,
на осигуреното лице ќе му се изработи ново цроте.тичко средство само ако постојното станало неупотребливо поради анатомско-патолошки и функционални промена. Оправданоста на изработката на ново
протетичко средство ја цени воениот лекар поединец
специјалист.
Член 9
Ако здравствената установа изработи забнопротетичко средство од благороден метал, осигуреното
лице и ја надоместува на здравствената установа
разликата помеѓу вредноста на стандардниот материјал обезбеден со овој правилник и благородниов
метал, сметајќи до 2,00 грама паладор за еден заб^
односно крукичка.
Ако осигуреното лице благородниот метал за изработка на забнопротетичко средство го набави само,
има право на надомест на трошоците врз товар на
средствата на здравственото осигурување до износот
на вредноста на паладорот потребен за изработка на
забнопротетичкото средство, но најмногу до 2,00 грама паладор за еден заб, односно круничка.
При изработката на забнопротетичките средства
од ст. 1 и 2 на овој член, вредноста на благородниов
метал, односно на паладорот се пресметува според
цената што важи за благородниот метал, односно паладорот на денот на ставањето на забнопротетичкото
средство.
Член 10
Осигурените лица што на денот на влегувањето
во сила на овој правилник користат забнопротетички средства или на кои им е започната изработка на
тие средства според одредбите од Правилникот за
индикациите за забно-протетичка помош, забно-протетички средства, стандардите за материјал од КОЈ!
се изработуваат забно-протетичките средства и за
роковите за траење на тие средства („Службен лист.
на СФРЈ", бр. 31/74), ги користат од тој ден тие
средства според одредбите од овој правилник.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на. објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"Бр. 8
21 февруари 1977 година
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување
на воените осигуреници
Претседател
генерал-потполкоЕник,
Мирко Нововиќ, с. р.
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Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во
согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за
периодот од 1976 до 1980 година, во 1977 година
(„Службен лист на СФРЈ", бр 58/76), Сојузниот изврхцен совет, извршните совети на собранијата на
републиките и извршните совети на собранијата на
автономните покраини, се согласија за спроведувањето на политиката на цените во 1977 година и утврдија Д О Г О В О Р
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО 1977 ГОДИНА
Член 1
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети
на собранијата на автономните покраини, во рамките на своите права, овластувања и обврски, во
согласност со системот на цените, ќе преземаат економски и други мерки заради спроведување на политиката на цените и остварување на другите цели
на стабилизацијата утврдени со Резолуцијата за
политиката на остварувањето на Општествениот
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980, во
1977 година.
Во спроведувањето на политиката на цените во
1977 година се тргнува, пред се, од потребата за
обезбедување на стабилноста на вкупните токови
на репродукцијата, врз база на општествените планови на развојот и во таа рамка стабилноста на пазарот и цените, врз што ќе се влијае со доследно
спроведување на утврдената политика на употребата на општествениот производ, така што со соодветни инструменти на економската политика да се
неутрализираат или ублажат растројувањата на пазарот, односно да се спречи таквиот пораст на трошоците што би влијаел битно врз цените.
Член 2
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети на
собранијата на автономните покраини со економски
мерки и со прописи ќе создаваат услови растежот
на цените и трошоците на животот во 1977 година
да не биде повисок од растежот во 1976 година (декември 1977 година во однос на декември 1976 година).
Мерките на политиката на цените ќе се спроведуваат диференцирано и селективно така што, во
согласност со пазарните односи и другите услови, ќе
се врши усогласување на односите во цените на производите и услугите каде што нерамноправностите
во условите за стекнување на доход и диспаритетите
на цените се најизразита Врз забавањето на растежот на цените и на трошоците на животот ќ е се дејствува и со динамиката на поместувањето на цените
на-начинот што обезбедува рамномерен распоред н^
влијанијата на растежот на цените врз трошоците
на животот во текот на целата година.
