
Четврток, 20 август 1970. 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 36 ГОД. XXVI 

442. 

Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредит-
ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен сове^| донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОД-

НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за условите за склучување заеми 
кај Меѓународната банка за обнова и развој („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/66) во точката 6 на кра-
јот се додава нова реченица, која гласи: 

„Заемот што Југословенската инвестициона бан-
ка го склучи со Меѓународната банка за обнова и 
развој на 20 февруари 1970 година за финансирање 
на проектот на телекомуникацијата не го товари 
девизниот кредитно-гаранциски потенцијал на таа 
банка." 

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

P. п. бр. 121 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

443. 

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр.12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/88, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) и членот 2 од 
Законот за Народната банка на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО 
ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВАТА НА ТЕРИ-
ТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТИНИ ВО СР 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 6 

1. Во Одлуката за давање потрошувачки креди-
ти на лицата што претрпеле штета од поплавата на 
териториите на определени општини во СР Босна и 
Херцеговина („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70 и 

33/70) во точката 9 на крајот се додаваат зборовите: 
„а лицата од територијата на општината Босански 
Нови — до 30 септември 1970 година". 

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

P. п. бр. 115 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

444. 

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со чле-
нот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и, 54/67), во 
врска со членот 20 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69' 
20/69, 50/69 и 55/69) и точката 1 од Одлуката за пос-
тапката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти односно девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ 

КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1970 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70, 
14/70, 21/70 и 33/70) во точката 2 во редниот број 23 
во колоната 5 зборовите: „11.000 ком." се бришат. 

Во алинејата 1 во колоната 3 бројот: „5.000" се 
заменува со бројот: „9.400", а во алинејата 2 зборо-
вите: „6.000 парч." се заменуваат со зборовите: 
„12.000 парч.". 

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

P. п. бр. 120 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с р 
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445. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(..Службен лист на СФРЈ", бр." 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 
и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА 

1. На работните организации што самите или во 
кооперација со индивидуални производители произ-
ведуваат волна или вршат промет на волна од до-
машно производство (во понатамошниот- текст: ра-
ботните организации) им се гарантираат следните 
откупни цени за волна, и тоа: 

Дин/KG 
1) за волна мерино I класа 28,00 
2) за волна полумерино 1а класа 26,00 
3) за волна полумерино 16 класа 20,80 
4) за волна цигаја Ца класа 16,60 
5) за волна цигаја Нб класа 15,20 
6) за волка руда праменка Ша класа 13,50 
7) за волна руда праменка III6 класа 13,20 
Цената на волната стрижена од јагниња Дари-

на) од иста класа според JUS е пониска за 5% од 
цените од ставот 1 на оваа точка. 

Цените на волната во боја од соодветни класи 
според JUS се пониски за 10% од цените од ставот 
1 на оваа точка. 

2. Ценете од точката 1 на оваа одлука се под-
разбираат франко натоварено во вагон, брод или 
друго превозио средство, по избор на купувачот во 
местото на продавачот. 

Цените се подразбираат врз база на прана вол-
на и се однесуваат на квалитетот на волна пропи-
шан со југословенскиот стандард JUS F.B1.011 до-
несен со Решението за југословенскиот стандард за 
волнено влакно („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/63). 

3. Сојузната дирекција за резерви на индустри-
ски производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) по цените и под условите од оваа одлука е 
должна да ги купува сите количини волна што ра-
ботните организации ќе и ги понудат заради купу-
вање и купената волна што работните организации 
ќе и ја стават на располагање да ја преземе во рок 
од два месеца од денот на ставањето на распола-
гање. 

4. Дирекцијата и работните организации ги ре-
гулираат со договор роковите на преземањето и 
другите услови на испораката на волна. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни сто-
пански организации да купуваат волна за нејзина 
сметка во смисла на одредбите од оваа одлука. 

6. Цените определени со оваа одлука ќе се со-
образуваат кон промените на цените на волната од 
увоз ако тие цени се зголемат или се намалат за 
над 3% од цените од точката 1 на оваа одлука. Ви-
сочината на зголемувањето или намалувањето на 
цените на волната од увоз ја утврдува Сојузниот 
завод за цени во декември, секоја година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат тсч. 2 и 3 од Наредбата 
за формирање на продажните цени за сурова кожа 
и волна („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 25/66 
и 39/66). 

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

P. п. бр. 114 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

446. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-
нот 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 
15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО 
НИВО ЗА ОДДЕЛНИ ИНДУСТРИСКА ПРОИЗВОДИ 

1. Производителските работни организации не 
можат да ги зголемат своите продажни цени, а тр-
говските работни организации не можат да ги зго-
лемат своите маржи, кои на 1 јули 1970 година пос-
тоеја за: 

1) синтетички влакна и филамент; 
2) вештачко ^елулозно влакно, рајон и корд; 
3) предиво и конец: волнени, синтетички, веш-

тачки и мешани. 
2. Производителските работни организации не 

можат да ги зголемат своите продажни цени, а тр-
говските работни организации не можат да ги зго-
лемат своите маржи, што на 1 јуни 1970 година пос-
тоеја за предиво и конец, памучни. 

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

P. п. бр. 117 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, q. р. 

447. 

Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-
вање на сојузниот буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување премија за 
волна во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/70) точката 2 се менува и гласи: 

„2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 
1 kg испрана волна изнесува: 

Динари 
1) за волна мерино I класа 15,20 
2) за волна полумерино 1а класа 13,50 
3) за волна полумерино 16 класа 12,10 
4) за волна цигаја На класа 9,60 
5) за волна цигаја Иб класа 8,70 
6) за волна руда праменка Ш а класа 7,20 
7) за волна руда праменка Шб класа 6,60". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

P. п. бр. 118 
12 август-1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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448. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13;69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14 65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ" бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 
24 69, 27/69, 51/69 и 56/69) во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа: 

„Реден Шифра од 
број Номенкла-

турата на СИТ 

Наименување Поранешна кратенка за 
стоковен режим на 

извозот 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото 
55 221-80-10 Семе од сончоглед ЛБ 

Во секторот 4 — Животински и растителни масла и масти 
24 421-60-10 Масло од сончоглед 

сурово ЛБ 
25 421-60-20 Масло од сончоглед 

пречистено " ЛБ 

Се заменува со 
кратенка за 

стоковен ре-
жим на извозот 

Д 

Д 

Д" 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од тој ден. 

Р. п. бр. 116 
23 јули 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

449. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со 
членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за форми-
рањето и општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-

НИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА 

1. Производител ските работни организации мо-
жат да продаваат одделни валани и влечени про-
изводи од челик по цените што важеле до 15 јуни 
1970 година. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се одне-
сува на цените на производите утврдени на начи-
нот определен според важечките прописи со спогод-
ба на производителот и потрошувачот по 15 јуни 
1970 година до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

2 Цените од точката 1 на оваа одлука, како 
затечени цени, можат да се променат по пат на 
спогодување меѓу заинтересираните работни орга-
низации (производители и потрошувачи-купувачи) 
согласно одредбите на чл. 27 до 34 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените. 

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

P. п. бр. 122 
18 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

450. 
Врз основа на членот 20 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70 и 25/70), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 
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48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69 и 30/70) во точката 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) по тар бр. 29.25 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 

„29.30 Други азотни соединенија"; 
2) по тар. бр. 38.19 се додава нов тар. број, кој 

гласи: 
„39.01 Производи на кондензација, поликондеи-

зација и полна диди ја, модификувани или немо ди-
фикувани, полимелизирани или неполимелизирани, 
линеални или нелинеални (на пр. фенопласти, ами-
нопласти, алкиди, полиалилни естри и други поли-
е д р и незаситени, силикони)"; 

3) по тар. бр. 40.11 се додава нов тар. број кој 
гласи: 

„40.14 Други изработки од нестврднат (мек) вул-
канизиран каучук". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 119 
12 август 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. p. 

451. 

Врз основа на членот 33 од Законот за прометот 
на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), на 
предлог од Комисијата за фармакопеја, Сојузниот 
совет за здравство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКА 
ФАРМАКОПЕЈА Ш 

1. Се утврдува Југословенска фармакопеја III 
(Pharmacopoea jugoslavica editio tertia), која е обја-
вена во посебно издание на Сојузниот завод за 
здравствена заштита и е составен дел на ова реше-
ние. 

2 Со денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние престануваат да важат Наредбата за фармако-
пејата на ФНРЈ бр. 24166 од 25 октомври 1951 година 
и Фармакопеја ФНРЈ II, освен одредбите на таа 
фармакопеја што се однесуваат на лековите што не 
се пропишани во.Југословенска фармакопеја III. 

3. Ова решение влегува во сила по истекот на 
една година од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

08 бр. 1709 
6 август 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика, 

д-р Никола Георгиевски, е. р. 

452. 

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56/69), Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ 

ИНВАЛИДИТЕТ 

I. Општи одредби 

1. Утврдуваше на процентот на воениот инвалиди-
тет се врши според одредбите на ова упатство и 
Листата на процентите на воениот инвалидитет (во по-
натамошниот текст: Листата на процентите), која е от-
печатена кон ова упатство и е негов составен дел. 

2. При утврдуваше на воениот инвалидитет се 
земаат предвид последиците, настанати од здобиена 
рана, повреда, озледа или поради болест здобиена во 
војна или во врска со војна, како и последиците 
настанати поради употреба на стандардни лекови, 
вршење операции и други терапеутски потфати, или 
поради употреба на помагала, ако се преземаат за-
ради лекување на воен инвалидитет, ако со ова 
упатство не е поинаку изречно предвидено. 

3. Процентот на воениот инвалидитет се утврдува 
сразмерно со загубата на делот од телото односно 
на функцијата на органите оштетени под околно-
стите од точката 2 на ова упатство. 

4. Процентот на воениот инвалидитет се утврду-
ва без оглед на годините на животот, стручната под-
готовка, материјалната состојба, занимањето, обда-
реноста и другите лични особини на воен инвалид 
од војните, ако со ова упатство не е поинаку пред-
видено. 