При одлучувањето за цените на своите производи и услуги, како и при доставувањето на барањава до надлежниот орган на општественр-политичката заедница за давање согласност, организациите
на здружениот труд и самоуправните интересни заедници ќе тргнуваат од потребата за спречување
на негативното влијание на цените на своите производи и услуги врз вкупните текови на репродукцијата, како-и од потребата за заштита на животниот стандард ,и спречување на неповолните влијанија врз трошоците на животот. Затоа, применувајќи
го Законот за општествена контрола на цените и
спроведувајќи ги одредбите на Општествениот план
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година,
промени на цените можат да се вршат до нивото на
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пазарните цени што се пројавуваат како во определени видови цени од меѓународната размена, во мера
во која тие влијаат врз домашните цени, така и во
нивото на цените на домашниот пазар. Порастот на
доходот на производителите треба да биде зависен,
пред се ,од порастот на продуктивноста на трудот и
од ефикасноста на користењето на општествените
средства. Со промена на нивото на цените не треба
да се решава високото ниво на општата и заедничката потрошувачка, неоправданиот пораст на личните доходи, некурентните залихи, договорните обврски над просечните за стопанството на Југославија и издвојувањата за амортизацијата над минималните стапки пропишани со закон.
Надлежните органи на општествено-политичките
заедници при пропишувањето на цените и утврдувањето на односите на цените за производите и услугите од својата надлежност, ќе тргнуваат од пазарните и другите услови и од условите за стекнување. на доход во гранките и групациите на стопанството. Преку цените нема да им се обезбедува на
организациите на здружениот труд и на самоуправните интересни заедници доход за покритие на неоправдано високите лични доходи, како и високите
договорни обврски; придонесите за општата и заедничката потрошувачка; ануитетите, како и амортизацијата над минималните стапки пропишани со
закон, а заради спречување на формирањето на
цените над пазарните нивоа.
Член 3
Спроведувањето на политиката на цените во
1977 година ќ е се врши така што цените на производите и услугите ќе се формираат слободно во
рамките на утврдената политика на цените и зависно од односите на домашниот пазар и условите
во меѓународната размена, потоа преку самоуправно
усогласување на меѓусебните односи врз база на
зависноста и доходовната поврзаност во процесот
на репродукцијата, како и со соодветна контрола
од надлежните органи на општествено-политичките
заедници.
Формирањето на цените на производите и услугите ќе се врши врз база на важечките прописи:
1) со самостојни одлуки на организациите на
здружениот труд, според условите на пазарот;
2) со одлуки на организациите на 7 здружениот
труд во согласност со општествени договори, одно-,
Сно со самоуправни спогодби за цените;
3) со спогодби за промена на затечените цени;
4) со одлуки на надлежните органи на општествено-политичките заедници.
Член 4
Организациите на здружен труд самостојно ќ е
ги формираат цените на своите производи и услуги
кога за тоа постојат соодветни пазарни услови и во
согласност со прописите.
Ќе се усогласат прописите и ќе се преземаат
мерки за да се упрости постапката за формирањето
на цените со Самостојни одлуки на организациите
на здружениот труд, така што:
1) ќе се преиспитаат и утврдат производите за
КОИ, со оглед на билансната ситуација, степенот на
отвореноста на пазарот и расположивоста на понуда! а, е можно да се формираат цени според самостојните одлуки на организациите на ,здружениот
труд, односно според условите на пазарот. Во таа
смисла Сојузниот извршен совет, за производите и
услугите од надлежноста на федерацијата, сукцесивно ќ е донесува одлуки за формирање на цените
на производите со самостојни одлуки на организациите на здружениот труд од определени транки во
сите фази на производството од суровините до готовите производи, при што ќе се следи движењето на цените на тие производи и остварувањето на доходовните односи помеѓу производителите и, по потреба, врз нивоата на цените ќе влијаат со увоз на
тие производи;
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2) ќ е се следи движењето -на цените на тие производи и услуги, а во случаите на неоправдани поместувања на цените ќе се влијае со економски
мерки, и, по потреба, ќе се применуваат Интервентни
мерки како и мерки за враќање под режимот на
непосредната општествена контрола на цените на
производите и услугите за кои ќе се утврди дека
повеќе не постојат услови потребни за такво формирање на цените.
Член 5
Општествено"политичките заедници,
односно
надлежните органи на општествено-политичките заедници, ќе создаваат услови и ќ е го поттикнуваат
подготвувањето и изработката на општествени договори, односно самоуправни спогодби, ќе ги определат производите и услугите, односно групите на
производите и услугите, за кои цените ќе се формираат со применување на критериумите преку општествени договори и во врска со тоа ќе је пропишат
обврскава за спроведување на постапката за општествено договарање, односно самоуправно спогодување за цените.
За производите и услугите за кои е склучен
општествен договор, односно самоуправна спогодба
за Цените,-цените ќе се формираат врз основа на
тие договори, односно спогодби.
Член 6
Учесниците на овој договор се согласни промените на нивоата на цените на производите и услугите на инфраструктурата, што сочинува технолошки единствен систем и има значајно влијание врз
целокупното стопанство, да се вршат на следниот
начин:
1) промените на цените во целиот комплекс на
енергетиката да се вршат врз база на општествен
договор за политиката на цените или врз база на
посебен меѓурепублички договор за оваа област,, што
ќе се склучи најдоцна до крајот на првото полугодиште на 1977 година.
Сојузниот извршен совет, до 30 април 1977 година, ќе ја утврди платформата за договор со републиките и автономните покраини за политиката на
цените во комплексот на енергетиката.
Ако до крајот на првотр полугодиште на 1977
година не се склучи договор, надлежните органи на
општествено-политичките заедници во рамките на
своите надлежности ќе ги пропишат цените во согласност со политиката на цените за 1977 година;
2) при спроведувањето на Договорот за сообраќајната политика на Југославија да се преиспитаат
постојните односи во цените во областа на сообраќајот и да се пристапи, во рамките на тековната
политика на цените, кон постепено усогласување на
цените на одделни видови сообраќај, заради соодветен придонес во постигањето на целите на утврдената сообраќајна политика.
Во тој склоп непосредното спроведување на
политиката на цените треба да обезбеди репродуктивната способност на железничкиот сообраќај во
текот на 1977 година да се решава, пред се, со други
мерки од влијание врз насочувањето на тековите на
превозот, врз подоброто користење на капацитетите и
врз поинтензивното и поефикасното користење на
сите инвестициони вложувања остварени во поранешниот ,период како и сега. Зголемувањето на
репродуктивната способност на железничкиот сообраќај, покрај овие мерки, ќе се решава и со менување на цените но така што со цените на другите
услуги да не ја премине вкупната рамка на цените
на услугите ,утврдени во член 9 од овој договор;
3) промените на цените во воздушниот сообраќај и на цените на аеродромските услуги ќе се вршат така што ,со цените на другите услуги, да не ја
преминат вкупната рамка на цените на услугите од
член 9 на овој договор, со настојување врз подобрувањето на економската положба да ^ се влијае
и со други мерки на економската^ политика.
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Цените на аеродромските услуги на домашните
превозници во меѓународниот сообраќај ќ е се регу- „
лираат на начинот предвиден за странските превозници;
4) цените на услугите во поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај зголемени во текот
па 1976 година не треба да се менуваат во 1977 година, односно неопходните промени на цените треба
да се вршат така што тие со цените на другите услуги да не ја преминат вкупната рамка на цените
на услугите утврдени во член 9 од овој договор.
Член 7
Пропишувањето на гарантираните и на минималните откупни цени на определени земјоделски производи ќе се врши в о согласност со политиката на
цените и со договорот за агроиндустрискиот комплекс.
Сојузниот извршен совет, извршните совети ;на
републиките и извршните совети на автономните
покраини се согласни малопродажните цени на земјоделско-прехранбените производи да се утврдуваат со задржување на компензациите, премиите
регресите, како неопходни мерки за остварување на
политиката на цените, а особено трошоците на ж и вотот. За таа цел учесниците на овој договор заеднички ќ е најдат решенија во поглед на обезбедува
њето на средства за задржувањето на тие мерки
во второто полугодипгге на 1977 година, настојувајќи
тоа ниво да не биде под нивото остварено во соодв е т н а период на претходната година, а во согласност со решенијата што ќ е бидат прифатени во
договорот за агроиндустрискиот комплекс.
Член 8
Заради поттикнување на функционирањето на
прометот, надлежните органи на општествено-полдтичките заедници ќе преземаат мерки, пред се, за
оние производи за кои.постојат реални можности и
посебна потреба продажните цени во прометот на
мало да се формираат во согласност со важечките
прописи преку самоуправни спогодби за-долгорочна
соработка или за здружување на трудот и средствата склучени помеѓу организациите на здружениот труд од областа на производството и организациите на здружениот труд од областа на прометот.