5. За еден орган, иако во голема мера оштетен, 
се утврдува, по правило, процент на воен инвалиди-
тет понизок од процентот предвиден за потполна 
загуба (ампутација) на односниот орган. 

Ако органот постои, но толку е оштетен што 
функционално е наполно неупотреблив, може да се 
утврди процент на воен инвалидитет, предвиден за 
потполна загуба (ампутација) на односниот орган. 

6. Ако воениот инвалидитет настанал како по-
следица на повеќе рани, повреди, озледи или бо-
лести, процентите предвидени за одделни оштету-
вања не се собираат, туку како основ се зема оште-
тувањето кое повлекува најголем процент, па тој 
процент се зголемува за 10 до 30% со оглед на 
влијанието на другите оштетувања врз целиот ор-
ганизам. Зголемувањето на процентот се зема пред-
вид само ако и тие други оштетувања повлекуваат 
инвалидитет во процент најмалку по 20%. 

Ако најмалку две оштетувања од ставот 1 на 
оваа точка повлекуваат инвалидитет од по 50% или 
повеќе проценти, а постои изразито оштетување на 
организмот и на низа функции, процентот по оште-
тувањето кое повлекува најголем процент на воен 
инвалидитет може да се зголеми и над 30% а нај-
многу до 100%. 

Ако постојат четири или повеќе оштетувања од 
ставот 1 на оваа точка кои повлекуваат воен инва-
лидитет помал од по 50% а најмалку од по 20%, про-
центот на воениот инвалидитет за основното оште-
тување може да се зголеми и за 40%. 

Ако поради кумулација на сите оштетувања од 
ставот 1 на оваа точка постои таков инвалидитет 
кој бара постојана нега и помош од друго лице, 
може да се определи инвалидитет од 100% со додаток 
за нега и помош од друго лице (во понатамошниот 
текст: 100% со додаток). 
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Ако воениот инвалидитет настанал како после-
дица на повеќе рани, повреди или озледи, но секоја 
од нив повлекува инвалидитет под 20%, може да се 
утврди- инвалидитет од 20 до 30%, ако со нивната 
кумулација е оштетен целиот организам за 20 или 
повеќе проценти. 

7. Ка ј воените инвалиди жени, ка ј кои постојат 
анатомски и функционални оштетувања на одделни 
делови на телото (ампутација, контрактура, пара-
лиза, скратување на потколеницата или натколени-
цата над 3 еш, загуба на око, псевдоартроза, тешки 
варикозитети со елефантијаза, посттрауматска епи-
лепсија, потполна глувота, паркинсонизам, тежок 
остеомиелитис со фистула), процентите предвидени 
во Листата на процентите се зголемуваат за 10 ако се 
помали од 60, односно се зголемуваат за 20 — ако 
се 60 или поголеми од 60, под услов основот на 
оштетувањето, предвиден со Листата на процентите, 
да е определен со најмалку 20%. Тоа зголемување 
може да изнесува само до 100% без право на до-
даток за нега и помош од друго лице. 

8. Ако утврдување на воениот инвалидитет се 
бара по основ на болест, ќе се утврди, според приро-
дата и степенот' на болеста а врз основа на постој-
ната медицинска документација, дали болеста на-
станала за време на војната и како последица на 
вршење на воена должност односно дали е влошена 
во војната, или настанала пред војната односно по 
војната без врска со војната. 

9. Ако болеста постоела пред војната, а се вло-
шила поради воени напори, процентот на воениот 
инвалидитет по основ на влошувањето се опреде-
лува при првото утврдување на воениот инвалидитет 
и тој процент подоцна не може да се зголемува, без 
оглед на евентуално понатамошно влошување. 

При утврдување на влошувањето на болеста се 
применува членот 4 став 2 од Законот за воените 
ршвалиди од војните, со тоа што како соодветен 
процент на воен инвалидитет поради целокупното 
оштетување на организмот се смета само процентот 
кој се однесува на оној дел на оштетувањето кој 
според оцената на лекарската комисија е последица 
на воени напори. 

Ако по определувањето на трајниот процент на 
воениот инвалидитет по основ на влошување на бо-
лест (ст. 1 и 2) настапи подорбување на болеста, про-
центот на воениот инвалидитет по основ на влошу-
вање на болеста настаната во војната се определува 
така што процентот предвиден за фактичкото оште-
тување поради болест се намалува за процентот на 
инвалидитетот за кој при првото оценување на инва-
лидитетот е утврдено дека не е последица од воени 
напори. Ако болеста дополнително се влоши, новиот 
процент на воен инвалидитет по основ на тоа вло-
шување не може да биде поголем од трајниот про-
цент што по тој основ првиот пат е определен (став 1). 

10. Ендогени и други со структурата на личноста 
условени заболувања, чија етиологија е непозната 
или уште не е сигурно утврдена, не можат да се 
сметаат како последица од војната, па не можат ни 
да се земаат како основ за признавање на воен ин-
валидитет. 

Ако првите појави на такви заболувања наста-
нале во текот на војната, или здравствената со-
стојба несразмерно се влошила во војната со оглед 
на вообичаениот тек на болеста, или воените'услови 
го попречувале правилното лекување, може да се 
смета дека воените услови ја забрзале нивната ево-
луција, па воениот инвалидитет по исклучок може 
да се признае, .и тоа само делумно како во случајот 
на влошувањата наведени во точката 9 на ова упат-
ство. 

Во ендогени и други со структурата на личноста 
условени заболувања спаѓаат: шизофренија, манија-
ко-депресивни психози, епилептична болест (како 
изразито конституционално условена ка ј која фак-
торот на конституцијата е далеку поголем и позна-
чаен од кој и да било неповолен услов на средината), 

неврози, психопатии (како болна реакција на недо-
волно хармонично структурална личност на живот-
ните услови), амбиотрофични нервни заболувања, 
мултипна склероза, дијабет, сите ендокрини заболу-
вања (освен адисоновата болест, од туберкулозна 
етиологија), улкусна болест, алергични заболувања, 
спондилози, спондилатрози, рев^матоид, артрит, ди-
с к о н т н и (кои по современо гледиште се последица 
на дегенеративни промени поради кои и најнезна-
чајна траума па дури и незгодно помрднување со 
рака или дигање товар, може да доведе до проја-
ву вање на болеста), 'есенцијални хипертензии, вро-
дени срцеви мани, лити јази, полицистични заболу-
вања, малигни тумори и сите други болести од ендо-
гена и непозната етиологија. 

11. Подоцна настанатите влошувања на раната, 
повредата, озледата или болеста, врз основа на кои 
на инвалидот му е признаено својство на воен инва-
лид од војните, се земаат предвид за дополнително 
утврдување на новиот процент на воениот ивали-
дитет, ако ивалидитетот не е утврден со примена на 
членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните 
или ако со ова упатство не е поинаку предвидено. 

Не можат да се земат предвид, заради дополни-
телно зголемување на веќе утврдениот процент на 
воениот инвалидитет, влошувањата настанати неза-
висно од раната, повредата, озледата или болеста, врз 
основа на кои на инвалидот му е признаено својство 
на воен инвалид од војните, како и влошувањата 
настанати поради старост, освен ако е во прашање 
загуба односно значително оштетување на преоста-
натиот парен орган (точка 14). 

12. Ако телесното оштетување не е предвидено 
во ова упатство и во Листата на процентите, утврду-
вањето на процентот на воениот ивалидитет се врши 
според начелата на медицинската наука и според 
ова упатство, при што по пат на аналогија се при-
менува онаа одредба од ова упатство и од Листата 
на процентите која се однесува на најслично оште-
тување. 

Ако процентот на инвалидитетот, утврден на на-
чинот од ставот 1 на оваа точка, е помал од про-
центот од соодветната точка на Листата на проценти-
те. процентот може да се намали за 10 до 20, со задол-
жително назначување на намалувањето на про-
центот. 

Функционални оштетувања, настанати како по-
следица од војната (на пр. оштетувања на слухот, 
видот, нервниот систем, локомоторниот апарат ити.), 
не се земаат предвид ако не се медицински (а не по 
пат на сведоци) утврдени во рок од две години од 
денот на завршувањето на војната односно ако во 
тој рок не се верифицирани како последици на по-
вреда. 

13. Највисок процент на воен инвалидитет кој во 
смисла на членот 14 од Законот за воените инвалиди 
од војните бара потреба од постојана помош од друго 
лице (во Листата на процентите означен со изразот 
„100% со додаток"), може да се определи само ако 
е тоа изречно предвидено во Листата на процентите 
или ако е во Листата на процентите предвидена мож-
носта за утврдување на тој процент за воен инвали-
дитет од 100%, а инвалидот е неподвижен и лежечки 
болен и не е во состојба да ги врши основните фи-
зиолошки потреби, а таквата состојба е последица 
на болеста, раната, повредата или озледата, врз 
основа на која му е признаено својство на воен инва-
лид. 

14. Ако лицето стапило во војна без еден парен 
орган, а во војната тешко го оштетило за 50 и по-
веќе проценти на инвалидитет, или го изгубило дру-
гиот парен орган, процентот на инвалидитетот ќе 
му се определи како да настанало оштетувањето на 
обата парни органа во војната, при што процентот 
може да се определи до 100% со додаток. 
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Ако - еден парен орган е тешко оштетен или 
изгубен во војната и по тој основ е утврден про-
центот на инвалидитетот, а другиот парен орган е 
тешко оштетен за најмалку 50% инвалидитет или 
загубен по војната, независно од воените последици, 
процентот на инвалидитетот ќе се определи за оште-
тувањето, односно за губењето на обата парни органа 
намален за 20%, со тоа што ќе се определи процент 
од 10096 без додаток, ако за вакво оштетување во 
Листата на процентите се предвидуваат 100% со до-
даток. 

Како тешко оштетување на другото око се смета 
намалување на функцијата на окото за најмалку 
една половина (намалување на видот на најмалку 
5/10). 