До склучувањето на самоуправните спогодби
за долгорочна соработка или за здружување на
трудот и средствата, формирањето на цените во
прометот ќе се врши според важечките прописи.
Член 9
\
Сојузниот извршен совет, извршните совети на
собранијата на републиките и извршните совети на
собранијата на автономните покраини, ќе преземаат,
во рамките на своите надлежности, економски мерки
и непосредна општествена контрола на цените, со
цел вкупниот растеж на цениве на услугите да биде
побавен од вкупниот растеж остварен во 1976 година.
.
Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе водат таква политика што со даночните и други оптоварувања да не се зголемуваат
трошоците на работењето на организациите на
здружениот труд. Во таа смисла посебно ќе се
преиспита сегашното ниво на цените и ќ е се преземаат мерки со кои би се обезбедило растежот на
цените на одделни услуги, како што се: услугите за
одржување (сервиси), провизиите, осигурувањата,
таксите, закупнините и сл. да биде побавен од
вкупно утврдениот пораст на цените на услугите.
Заради намалување на притисокот врз порастот на трошоците на животот и животћиот стандард
на граѓаните, ќе се вршат само неопходни промени
на цените на услугите на радио и телевизиската
претплата, водејќи, при тоа, сметка тие со цените
на другите услуги да не ја преминат вкупната рамка на цените на услугите утврдена во член 9 од овој
Договор.
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Член 16
Надлежните органи на републиките и на автономните покраини, во соработка со самоуправните
интересни заедници и со другите заинтересирани асоцијации, ќе ја иницираат постапката за склучување
на општествените договори за трошоците на уредувањето на градежното земјиште и за начинот на
формирањето на цените на становите со кои би се
обезбедило цените на становите да бидат во согласност со движењето на цените на производителите.
Член 11
Општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд и организациите на потрошувачите ќе преземаат мерки заради обезбедување непречен промет на стоки и услуги на единствениот југословенски пазар во согласност со одредбите од Законот за основите на работењето на
организациите на здружениот труд во областа на
прометот на стоки и услуги и на прометот на стоки
и за системот на мерките со кои се спречува р а с к о пувањето на единствениот југословенски пазар во
таа област, како и други прописи.
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населби со потребните стоки а посебно со земјоделско-прехранбени производи, да продолжи процесот
на самоуправното поврзување на организациите на
здружениот труд од областа на производството и организациите на здружениот труд од областа на преработката и прометот.
Член 16
Заради овозможување навремени интервенции
на пазарот, обезбедување на потребната снабденост
и стабилно движење на цените, покрај влијанието
што се остварува со сојузните пазарни резерви, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат мерки во републиките и автономните покраини да се формираат стоковни резерви и да се обезбедат трајни извори и
потребни финансиски средства.

Член 17
Учесниците на овој договор меѓусебно ќе соработуваат и ќ е се известуваат за мерките преземен^
заради усогласување и координирање на акциите
за обезбедување и реализација на договорената политика на цените на сите нивоа.
Член 12
Органите надлежни за преземање мерки во обЗаради поефикасно спроведување на овој доласта на пазарот и за контрола на цените редовно
говор и за остварување на законитоста во областа на
ќ е го следат и анализираат спроведувањето на по.. пазарот и цените, Сојузниот извршен совет, извршлитиката на цените, утврдена со Резолуцијата за
ните совети на републиките и извршните совети на
политиката на остварување на општествениот план
автономните покраини ќе обезбедат ефикасно деј- на Југославија за периодот од 1976 до 1980, во 1977
ствување на инспекциските органи.
година и со овој договор и за тоа ќе ги известуваат надлежните органи во општествено-политичЧлен 13
ките заедници.
Надлежните органи на општествено-политичките
Договорите за спроведување на политиката на
заедници ќе придонесуваат кон воспоставување на . цените во 1977 година што извршните совети на рехармонични односи помеѓу понудата и побарувачката публиките и извршните совети на автономните пои со пропишување на царински контингенти заради краини ќе ги склучат во републиката односно во
обезбедување на стабилноста на пазарот во рамките
автономната покраина, ќе ги достават, со образлона утврдената заштитна политика и на политиката
женијата, до Сојузниот извршен совет и тие ќе се
на царинските контингенти за стоките што не се
приложат КОН овој договор.