15. При утврдувањето на процентот на воениот 
инвалидитет ќе се назначи дали утврдениот процент 
е постојан или привремен. Постојан процент се утвр-
Д3'ва за сите оние последици од рана, повреда, озледа 
или болест кои се од таква природа што да нема ни-
какви изгледи дека состојбата на инвалидот во зна-
чителна мера ќе се измени со примената на кое и дз 
е медицинско средство (на оперативна интервенција, 
физикална медицина и рехабилитација, медикамен-
тозно лекување). Во другите случаи процентот на 
иквалидитетот ќе се утврди привремено, по пра-
вило, за една до три години по коешто се определува 
постојан процент, ако со ова упатство не е поинаку 
предвидено. 

16. Ако кај малолетници и кај воени заробеници 
што за време на војната биле изложени на тешки 
животни услови настанало оштетување на целокуп-
ниот организам поради психосоматски оштетувања и 
растројувања, иако таквите оштетувања често не-
маат пројавени карактеристики на заболување на 
одделни органи, ќе се утврди, со оглед на тежината 
на таквото оштетување, Процент на воен инвали-
дитет од 20 до 50. Ако постојат и органски промени 
предвидени во Листата на процентите, основниот про-
цент може да се зголеми за 10 до 20. 

И. Посебни одредби 

17. Процентот на воениот инвалидитет за ампу-
тирана нога или рака може да се зголеми за 10 ако 
чкунката е кратка или негодна за протеза, било 
поради циркулаторни и трофички промени со едем 
и гризлица било поради лоша лузна, фистули, лоша 
положба или неподвижност. Како кратка чкунка се 
подразбира — за бут и мишка чкунка од 12 cm, а за 
потколеница и подлактица чкунка под 8 cm, мерено 
од трохантерот, акромионот, меѓузглобниот простор 
на коленото и олекранонот. 

18. Ако со грижлив преглед, со клиничко посма-
трање и со документирана анамнеза можат да се 
докажат невриноми со болки и со евентуални пречки 
во фантомскиот член, како и во случај на каузчл-
гија, процентот на воениот инвалидитет^ зголемува 
за 10 до 30. 

19. Ка ј повреди и други оштетувања на крвните 
садови ќе се утврди процентот на воениот инвали-
дитет според настанатите промени. Ка ј операбилна 
аневризма процентот се утврдува привремено до три 
години, -а кај неоперабилна или по извршена опе-
рација — трајно. (Оиа важи за екстра кранијални 
аневризмп). 

20. За оценување на воен инвалидитет доаѓаат 
предвид само аневризми од трауматско потекло, до-
дека кој другите аневризми процентот на воениот 
инвалидитет се утврдува само за влошување и тоа 
ако за време на војната и поради воените напори 
настанале компликации, а за тоа постојат сигурни 
елементи. 

При утврдувањето на процентот на воениот ин-
валидитет кај аневризма се земаат предвид следните 
елементи: изложеност на повреди и на опасност од 
прскање, трофични пречки на диеталниот дел на 
екстремитетот и узури на околните ткива (кожа, 

нерв, коска ити.). К а ј артериовенозна аневризма 
треба да се оценуваат општите циркулаторни пречки. 

21. Проширувањето на вените (varices) не се 
оценува, по правило, како воен инвалидитет туку, 
во смисла на членот 4 од Законот за воените инва-
лиди од војните, може да се земе предвид само како 
настанато влошување (хронични гризлици, елефан-
тијаза), ако тоа проширување настанало за време 
на војната и поради воените напори. 

Проширувањето на вените по ранување ке се 
земе предвид само ако тоа проширување настанало 
поради промени на крвотокот предизвикани со рану-
вање и со медицински утврдени трауми (директна 
повреда, лузни и ел.), или ако е последица на 
тромбофлебитиди предизвикани со трауми или со 
општи и локални инфекции, а ќе се цени независно 
од одредбите на членот 4 од Законот за воените 
инвалиди од војните. 

22. Процентот на воениот инвалидитет поради 
трофичиа промена на екстремитетите предизвикана 
со ендангит се утврдува според тежината на ана-
томските и функционалните оштетувања, независно 
од одредбите на членот 4 од Законот за воените 
инвалиди од војните, ако тие настанале како по-
следица од замрзнување или од пегав тифус, а во 
смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди 
од војните — ако етнологијата е од ендогено или 
неутврдеио потекло. 

23. Утврдувањето на природата на нападите за 
кои се сомнева дека се епилептични, на нивната 
фреквенција и на причинската врска помеѓу повре-
дите и заболувањата настанати во војната и епилеп-
тичните напади, се врши во специјализирана уста-
нова со помош на најсовремени уреди и со примена 
на признаени методи. 

24. Ендогени душевни заболувања, како болести 
за кои не може со сигурност да се заклучи дека се 
предизвикани со воени напори, но може да се за-
клучи дека воените напори значително влијаеле 
врз нив, можат да се земаат како основ за утврду-
вање на воениот инвалидитет, ако болеста настанала 
во војната или најдоцна во текот на една година 
од денот на завршувањето на војната. За таквите 
заболувања процентот на воениот инвалидитет се 
утврдува со примена на членот 4 од Законот за вое-
ните инвалиди од војните, и тоа привремено, се 
додека со тераписка процедура во специјализирана 
установа не се постигне оздравување или стабили-
зирање на процесот, кога се определува постојаниот 
процент на воениот инвалидитет. 

Утврдувањето на дијагнозата и на другите су-
шествени факти во врска со болестите од ставот 1 
на оваа точка го врши специјалист невропеихијатар 
по претходно посматрање во соодветна установа. 

25. Неврозите што за лрвпат се пројавиле во вој-
ната, а за кои е утврдено дека повеќе не можат да 
се отстранат или ублажат со психотераписки и 
други постапки, ниту по долго стручно лекување, 
се земаат предвид како основ за утврдување на про-
центот на воениот инвалидитет, како болести врз 
чие настанување воените напори значително влија-
еле, во смисла на одредбите на членот 4 од Законот 
за воените инвалиди од војните. 

При утврдувањето на процентот на воениот ин-
валидитет, покрај тежината на болеста, ќе се води 
сметка и за траењето и за видот на воените тегоби 
на кои инвалидот бил изложен. Утврдениот процент 
на воениот инвалидитет е конечен и дополнително 
не може да се зголеми поради влошување на бо-
леста. 

Дијагнозата и другите факти потребни за утвр-
дување на процентот на воениот инвалидитет ка ј 
невроза треба да бидат поставени од специјалист 
невропсихијатар по сестран преглед и по евентуално 
разгледување на специјализирано одделение. 

Неврози чии први појави не се пројавиле во текот 
на војната или најдоцна во текот на шест месеци од 
денот на завршувањето на војната нема да се зе-
маат, по правило, како основ за признавање на 
воениот инвалидитет. 
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26. При утврдување на процентот на воениот 
инвалидитет кај туберкулоза, не се применува, по 
правило, принципот на влошување предвиден во точ-
ката 9 на ова упатство, туку се смета дека болеста 
настанала во војната. Ако се утврди дека туберку-
лозното заболување на органите постоело и пред 
војната, дека не било наполно излекувано или дека 
повлекувало гашалидитет за повеќе од 20% според 
Листата на процентите, во тој случај ќе се утврди 
процент на воен инвалидитет само за настанатото 
влошување. Ќе се смета дека заболувањето постое-
ло пред војната, а дека во војната само се влошило, 
ако активниот процес е утврден пред истекот на 
шест недели од денот на заминување во војна, одно-
сно ако утврдената состојба е од медицински очи-
гледно постар датум (состојба по хируршко-ресекци-
они или кол опасни методи; стари фиброзни процеси; 
лузни од фистули и од анкилоза кај коскена тубер-
кулоза ити.). 

При утврдување на процентот на воениот ин-
валидитет кај туберкулоза, покрај клиничките и 
ачамнестичките податоци задолжителен е и наод од 
соодветен специјалист со рендгенски и лаборатори-
ски податоци. Секој случај се оценува индивидуално, 
така што при тоа да се води сметка за прошире-
носта на процесот, за активноста и динамиката на 
процесот, како и за општата здравствена состојба. 

При утврдување на процентот на воениот ин-
валидитет кај туберкулоза настаната во врска со 
рана, повреда или озледа ќе се смета дека при-
чинската врска помеѓу нив и туберкулозата постои 
ако се утврди дека постои туберкулозно заболување 
на повредениот орган односно на повредениот дел од 
телото, како и дека првите знаци на болеста наста-
нале по истекот на шест недели а најдоцна по.исте-
кот на шест месеци од денот на ранувањето, повре-
дата или озледата. 

Туберкулозиите заболувања настанати по вој-
ната при утврдување на процентот на воениот инва-
лидитет можат да се земат како да настанале за 
време на војната и во врска со воени напори, ако 
првите активни појави настанале најдоцна во текот 
на една година од денот на завршувањето на војната 
и ако постоеле значителни и долготрајни воени на-
пори 

По завршениот процес на туберкулоза на коските 
и зглобовите последиците од таквото заболување ќе се 
оценуваат како кај траума на соодветните органи, 
со тоа што процентот на воениот инвалидитет ке. се 
зголеми за 10 до 30 а зависно од природата на забо-
лувањето, од квалитетот на излекувањето и од по-
требата од превентивна имобилизација. 

Ка ј сите форми на туберкулоза процентот ќе се 
утврди привремено, до потполно излекување односно 
до стабилизација на процесот без знаци на актив-
ност. Во секој случај кај туберкулозата се опреде-
лува траен процент, според најдената состојба, нај-
доцна десет години по првото здобивање со инва-
лидност по основ на такво заболуваат. 

27. Утврдувањето на процентот на воениот ин-
валидитет кај срцеви заболувања се врши, по пра-
вило, по принципот на влошување во војната во 
смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди 
од војните еднаш за секогаш. Инволутивни и ста-
речки промени на кардиоваскуларниот апарат не 
можат да се сметаат како последици од војната и не 
се земаат предвид при утврдувањето на воениот ин-
валидитет. 

Исклучок прават органските заболувања на ср-
цевите залистоци и на миокардот настанати за време 
на траењето на инфективни заболувања што мо-
жат да предизвикаат промена на срцето, а се утвр-
дени за време на војната или најдоцна во рок од 
три месеци по завршувањето на војната. Во овој 
случај за утврдување на процентот на воениот ин-
валидитет се зема предвид целокупното оштетување 
на срцето. 

28. Процентот на воениот инвалидитет за после-
дици на документирана контузија на мозокот или на 
'рбетниот мозок која оставила видни траги или на 
неа укажуваат органско невролошкиот статус на 
трајно оштетување на централниот нервен систем, 
рендгенскиот или други објективни резултати а тоа 
и клиничкиот наод го потврдува, се утврдува како 
и кај повреда според степенот на оштетувањето. 

29. Процентот на воениот инвалидитет поради 
шеќерна болест од нетрауматско потекло, про јавена 
во војната, како заболување настанато од непознати 
ендогени причини, се утврдува според начелото на 
влошување условено со војната и со воените напори, 
во смисла на членот 4 од Законот за воените инва-
лиди од војните — еднаш за секогаш. 

Шеќерна брлест про јавена непосредно по повреда 
на главата, 'рбетот или на други органи во војната, 
ќе се смета дека е предизвикана со животните усло-
ви во војната. 

30. При утврдување на процентот на воениот 
инвалидитет, лузните се земаат предвид ако ја по-
пречуваат функцијата на некој орган или на некој 
дел на телото односно ако создаваат нагрденост. 

Процентот на воениот инвалидитет поради пре-
кин на мускулите или на тетивите се утврдува спо-
ред степенот на оштетувањето на функцијата на 
мускулите или на тетивите. 

Процентот на воениот инвалидитет поради атро-
фија на мускулите не се утврдува самостојно, туку 
како секундарна појава на озледа, повреда или бо-
лест се утврдува според оштетувањето на функцијата 
на соодветен орган. 

Процентот на воениот инвалидитет поради во-
спаление на зглобови односно поради последици на 
такво заболување се утврдува како за траумите на 
зглобови или како за последицата што воспалението 
на зглобовите ја предизвикало на срцето. 

31. Процентот на воениот инвалидитет предиз-
викан со дејство од топлина, студ, електрицитет, ра-
диоактивно зрачење,- како и од токсични, каустички 
и корозивни супстанции, ќе се утврди според степе-
нот на оштетувањето на соодветниот орган. 

32. Процентот на воениот инвалидитет кај ма-
лигни тумори, настанати на стари лузни и на хро-
нични фистули или по терапија со рендгенски зраци 
или со радиум, ако зрачењето е преземено поради 
лечење на воениот инвалидитет, како и кај ретки 
коскени саркоми настанати по контузија, ако се по-
јават на контузираниот дел и ако за тоа постојат 
сигурни докази, се утврдува според принципите за 
утврдување на процентот на воениот инвалидитет 
ка ј повреди или заболувања на односниот орган 
или делови на телото, земајќи го предвид и малиг-
нитетот на туморот, а може да биде и до 100% со 
додаток. 

Процентот на воениот инвалидитет ка ј другите 
малигни тумори кои не настанале на начинот од 
Ставот 1 на оваа точка се утврдува врз основа на 
критериумите од точ. 9 и 10 на ова упатства. 

III. Преодна и завршна одредба 

33. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за оценување 
на воениот ивалидитет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/59). 

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

Бр. 05/3-1607/70 
21 јули 1970 година 

Белград 

Заменик претседател 
на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
Абдурахим Жури, е. р. 
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ЛИСТА НА ПРОЦЕНТИТЕ НА ВОЕНИОТ 
ИНВАЛИДИТЕТ 

ГЛАВА I — РАКАТА 

А. Шапата 

а) П р е т и т е 

КОНТРАКТУРЈ* (ограничени подвижности): 

1. Ограничена подвижност на сите 
прсти на шаката, во помал сте-
пен — — — — — — — 20% 

2. Ако ваквите појави се на обете 
раце — — — — — — — 30% 

3. Контрактури на сите прсти од 
една шака, во поголем степен — '30 до 50% 

4. Ако ваквите промени се на обете 
раце — — — — — — — 40 до 80% 

5. Ограничена подвижност на па-
лецот на една рака во два 
зглоба — — — — — — под 20% 

6. Ако ваквите промени се на 
обете раце — — — — — — 20% 

7. Ограничена подвижност на кој и 
да било друг прст поедине-
чно — — — — — — — под 20% . 

8. Ограничена подвижност на по- -
веќето прсти на една рака, освен 
палецот, според степенот — — 20 до 40% 

9. Ако ваквите промени се на обете 
раце, според степенот — — — 30 до 60% 

Процентот кај силно изразени контрактури во 
лоша положба, кои практично ја исклучуваат секоја 
функција, се утврдува како ка ј ампутација. 

При примена на точ. 3, 4, 8 и 9 ќе се води сметка 
за функционалната важност на одделни прсги за 
функција, се утврдува како кој ампутација. 

АНКИЛОЗИ (потполна вкочанетост на зглобовите): 

10. Анкилоза на палците во интер-
фалангеалниот зглоб — — под 20% 
Ако ваквите промени се на обете 
шаки — — — — — — — 20% 

11. Анкилоза на палците во мета-
карпофалангеалнист зглоб — — 20% 
Ако ваквите промени се на обете 
шаки — — — — — — — зо% 

12. Анкилоза на палците во интер-
фалангеалниот зглоб во непо-
волна положба — — — — 20% 
Ако ваквите промени се на обете 
шаки — — _ — — — — 30% 

13. Анкилоза на палците во мета-
карпофалангеалниот зглоб во не- -
поволна положба — — — — 30% 
Ако ваквите промени се на обете 
шаки — — — — — — — 40% 

14. Анкилоза на повеќето прсти, ос-
вен палецот на една рака, според 
положбата, поволна или непо-
волна за функција — — — — 30 до 40% 

15. Ако ваквите промени се обос-
трани — — — — — — — 40 до 60% 

16. Аккилоза на сите прсти на една 
рака, според поволна или непо-
волна положба — — — — — 40 до 60% 

17. Ако ваквите промени се обос-
трани во поволна положба — — 70 до 80% 
во неповолна положба — — — 90 до 100% 

АМПУТ АЏИИ: 

18. Ампутација на палец, на обете 
фаланги — — — — — — 30% 

19. Ампутација на обете фаланги на 
палец со метакарпалната коска 40% 

20. Ампутација на кои да е прст, ос-
вен палецот или показалецот под 20% 
Ампутација на показалецот — 20% 
Ампутација на показалците на 
обете раце — — — — — — 30% 

21. Ампутација на прстите без мета-
карпалната коска — — — — 20% 
Ако се ампутирани показалецот 
и средниот — — — — — — „ 30% 
Ако промените се обострани (со 
оглед на важноста на ампутира-
ните прсти) — — — — — 30 до 50% 
Ако се ампутирани два прста со 
метакарпалните коски, и тоа: 

22. Палецот и показалецот— — — 50% 
23. Показалецот и средниот — — 40% 
24. Средниот и домалиот — — — 40% 
25. Домалиот и малиот — — — — 30% 

Три и повеќе прсти со сочувани-
те метакарпални коски, и тоа: 

26. Палецот со кои и да се два прста 
(освен показалецот) — — — 50% 
Ако е ампутиран и показалецот, 
се определува + 10 

27. Показалецот, средниот и малиот * 40% 
28. Четирите последни прсти на една 

рака — — — — — — — 50% 
— а на обете раце — — — 80% 

29. Палецот со кои и да се три прсти 
на иста шака — — — — — 60% 

30. Сите прсти на една рака — — 70% 
31. Сите прсти на обете раце — — 100% 

со додаток 
32. Обата палца и еден показалец — 60% 
33. Обата палца — — — — — 50% 
34. Обата палца, еден показалец и еден среден — — — — — 70% 
35. Обата палца и обата показалца ' 80% 
36. Обата палца и други три прста, 

но не сите на иста шака — — 80% 
Три прсти со метакарпадните коски: 

37. Палецот, показалецот, и средниот 60% 
38. Показалецот, средниот и малиот 50% 
39. Средниот, домалиот и малиот — 40% 

ДЕЛУМНИ АМПУТАЦНИ: 

40. Еден член од палец и два члена 
од показалец — — — — — 20% 

41. Еден член од палец и два члена 
од показалец, со слабо подвижни 
чкунки — — — — — — 30 до 40% 

42. Ка ј делумна ампутација на по-
веќе прсти процентот се опреде-
лува според дадената шема, 
сумирајќи ги за загуба на член 
од секој прст соодветните про-
центи, па ако е збирот поголем 
од 15% — се определува 20%, 
ако е поголем од 25% — се опре-
делува 30% ити., и тоа: 
за еден член од палец — — — 8% 
за еден член од показалец — — 6% 
за еден член од другите прсти — 4% 
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ПРЕЛОМИ (фрактура: 

43. Преломи на метакарпални коски, 
без растројување на функци-
јата — — — — — — под 

44. Преломи на метакарпални коски 
или посилни деформации или 
исколчување на карпометакар-
пусот со оштетена функција а 
според степенот на оштетување-
то, имајќи го предвид оштетува-
њето на шаката и на одделните 
прсти — — — — — — — 

45. Ако ваквите промени се обостра-
ни, според степенот на оштету-
вањето на функцијата — — — 

б) Р а ч ј е т о (carpus) 

46. Ограничена подвижност на една 
шака, од поголем степен — — 
Ограничена подвижност на обете 
шаки — — — — — — — 

47. Анкилоза на зглоб на шака, во 
поволна положба — — — — 

48. Ако ваквите промени се обос-
трани — — — — — — — 
Анкилозата во неповолна полож-
ба го зголемува процентот за 10 
до 20, според оштетувањето на 
функцијата. 