произведуваат во земјата а чие влијание врз вкупЧлен 18
ниот процес на репродукцијата и нивото на домашОвој договор ќе се објави во „Службен лист на
ните цени е значајно. За таа цел ќе се менуваат и
стапките на данокот на промет, како и условите за" СФРЈ."
давање на потрошувачки кредити за да се дејствува
9 март 1977 година
брзо и ефикасно врз цените на производите чија
Белград
. понуда и побарувачка не е усогласена. Промените
За Сојузниот извршен совет,
на царинските и даночните стапки треба да се изчлен на Советот,
вршат во рамките што ќе обезбедуваат вкупната
Имер Пуља, с. р:
маса на данокот да не се зголемува над масата на
За Извршниот совет
даноците предвидена во билансите за 1977 година.
на Собранието на СР Босна
Член 14
и Херцеговина,
член на Советот,
Заради усогласување на односите помеѓу понудата и побарувачката на пазарот, надлежните орШемсудин Лејлиќ, с. р.
гани на општествено-политичките заедници, по биЗ а Извршниот совет на
лансното согледување, ќе влијаат со мерки на надСобранието на СР Црна Гора,
ворешнотрговскиот режим и со мерки од областа на
директор на Републичкиот
надворешната трговија, а посебно со интервенција
завод за цени,
,
на увозот на производи за кои понудата не ја наВладимир Стијеповиќ, с. р.
мирува побарувачката.
За Извршниот совет на
За таа цел ќе се усогласат прописите што ќе
Саборот на СР Хрватска,
обезбедат:
член на Советот,
1) интервентен увоз на сите видови стоки, без
Еторе Поропат, с. р.
огле,д каков режим се применува при увозот на
За Извршниот совет на Сотие стоки;
бранието на СР Македонија
2) поголема конкурентност и позитивно влијание
член на Советот,
врз нивото, на цените на домашниот пазар;
Стојан Маткалиев, с. р.
3) интервентно ниво на цените, односно нивото
За Извршниот совет на
на цените на увезените производи да не биде погоСобранието на СР Словенија
лемо од нивото на цените на исти производи на дочлен на Советот,
машниот пазар, а по потреба да биде и помало.
Штефан Корошец, с. р.
Член 15
Надлежните органи на општествено-политичките заедници ќ е преземаат мерки, заради подобро снабдување на населението на градовите и приградските

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија
член на Советот,

Миливое Стојковиќ, с. р.
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За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
член на Советот,
Димитрие Тасиќ, с. р.
За Извршниот совет на Соб р а н и т е на САП Војводина
член на Советот,
Симеон Раман, с. р;

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА
О Д Л У К А
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛ. 4 И 5 ОД
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ И НА ТОЧКА 10 ОД
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ
МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА
ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СО, ЈУЖНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
I. Уставниот суд на Југославија, по повод барањето на Ражњатрвиќ. Петар, сојузен пазарен инспектор, со решението бр. у 293/74 од 5 февруари
1975 година, поведе постапка за оценување на уставноста на чл. 4 и 5 од Правилникот за распределбата
на личните доходи на работниците во Сојузниот
пазарен инспекторат, од 27 јуни 1974 година и на
точка 10 од Одлуката за утврдување на поблиските
мерила за распределбата на средствата за лични
доходи во Сојузниот пазарен инспекторат, од 26
март 1974 година. .
Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби
од Правилникот и од Одлуката, Уставниот суд на
Југославија, на седницата одржана на 12 јануари
1977 година, без одржување на јавна расправа, утврди дека со член 4 од Правилникот е пропишано
личниот доход на работниците да се состои од аконтација и променлив дел, а дека со член 5 од тој правилник е пропишано аконтацијата на личниот доход да се состои од однапред утврдената вредност
на работното место, од променливиот дел на личниот
доход што се формира по основ на точка 10 под а од
Одлуката и од средствата добиени по основ на минат труд. Со точка 10 од Одлуката е пропишано пак
од вкупните Средства за лични доходи, добиени врз
основа на член 9 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата з а . лични доходи и н а другите примања на
работниците во органите на федерацијата ^,,службен лист на СФРЈ", бр. 71/73), да се издвојува 5%
за променливиот дел на личниот доход .т. е. за распределба, на средствата според резултатите на трудот, и тоа на следниот начин: 2% врз основа на р е зултатот на трудот што работникот го остварил 1 во
претходната година во извршувањето на задачите
на своето работно место, на својата организациона
единица и на Сојузниот пазарен инспекторат во целост, а 3% врз основа на резултатот на трудот што
работникот го остварува во тековната година во и з вршувањето на задачите на своето работно место,
на својата организациона единица и на тој инспекторат во целост.