А МПУТ АЏИИ 

49. Ампутација на една шака — — 
50. Ампутација на обете шаки — — 

20% 

20 до 40% 

30 до 60% 

20 до 30% 

30 до 40% 

30% 
50% 
50% 

70% 
100% 

со додаток 

Б. Подлактицата (antibrachium) 

— — — — — 20 до 30% 

51. Криво сраснати преломи, со огра-
ничени движења на пронација 
супинација 

52. Криво сраснати преломи, со пот-
полна вкочанетост на пронаци-
ја и супинација, а положбата 
на шаката поволна во пронација 
или во средна положба — — 

53. Криво сраснати преломи, со пот-
полна вкочанетост на пронаци ја 
и супинација, а полржбата на 
шаката во супинација — —' 

ЛАЖНИ ЗГЛОБОВИ (псевдоартрози): 

54. Лажен зглоб на една коска — 
55. Ако ваквата промена е обос-

трана — — — — — — — 
56. Лажен зглоб на обете коски на 

една рака — — — — — — 
57. Ако ваквата промена е обо-

страна — — — — — — — 

АМПУ ТАЦНИ: 

58Г. Ампутација на подлактица — — 
59. Ампутација на обете подлактици 

В. Лактот (cubitus) 

КОНТРАКТУРА (ограничена подвижност): 

60. Подвижност сочувана помеѓу 75° 
до потполна флексија — — — 

61. Подвижност сочувана помеѓу 90° 
и 105° односно помеѓу 90° и 75°— 

62. Подвижност сочувана помеѓу 
105° и 180°, раката во непо-
волна положба, во екстензија — 

ВКОЧАНЕТОСТ (анкилоза): 

63. Вкочанетост под прав агол или 
нешто помала (од 90° до 75°) — 

64. Вкочанетост под остар агол (под 
75°) — — — — — — — 

65. Вкочанетост на лактот во ^ о т -
1ѓолна флексија — — — — 

66. Вкочанетост во неповолна испру-
жена положба (од 105° до 180°) 

67. Ако промените во точ. 63 до бб се 
обострани, процентот се зголе-
мува за 20 до 30, 

ЛАБАВ ЗГЛОБ: 

68. Лабав зглоб, според степенот — 

30% 

40 до 50% 

40% 

50% 

70% 

50 до 70% 

30 до 50% 

ПРЕЛОМИ И ИСКОЛЧУВАЊА (фрактури и лук-
сации): 

Процентот се утврдува според штетните после-
дици по функцијата на лакотниот зглоб. Исто така 
се оценуваат и застарените исколчувања и после-
диците од исколчувањето. 

АМПУ ТАЦНИ: 

. 69. Ампутација на рака во лактот 
(ексартикулација) — — — — 

70. Ампутација на обете раци во 
лактот — — — — — — — 

80% 

100% 
со додаток 

Г. Мишката (brachium) 

ПРЕЛОМИ: 

50% 

20 до 30% 

30 до 40% 

40 до 50% 

'60 до 70% 

70% 
100% 

со додаток 

71. Неправилно сраснат прелом на 
мускулната коска, со скратување 
но без штетни последици во со-
седните зглобови — — — под 

ЛАЖНИ ЗГЛОБОВИ (псевдоартрози): 

72. Псевдоартрози на мускулната ко-
ска, според степенот (потребен, 
ортопедски апарат) — — — — 

73-. Ако ваквите промени се обос-
трани — — — — — — — 

АМПУТ АЦИН: 

74. Ампутација на една рака во ми-
шката — — — — — — — 

75. Ампутација на обете. раце во 
мишките — — — — — — 

20% 

40 до 60% 

60 до 80% 

80% 

100% 
со -додаток 

Д. Рамото 

КОНТР АКТУ РИ: 

76. Ограничена подвижност на едно 
рамо, во потежок степен (раката 
не може да се подигне над хори-
зонталата), според степенот на 

40% оштетувањето на функцијата — 20 до 40% 
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77. Ако ваквите промени се обос-
трани, според степенот на оште-
тувањето на функцијата — — 30 до 60% 

АНХИЛОЗИ: 

78. Потполна анкилоза на едно рамо, 
според положбата — — — — 40 до 60% 

79. Ако ваквите промени се обос-
трани — — — — — — — 60 до 80% 

ИСКОЛЧУВАЊА (луксации): 
0 

80. Лабав зглоб на едно рамо, при-
времено — — — — — — 30 до 40% 
Ако не е можно излекување по 
оперативен пат, ќе се определи 
постојан процент. 

81. Лабав зглоб на обете рамиња — 50 до 60% 
Застарените и ненаместените ис-
колчувања се оценуваат како 
контрактурите и анкилозите. 

82. Ексартикулација на една рака во 
рамото — — — — — — — 90% 

83. Ексартикулација на обете раце 
во рамињата — — — — — 100% 

со додаток 

f . Прелом на клучната коска (clavicula) 

Преломите на клучната коска ќе се земаат 
предвид за утврдување на процентот на воениот 
инвалидитет само ако постои ограничена подвиж-
ност на рамениот зглоб, или компликации во врска 
со соседните нерви или крвни садови. 

Е. Нервите 

84. Потполна фатеност (парализа) 
на целиот плексус брахиалис — 

85. Фатеност на горниот дел на 
плексус брахиалисот 
— делумна — — — — — — 
— потполна — — — — — 

86. Потполна фатеност (парализа) на 
долниот дел на плексус брахи-
алисот 
а) делумна: 

од полесен степен — — — 
од потежок степен — — — 

. б) потполна — — — — — 
87. Парализа на аксиларисот — — 
88. Парализа ка медианусот или на 

радиалисот или улнарисот — — 
89. Парева на медианусот или на 

радиалисот или улнарисот — — 
90. Парализа на мускулокутанеусот 

Парева на мускулокутанеусот — 
91. Потполна фатеност на обете раце 

90% 

20 до 50% 
60% 

20 до 30% 
40 до 60% 

70% 

30% 

50% 

20 до 40% 
30% 
20% 

100% 
со додаток 

ГЛАВА II — НОГАТА 
А. Стапалото 

КОНТРАКТУРИ И АНКИЛОЗИ: 
92. Ограничена подвижност на пр-

стите — — — — — — под 
Процентот ка ј анкилоза на сите 
прсти во лоша положба, кои го 
попречуваат одот, се утврдува 
како ка ј амггутацијата на прс-
тите. 

АМПУТАЦНИ И ЕКСАРТИКУЛАЦИИ: 
93. Ампутација на палец без мета-

тарзална коска — — — под 
94. Ампутација на палец со мета-

тарзална коска — — — — 
95. Ампутација на два или три пр-

ста, со метатарзалните коски — 
96. Ако се ампутирани сите прсти 

на една нога без метатарзална 
* коска, според состојбата на луз-
ната — — — — — — — 

Ако се во прашање ампутации од 
точ. 94, 95 и 96 на обете нозе, 
процентот се зголемува за 10 
до 20. 

Б. Доножјето (metatarsus) 
ПРЕЛОМИ (фрактура): 
97. Прелом на една или повеќе мета-

тарзални КОСКИ, само ако има за 
последица деформација на ста-
палото и на прстите и го сте-
жнува одот — — — — — . 

АМПУТАЦИИ И ЕКСАРТИКУЛАДНИ: 
98. Ампутација во стапало според 

Lisfranck (exarticulatio tarsometa-
tarsea), според состојбата на луз-

Обострана ампутација според 
Lisfranck според состојбата на 
лузната — — — — — — 

В. Ножјето (tarsus) 

ПРЕЛОМИ (фрактура: 
Преломи на една или повеќе тар-

20% 

20% 

20% 

30% 

20 до 30% 

20 до 30% 

30 до 40% 

50 до 70% 

зални КОСКИ, со деформација на 
стапалото — — — — 

К а ј парализа на кој и да е. од 
наведените нерви на обете раце, 
процентот - сг зголемува за 
20 до 30. 

За заболувањето од точ. 85, 86 и 89 процентот се 
определува зависно од функционалната важност на 

фатените мускули и од тежината на изменетоста на 
електричниот наод. 

— 20 до 40% 

АМПУ ТАЦНИ: 
100. Ампутација според Chopart * * 

(exarticulatio tarsi transversa), 
според состојбата на- лузната — 40 до 50% 

101. Обострана ампутација според 
Chopart, според состојбата на 
лузната — — — — — — 60 до 80% 

Г. Скочниот зглоб 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОДВИЖНОСТА (контрак-
тури): 
102. Контрактура на стапалото во ек-

винусот, според степенот — — 20 до 30% 
103. Контрактура на стапалото во 

калканеус-положба — — 30% 
Ако промените од точ. 102 и 103 
се обострани, процентот се зголе-
мува за 20. 

АНКИЛОЗИ: 
104. Анкилоза под прав агол — — 20% 
105. Анкилоза во неповолна положба, 

под кој и да е друг агол — — 30 до 50% 
106. Ако предните промени се на 

обете стапала — — — — — 50 до 70% 
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АМПУТАЦИИ И ЕКСАРТИКУЛАЏИИ: 
107. Ампутација според Пирогов — 60% 
108. Ексартикулација во скочниот 

зглоб — — — — — — — 60% 
109. Ако горните ампутации се обос-

трани, според оштетувањето на 
одот — — — — — — — 80 до 100% 

. Д. Потколениците 

ПРЕЛОМИ (фрактури): 

НО. Добро сраснати преломи на пот-
коленицата, без атрофија на мус-
кулите, со сочувана подвижност 
на соседните зглобови 
— без скратување — — — под 20% 
— со скратување до 3 cm — — 20% 
Добро сраснати преломи на пот-
коленицата при условите од ста-
вот 1 на оваа точка над 3 cm и 
лошо сраснати преломи со скра-
тување до 3 cm — — — — 30% 

111. Лошо сраснати преломи на пот-
коленицата, со скратување над 
3 cm, а спрема степенот на скра-
тувањето — — — — — — 30 до 40% 

112. Лошо сраснати преломи на пот-
коленицата, со деформација, со 
девијација на стапалото, со голе-
ми длабоки лузни, со атрофија 
на мускулите, со постојан оток, 
според степенот на загубата на 
функцијата на одот или според 
оштетувањето на функцијата на 
соседните зглобови — — — 40 до 50% 
Ако промените од точ. 110 до 112 
се на обете нозе, проценет се 
зголемува за 20 до 30. 