Сојузниот
пазарен
инспекторат
на
решението за поведување
постапка
дека одедбите на чл. 4 и 5 од
Правилникот
точка 10
од Одлуката се засновани врз решението на Општествениот договор, па Уставниот с у дна'Југославија
го одложи одлучувањето за овој предмет до 28 ноември 1975 година, кога Општествениот договор е усогласен со Уставот на СФРЈ. По тоа Инспекторатот
повеќе пати го известуваше Уставниот суд на Југославија дека ќ е ги усогласи наведените одредби со
Уставот на СФРЈ, но тоа не го стори ни при измените на ' Н а в е д е в т е самоуправни општи акти во
декември 1976 година.
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II. Според член 30 став 1 од Уставот на СФРЈ,
работниците во работната заедница што врши работи за орган на општествено-политичката заедница,
имаат право на средства за лична и заедничка по^
трогнувачка во согласност со начелото на распределба според трудот и со општествено утврдените основи и мерила на распределбата што
важат за организациите на здружениот труд.
Во член 20 од Уставот на СФРЈ е пропишано
дека на секој работник му припаѓа личен доход
според резултатите на неговиот труд и неговиов личен придонес што со својот тековен и минат труд го
дал кон зголемувањето на доходот на основната
организација на здружениот труд, а во член 22 од
Уставот на СФРЈ, дека на секој работник, без оглед
на резултатите на трудот му се гарантира личен'доход најмалку во височина, односно ве обем што ја
обезбедува неговата материјална и социјална сигурност.
Со оспорените одредби од Правилникот и од
Одлуката се установува систем на распределба на
лични доходи во Работната заедница на Сојузниот
пазарен инспекторат, според кој работникот има
права на постојан дел на личниот доход, што го
прима без оглед каков работен придонес остварил,
и променлив дел на личниот доход, што го прима
според својот работен придонес. Според тој систем
работникот остварува фиксна месечна аконтација
во височина од 95% од вкупните средства на личните доходи, а само 5% од личниот доход според
резултатите на трудот и личниот придонес што го
дал со својот тековен и минат труд.
Меѓутоа, Уставот на СФРЈ не предвидува можност на работникот да му се гарантира постојан дел на
личниот доход без оглед каков е неговиот работен^
придонес, освен личниот доход со кој се обезбедува
неговата материјална и социјална сигурност. ПокраЈ
тоа, системот на распределбата на личните доходи,
според кој на работникот му се гарантира постојана
аконтација на личниот -доход во износ од 95% од
вкупните средства на личните доходи што ќе се остварат во годишниот пресметковен период, т. е. што
во овој случај се доделуваат со сојузниот буџет, го
претворува уставното начело на распределбата според, трудот во своја спротивност, т. е. во систем на
плати, бидејќи само незначителни средства на личните доходи се делат според трудот, а без малку
целиот личен" доход се гарантира без оглед каков е
вкупниот труд на работниците.
III. Со оглед на изложеното, а врз основа на
член 375 став 1 точка 3 и член 29 од Деловникот на
Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на
Југославија донесе
Одлука
1. Се поништуваат одредбите на чл. 4 и 5 од
Правилникот за распределбата на личните доходи
на работниците во Сојузниот пазарен инспекторат,
од 27 јуни 1974 година и одредбите на точка 10 од
Одлуката за утврдување на поблиските мерила за
, распределбата на средствата за лични доходи на
работниците во Сојузниот пазарен инспекторат, од
26 март 1974 година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лис.т
на СФРЈ".
IV. Уставниот суд на Југославија је донесе одлуката во следниот"состав: претседател на Уставниот
суд на Југославија Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивое Главиќ, д-р Арпад Хорват,^
Димо Кантарџиски, Радоска Катиќ, Владимир Кривиц, Ѓуро Меденица, Чедомил Миличевиќ, д-р Стане
Павлиќ, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, Мијушко
Шибалиќ и Таип Таипи.
У. бр. 293/74
12 јануари 1977 година
Белград
Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.
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Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. ф а х 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.