ЛАЖНИ ЗГЛОБОВИ (псевдоартрози): 
113. Лажен зглоб на потколевицата, 

според тежината на случајот — 50 до 60% 
114. Лажен зглоб на обете потколе-

ница според тежината на слу-
чајот — — — — — — — 70 до 100% 

АМП УТ АЏИИ: 
115. Ампутација на нога во потколе-

вицата — — — — — — — 70% 
116. Ампутација на обете потколе-

ници — — — — — — — 100% 
117. Ампутација на обете потколени-

ц а со кратки или згрчени чкун-
ки негодни за протези, или со 
ограничени движења во коле-
ното — — — — — — — 100% 

со додаток 

Ѓ. Чашката (patella) 

118. Лажен зглоб на патката , според 
степенот на оштетувањето на 
функцијата на зглобот — — 20 до 30% 

119. Лажен зглоб на обете нашки — 40 до 50% 

Е. Коленото 

ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖЕНОСТ (контрактура): 

120. Контрактура на колено од дес-
могено или арторогено потекло, 
со можност за екстензија, спо-
ред степенот на можната екстен-
зија: 
а) од 150° до 170° — — — — 
б) под 150° — — — — — — 

121. Ка ј обострана контрактура на 
колената, процентот се зголемува 
за 20 до 30. 

ПОТПОЛНА ВКОЧАНЕТОСТ (анкилоза): 

122. Анкилоза на едно колено во по-
волна положба — испружена 
или скђро испружена — — — 

123. Обострана анкилоза на колената 
во поволна положба — — — 

124. Анкилоза на едно колено 
во лоша положба (во флек-
сија од 150° до потполна флек-
сија) — — — — — — — 

125. Обострана анкилоза во лоша по-
ложба — зависно од аголот — 

126. Лабав зглоб на коленото, спо-
ред степенот на оштетувањето 
на функцијата — — — — 

Ж. Бутната коска (femur) 

ПРЕЛОМИ (фрактуру: 

127. Прелом на бутната коска, со 
скратување до 3 cm без атрофија 
на мускулите и без контракту-
ра на зглобовите — — — — 

128. Прелом на бутната коска со 
скратување од 3 до 6 cm — — 

129. Прелом на бутната коска со 
скратување над 6 cm — — — 
Ако, покрај скратувањата од точ. 
128 и 129, постојат деформации 

• или контрактури во соседните 
зглобови, процентот се зголему-
ва за 10 до 20. 

130. Лошо сраснат прелом на вратот 
од бутната коска, според степе-
нот на оштетувањето на функ-
цијата — — — — — — — 
Ако се оштетени обата соседни 
зглоба, процентот се зголемува 
за 20. 

ЛАЖЕН ЗГЛОБ (псевдоартрозн): 

131. Лажен зглоб на бутната коска 
132. Лажен зглоб на вратот од бут-

ната коска — — — — — — 
Ако промените од точ. 131 и 132 
се обострани, процентот се зголе-
мува за 20. 

АМПУ ТАЦНИ: 

133. Ексартикулација во коленото — 
134. Ексартикулација во коленото 

— обострано — — — — — 

135. Ампутација во ниво на бутот — 
136. Ампутација на обете нозе над 

колената — — — — — — 

3. Колкот (соха) 

КОНТРАКТУРИ 

137. Ограничена подвижност во згло-
бот на колкот — — 

138. Ограничена подвижност на кол-
кот, нога во флексија, според 
степенот на флексијата или нога 
во абдукција, во внатрешна или 

20 до 40% надворешна ротација или во 
50 до 60% друга неповолна положба — — 

40% 

70% 

50 до 60% 

70 до 100% 

20 до 40% 

20% 

20 до 40% 

50 до 60% 

40 до 60% 

60 до 70% 

60 до 80% 

80% 

100% 
со додаток 

90% 

100% 
со додаток 

— — 20 до 40% 

40 до 60% 
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Ако промените од тон. 137 и 133 
се обострани, процентот се зголе-
мува за 20 до 30. 

АНКИЛОЗИ: 

139. Анкилоза на колкот во поволна 
положба — — — — — — 

140. Анкилоза на колкот во неповол-
на положба — — — — — 

141. Анкилоза на обата колка во 
која и да е положба — — — 

АМ11У ТАЦНИ: 

142. Ексартикулација на нога во 
колкот — — — — — — 

143. Обострани ексартикулации во 
колкот — — — — — — — 

бои 

60 до 10% 

1№% 
со додаток 

100% 

тЧ 
со додаток 

КОМБИНИРАНИ АМПУТАЦНИ (рака и нога): 

144. Ампутација на една рака и една 
нога, или потполна неупотребли-
вост на една рака и една нога — 

Ѕ. НЕРВИТЕ 

145. Парализа на целиот лумбосакра-
лен плексус — — — — — 

Обострана парализа на лумбоса-
кралниот плексус — —. — — 

146. Парализа на ишиј а личниот нерв 
147. Пареза на ишијадичниот нерв — 
148. Парализа на n. peroneus —v — 
149. Пареза на n. peroneus — — — 
150. Парализа на n. tibialis — — — 
151. Па реза на n. tibialis — — — 
152. Парализа на n. femoralis — — 

Пареза ка n. femoralis — — — 
Ако парализите и парезите од 
точ. 146 до 152 се обострани, 
процентот се зголемува за 20 до 
30. 

И. Крвните садови 

153. Аневризми на помалите артерии: 
на шака или стапало, на една 
артерија од подлактицата или 
потколеницата и др., кога не 
предизвикуваат поголеми функ-
ционални пречки — — — — 

154. Аневризми на обете артерии од 
шака или стапало —- — — 

155. Аневризми на обете артерии од 
подлактицата или потколеница та 

156. Аневризми на art. femoralis или 
на art. popliteae — — — — 

157. Аневризми на art. axilaris или на 
art. brachialis — — — — — 

158. Аневризми на art. carotis — — 
159. Аневризмите на важни и потеш-

ко пристапни артерии за хирур-
шка интервенција, како art. ili-
аса, femoralis над чаталот axi-
laris, subclaviae, се оценуваат ка-
ко постојана неспособност, спре-
ма тежината на случајот — — 

100% со 
додаток. 

то 

lOOo/o 
со додаток 

607* 
20 до 50% 

40% 
20 до 30% 

50% 
30% 
50% 
30% 

20% 

30 до 40% 

30 до 50% 

40 до 60% 

50 до 70% 
50 до 80% 

50 до 80% 

160. Проширување на вените на нога, 
од поголем степе« (varices) — 

161. Проширување на вените на но-
га, со гризлици и едем — — — 

162. Елефантијаза како последица 
на лимфен застој на нбга — — 
Ако промените од точ. 160, 161 и 
162 се обострани, процентот се 
зголемува за 10 до 20, зависно од 
тежината на случајот. 

163. Тромбофлебитис со елефантијаза 
како последица од ранување или 
како компликација во постопера-
тивен тек: 
а) на една нога: — — — — 
б) на обете нозе — — — — 

ГЛАВА III — ГЛАВАТА 

А. Черепот и мозокот 

164. Скалпирѕна кожа на главата, од 
погодел!и размери — — — — 

165. Фрактура на черепот, без коске-
ни дефекти и без нервни рас-
тројувања — — — — — 

166. Фрактура на черепот, со дефект 
на коските или со импресија, без 
нервни ра стој у вања, зависно од 
големината и локализацијата на 
дефектот односно на импреси-
јата — — — — — — — 

167. Фрактура на черепот, без коске-
ни дефекти, но со појави на тра-
уматска енцефалопатија, според 
тежината: 
— лесни псевдоневрастенични 
појави — — — — — — 
— изразени псевдоневрастенич-
ни појави — — — — — 
— тешки псевдоневрастенични 
појави — — — — — — 
Траума тека та енцефалолатија е« 
признава само ако покажува 
клинички, пневмо-и електроен-
цефалографски објективни зна-
ци. Субјективниот синдром без 
органски невролошки наод, се 
оценува како невроза. 

168. Процентот за фрактура на че-
репот со или без дефекти на 
коските а со органски нервни 
растројувања, се утврдува спо-
ред соодветните повреди од тон. 
165 до 167. 

169. Клинички утврдена епилепсија 
настаната поради повреда или 
болест: 
— кога нападите се ретки — 
— кога нападите се чести, 1 до 
3 пати месечно — — — — 
— кога нападите се мошне чес-
ти, 1 до 3 пати неделно — — 
— кога нападите се многу чести, 
еднаш или повеќе пати дневно 

Оценувањето по оваа точка се 
врши и ако е лекувањето во 
тек. 
Ако покрај епилептичните на-
пади, без оглед на нивната за-
честеност, постојат трајни пси-
хички промени кои тешко го 
компромитираат социјалното об-
и д у в а њ е било поради распеју-
вања во интелигенцијата било 

20 до 30% 

30 до 50% 

30 до 50% 

30 до s o n 
40 до 70% 

20 до 40«/е 

под 20*7« 

20 до 30"/® 

20 до 30% 

ИВ до 60% 

70 до 90% 

20 до 30% 

40 до 60% 

60 до 80% 

100% со 
додаток 
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поради карактерни растрозува-
н>а, процентот се зголемува за 40 
до 60, а во најтешките случаи 
изнесува 100% со додаток. 
К а ј другите нетрауматски епи-
лепсин, процентот се утврдува 
во смисла на членот 4 од Зако-
нот за воените инвалиди од вој-
ните. 

Б. Мозочните нерви 

170. Парализа на n. olfactorius, обо-
страна — — — — — — 

171. Парализа на абдуценсот илитро-
хлеарисот — — — — — — 
Парализа на окуломоториусот — 
Пареза на окуломоториусот — 

172. Парализа на сите три нерви дви-
гатели на окото, на едното 

Пареза — — — — — — 
173. Обострана парализа на сите три 

нерви двигатели на окото 
174. Потполна парализа, со обостра-

на комплетна птоза на капаци-

Атрофија на видниот нерв, пот-
полна 

175. 

176. Атрофија на обата видни нерва 

Непотполните атрофии на видни-
от нерв се оценуваат според сте-
пенот на оштетувањето на ридот. 

177. Парализа на нервот на лицето 
од едната страна — — — 
Обострана парализа на нервот 
на лицето — — — — — 
Пареза на нервот на лицето — 
Еднострана пареза каде што 
окото се затвора — — — под 
Обострана пареза, каде што 
очите се затвораат — — под 

178. Парализа на слушниот нерв: 
а) еднострана, со загуба на 
слухот на односното уво — — 
б) обострана, со умерено нама-
лување на слухот — — — 
в) обострана, со тешко намалува-

ње на слухот (социјалниот 
контакт значително отежнат) 

г) потполна глувота — — 
179. Оштетување на вестибуларниот 

апарат на едно уво — — — 
Оштетување на вестибуларниот 
апарат, обострано — — — 
Инвалидитетот трае пет години, 
потоа повторно се оценува. 

180. Оштетување на п. trigeminus: 
а) на н. офталмикус — сеизитив-

на гранка, ако постојат ком-
пликации во вид на невро-
паралитичен кератитис и на 
секундарно оштетување на ви-
дот, според степенот на оште-
тувањето на видот — — — 
Прч потполна загуба на видот 

б) оштетување на моторниот дел 
на тригеминусот, со атрофија 
на мускулатурата за џвакање 

181. Невралгија на n. trigemini во по-
тешки случаи — — — — — 
Во најтешките случаи по неус-
пешни обиди за лекување по хи-
руршки пат —! ;— — — —т 

20% 

30°/о 
40Vo 

20 до 30,f/o 

50% 
30 до 40% 

— €0 до 80% 

Ш % без 
додаток 

50% 
100% со 
додаток 

50% 

70% 
30% 

20% 

20% 

20% 

20 до 40% 

40 до 60% 
70°/о 

20 до 60°/в 

30 до 80% . 

30 до 50°/о 
50°/о 

30 до 40% 

30 до 60% 

60 до 100% 
со додаток 

Есенцијална тригеминус неврал-
гија не повлекува инвалидитет. 

182. Фатеност на булбарните нерви — 
Во најтешките случаи на бул-
барна парализа, до — — — 

183. Хемипареза: 
а) од полесен степен — — — 
б) од потежок степен — — — 

184. Хем ип легија — — — — — 

Додаток за нега и помош од дру-
го лице се определува само ка ј 
свежи хемип легни — привре-
мено за една година, а трајно 
ако е во прашање контрактура 
на нога во флексија та одот 
и покрај помагала не е можен. 

185. Таламичен синдром: 
а) од полесен степен — — — 
б) од среден степен — — — 
в) од тежок степен — — — 
При оценување на инвалидите-
тот задолжителна е хоспитали-
зација во невропсихијатриска 
установа. 

186. Органски трауматски психосин-
дром, според тежината на пси-
хичките растројувања: 
а) изразени растројувања — 
б) тешки растројувања — — 

При оценување на инвалидите-
тот неопходна е документација 
што ја докажува непосредната 
врска помеѓу повредата на мозо-
кот и психичките растројувања. 
При определување на процентот 
На инвалидитетот треба детално 
да се испитаат психичките функ-
ции (состојбата на интелектуал-
ните функции, паметењето, вни-
манието, афективните промени 
итн.). 

187. Афазии, без други разреду-
вања: 
а) моторни — — — — — 
б) мешани или сензорни — — 

188. Афазија од потежок степен — 

189. Мултипна склероза: 
а) средно тешки случаи — — 
б) тешки случаи — — — — 
в) најтешки случаи — — — 

во смисла на членот 4 од За-
конот за воените инвалиди од 
војните. 

190. Паркинсонизам, ако неговж>т 
почеток може сигурно да се до-
веде во врска со енцефалитис, 
со егзогена интоксикација или со 
потешка повреда на мозокот, здо-
биени во, војна: 
а) од полесен степен — — — 
б) од среден степен — — — 
в) од потежок степен — — — 
г) од најтежок степен — —* 

30 до 8096 

100% со 
додаток 

30 до 50% 
§0 до 70% 

80 до 100% 
со додаток 

Зв до 50% 
W до 80% 

80 до 100% 

50 до 70% 
70 до 100% 
со додато« 

20 до 40% 
30 до 60% 

т до 1во% 
со додаток 

60% 
7§ до 80% 

90 де 160% 

20 до 30% 
40 до 60% 

70 до 100% 
100% со 
додаток 

ГЛАВА IV — 'РБЕТОТ И РБЕТНИОТ МОЗОК 

191. Хернија на ш i терв ерт ебр а л i п т т 
диск, ако настанала непосредно 
по верификувана траума и ако 
постојат трајни оштетувања на 
корените на лумбосакралниот 
или цервикоб$>ахијалниот плекч 
сус: 
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а) од полесна форма, со полесно 
оштетување на мотилитетот и 
сензибилитетот — — — 

б) од тешка форма — — — 
в) од тешка форма, со изразено 

оштетување на мотилитетот, 
со атрофии и со трофички по-
јави од определена радику-
ларна зона или од сегментот 
на 'рбетниот мозок — — — 

20 до 30% 
40 до 50% 

60 до 100% 
192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. Консолидирани фрактури на 
цервикалниот дел на 'рбетот, со 
лезија на цервикалната меду ла 
и со паретични појави на горни-
те и долните екстремитети: 

а) од полесна форма — — — 
б) од изразена форма — — 
в) од потешка форма — — — 
г) од најтешка форма — инва-

лид неподвижен и не може да 
се служи со рацете — — — 

За сите други синдроми: сирин-
гомиелија, ампо трафична лате-
рална склероза, мускуларни ди-
строфии ити. важи принципот на 
влошување (тон. 9 и 10 од упат-
ството). 
Церебрален атактичен синдром 
по траумата (за првите три годи-
ни привремено а потоа трајно): 
а) од лесна форма — — — 
б) од умерено изразена форма — 
в) од потешка форма — — — 
г) од најтешка форма — немож-

ност за движење поради атак-
ции — — — — — — —• 

200. Полиневритичните синдроми се 
оценуваат до стабилизација при-
времено, а потоа постојано: 

199. 

201. 

Спондилартроза и спондилартрит, 
ако постојат: 
а) промени утврдени со рендген-

ски преглед, но без растроју-
вања на функцијата — под 20% 

б) промени утврдени со ренд-
генски преглед, со оштетува-
ње на функцијата на 'рбетни-
от столб — — — — — 20 до 50% 

в) промени утврдени со ренд-
ген, со тешко оштетување на 
функцијата на 'рбетниот столб 60 до 100% 

Свежи фрактури на 'рбетните 
пршлени, без нервни растројува-
ња, првите две години привре-
мено — — — — — — — 40 до 60% 
Консолидирани фрактури на 
прашените, без нервни растроју-
вања, по две години трајно: 
а) со помали деформации — — 20 до 30% 
б) со поголеми деформации — 40 до 50% 
Консолидирани фрактури на 
'рбетот, со парапаретични појави 
од полесен степен — — — 40 до 60% 203. 
Консолидирани фрактури на 
'рбетот, со парапаретични појави 
(за првите две години привреме-
но, а потоа трајно): 
а) од среден степен — — — 60 до 70% 
б) од потежок степен (одот мо-
жен со помош на помагала) — 80 до 100% 
Консолидирани фрактури на 
'рбетот, со флакцидна парапле-
гија или со еластична параплеги-
ја во флексија — трајна не-
подвижност и врзаност за пос-
тела — — — — — — — 

20 до 30% 
40 до 60% 
70 до 90% 

100% со 
додаток 

а) од лесна форма .со дискретно 
оштетување на мотилитетот 

б) од средно тешка форма — у-
мерени оштетувања на моти-
л ит ет о г — — — 

в) од тешка форма, со изразето 
оштетување на мотилитетот, 
сензибилитетот и трофика-
та — одот можен со помош на 
помагала 

г) од најтешка форма — тешки 
оштетувања на мотилитетот со 
атрофии, со тешки трофички 
пречки и со потполна фате-
ност на екстремитетите — ин-
валид неподвижен — — — 

За оцена на органските нервни 
оштетувања задолжителен е на-
одот на невролог. 

ГЛАВА V — НЕВРОЗИТЕ 

Нервните и психичките растре-
сувања (психоневроза, неврасте-
нија, хистерија и ел.) се оцену-
ваат според тежината: 
а) во лесни случаи — — — 
б) во средни случаи — — — 
в) во тешки случаи — — — 

20 до 40% 

— — 50 до 60% 

—: — — — 70 до 100% 

100% со 
додаток 

100% со 
додаток 

40 до 50% 
60 до 70% 

80 до 100% 

100% со 
додаток 

ПРЕЛОМИ (фрактура : 
202. Прелом на горната вилица, со 

деформација, според степенот — 
Ј1ошо сраснат прелом на долна-
та вилица, со растроена артику-
лација на преостанатите заби, 
според тежината — — — — 
Прелом на долната вилица, со 
ограничување на отворањето на 
устата помеѓу: 
а) 30 и 20 mm — — — — — 
б) 20 и 10 mm — — — — — 
Како ка ј предната точка, но 
растојанието меѓу забите при 
максимално отворање е под 
10 mm, па до наполно составени 
заби на горната и долната ви-
лица — — — — — — — 
Псевдоартроза на долната вили-
ца, привремено — — — — 
Псевдоартроза на долната вили-
ца, со поголем дефект на коске-
ниот масив заедно со забите, та-
ка што да отежнува или наполно 
оневозможува протеза или џва-
кање, според тежината — — 

204. 

205. 

206. 

207. 

под 20% 
20 до 30% 
40 до 60% 

20 до 50% 

20 до 30% 

20 до 30% 
40 до 50% 

60 до 80% 

30 до 50% 

60 до 80% 

ГЛАВА VI — НАГРЛЕНОСТИ НА ЛИЦЕТО 

208. Нагрденоста на лицето, главата 
и вратот се оценува според те-
жината на нагрденоста, земајќи 
го предвид полот и староста на 
инвалидот (кај жени, по прави-
ло, процентот е поголем) — — 
К а ј жените се врши оценување 
на нагрденоста и на другите из-
ложени делови на телото (рака, 
нога, врат) иако не постои ош-
тетување на функцијата (дефор-
мација, голема лузна и ел.) ако 
оценувањето не е вршено според 
точката 7 од упатството. 

20 до 60% 

ГЛАВА VII — ОЧИТЕ 

А. Загуба на видот 

209. Загуба на едно око или на видот 
на едно око — — — — — 50% 
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Ако е видот на едно око изгубен, 
а на преостанатото око намален, 
процентот од 50%• се зголемува за 
10% на секои 2/10 намалување на 
видот. (За намалувањето на видот 
на преостанатато око за 2/10 про-
центот се зголемува од 50 на 60, 
за 4/10 — од 50 на 70 ити.). На 
истиот начин ќе се цени и намалу-
вањето на видот на обете очи (на 
пример Vis. о. d. рамно 8/10, Vis. 
о, ѕ. рамно 6/10). Вкупниот про- ' 
цент ќе изнесува 30% за нама-
лувањето на видот за 2/10 на 
десното око и за намалувањето 
на видот за 4/10 на левото око. 
(Загубата на видот се оценува без 
корекција). 

210. Слепило, т. е. загуба на видот на 
обете очи — — — — — —. 

Б. Очните капаци 

211. Едностраната птоза ќе се цени — 
според оштетувањето на видот 

212. Ла голтал му сот на обете очи — 
според степенот и оштетувањето 
на видот — — — — — — 

213. Постојано солзење како после-
дица од повреда на солзниот ка-
нал : 
а) еднострано — — — — — 
б) обострано — — — — — 
Процентите кај другите последи-
ци од ранување на капаците ќе 
се утврдуваат според тоа колку 
влијаат врз оштетувањето на ви-
дот. 

ГЛАВА VIII — НОСОТ 

214. Загуба на носот (потполна) — 
215. Делумна загуба на носот, според 

степенот на . оштетувањето на 
функцијата и нагрденоста — — 

100% 
со додаток 

20 до 50% 

40 до 70% 

20 до 30% 
30 до 50% 

60% 

20 до 50% 

ГЛАВА IX — УСТАТА И ЗАБИТЕ 

216. .Лузна на устата која не може 
да се поправи со операција, а го 
попречува говорот, исхраната, не 
ја задржува плунката ити. 
според тежината — — 
Ако може да се поправи со опе-
рација — привремено. 

217. Повреди на непцата и јазикот 
што го отежнуваат голтањето и 
говорот во помала мера 

218. Повреди на непцата и јазикот 
што го отежнуваат голтањето и 
говорот во значителна мера — 

219. Потполна загуба или потполна 
парализа на јазикот — — — 

220. Делумна парализа на јазикот и 
непцата, со отежнат говор и 
голтање — — — — — — 

221. Загуба скоро на сите заби, со 
можна протеза — — — — — 

222. Загуба скоро на сите заби, а про-
теза не е можна — — — — 

223. Постојана плунковна фистула — 
неоперабилна — — — — — 

224. Ксеростомија (атрофија на обете 
плунковни жлезди) — — — 

ГЛАВА X — УШИТЕ И СЛУХОТ 

225. Потполна загуба на слухот на = 
едно уво — — — — _ _ 
Обострано умерено намалување 
на слухот (полесна наглувост, со-
цијалниот контакт не е отежнат) 
Потполна загуба на слухот на 
едно уво и умерено намалу-
вање на слухот на другото — — 
Потполна загуба на слухот на 
едно уво и посилно намалување 
на слухот на другото, или обо-
страно потешко намалување на 
слухот покрај отежнат соција-
лен контакт — — — — — 
Потполна загуба на слухот на 
обете уши односно глувост — — 
При оценувањето на инвалиди-
тетот задолжителен е отолошки 
и аудиометриски наод. 
Загуба на една ушна школка — 
Загуба на обете ушни школки — 
Ка ј жени процентот предвиден 
во точ. 227 и 228 може да се 
зголеми за 10. 
Искривеност на вратот како пос-
ледица од повреда од кој и да е 
вид, според степенот — — — 

20% 

20% 

30% 

226. 

227. 
228. 

229. 

40 до 60% 

70% 

30% 
50% 

20 до 40% 

ГЛАВА XI — ГРЛОТО (larynx) 

230. Стеснетост на грлото, со отежнато 
дишење по повредата, според 
степенот — 

231. Стеснетост на грлото поради по-, 
вреда на гркланот или душникот, 
со отежнато дишење во голема 
мера (д испио ја и без напор), 
според тежината 

232. Потребно постојано носење на 
канила — — —~ — — — — 

233. Фатеност на грлото, според те> 
жината 

234. Туберкулозата на грлото се оце-
нува како отворената белодробна 
туберкулоза — — — — — 

— — — — 20 до 40% 

— — — 40 до 80% 

80% 

— — — — — — 30 до 70% 

50 до 100% 

ГЛАВА XII — ЖДРЕЛОТО (pharynx) 

235. 

— 30 до 60% 
ie-

:от 
и 

— 30 до 40% 

50 до 80% 

90% 

40 до 60% 

30% 

50% 

20% 

20 до 40% 

Фатеност на ждрелото, според 
тежината 

236. Стеснување на хранопроводот 
— според тежината (калибар на 
стеснувањето, потреба од посто-
јано и често бужирање, растро-
јување на исхраната, општа со-
стојба) 

237. Хранопроводот сосема затворен, 
исхраната низ гастрична фисту-
ла (гастрономија), според тежи-
ната, општата состојба, храке-
тоста и инконтиненцијата на 
фистулата 

— — — — 20 до 50% 

— — — — — 20 до 80% 

— — — — — 80 до 100% 

ГЛАВА XIII — КАРЛИЦАТА (pelvis) 

238. Добро консолидиран прелом на 
карличните коски без оштетува-
ње на функцијата — — под 20% 

239. Консолидиран прелом на кар-
. личните коски како и дислокаци-
ја на симфизата, со полесни и 
средно тешки тегоби при одот, 
без компликација на другите ор-
гани на карличната празнина — 20 до 40% 
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240. Консолидиран прелом на кар-
личните коски, со истовремена 
повреда на соседните органи — 
процентот се определува за нај-
многу оштетениот орган и се зго-
лемува за 10 до 30 според тежи-
ната на сите повреди. 

ГЛАВА XIV — ГРАДНИОТ КОШ (thorax^ 

241. Прелом на градната коска 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ под 20% 

242. Прелом на ребрата консолиди-
ран, без позначителна дефор-
мација на градниот кош — под 20% 

243. Прелом на ребрата лоше консо-
лидиран, со поголеми деформа-
ции на градниот кош, но без ре-
перкусии изразени на срцето и 
на белите дробови — — 

244. Како и горе, ако истовремено 
постојат респираторни или ср-
цеви инсуфициенции, според те-
жината • на инсуфициенцијата 

245. Плевропулмонална фистула како 
последица од pyothorax — — 

246. Плевропулмонална склероза ка-
ко последица од ранување, на де-
формација на градниот кош, на 
искривеност на 'рбетот со умерена 
респираторна инсуфициенција, 
но без срцева инсуфициенција 

247. Обемна плевропулмонална скле-
роза, бронхиектазија и други 
хронични белодробни супурации, 
позначителни деформации на 
градниот кош (fibrothorax), по-
тешка искривеност на 'рбетниот 
столб, со развиена респираторна 
инсуфициенција (диспноја, ција-
ноза), со срцева инсуфициенција 
(cor pulmonale chronicum) или со 
амилоидоза, според тежината — 

248. Нагрденост на цицките од пого-
лем степен — — — — — — 

249. Загуба на една цицка — — — 
250. Загуба на двете цицки — — — 

ГЛАВА XV — ТУБЕРКУЛОЗА 

80 до 100% 

100% 
со додаток 

— 20 до 40% 

50 до 100% 

30 до 50% 

20 до 40% 

50 до 100% 

20 до 30% 
30% 
50% 

254. Обострана или екстензивна ед-
нострана активна (отворена или 

^затворена) туберкулоза на белите 
дробови, прогресивна но се уште 
пристапна за лекување и разни 
пулмонални и плеврални фис" 
тули со емпием и со општа теле-
сна слабост од поголем степен 

255. Прогресивна раширена активна 
обострана белодробна туберку-
лоза со развиена кахексија и со 
други тешки компликации (рес-
пираторна кардиоваскуларна и 
слична инсуфициенција, амило-
идоза, итн.) — — — — — — 

256. Состојбата по оперативните ин-
тервенции на градниот кош по-
ради туберкулоза на белите дро-
бови се цени зависно од времето 
изминато од оперативниот зафат, 
од видот и големината на истиот, 
како и од функционалното ош-
тетување на преостанатите де - ' 
лови: 
а) ексцизија на туберкуломите и 

на казеозните огништа, ресек-
ција 1-2 сегменти, горна тора-
копластика до 4 ребра 

б) лобектомија, торакопластика 
на 5 до 7 ребра, даверносто-
мија — — — — _ 

в) пулмектомија, торакопластика 
на 8 или повеќе ребра — — 
Во првите две години по oner 
рација процентот се зголемува 
за 20%. Процентот зависи од 
состојбата на респираторната 
функција. 

Б. Туберкулоза на коските и зглобовите 

257. К а ј активна туберкулоза на кос-
ките и зглобовите за време на 
еволуцијата, и тоа кај локали-
заѓцијата на: 'рбетот, сакролијач-
ниот зглоб, колкот и коленото: 
а) ако инвалидот не е наполно 

имобилен — — — — — 
б) ако е имобилен — — — — 

— 40 до 60% 

50 до 70% 

60 до 80% 

60 до 100% 
100% 

со додаток 
258. Ка ј другите коски и зглобови — 

според важноста на органите и 
активноста на процесот — 30 до 100% 

А. Туберкулоза на белите дробови 

251. Наполно излечени или кал-
цифицирани жаришта во хилу-
сот или во белите дробови, од 
помал обем, помали прирастоци 
на плевра — — — — — под 

252. Инактивна (лузнена) туберкулоза 
на белите дробови од среден и 
поголем обем, без респиратор:^ 
и кардиоваскуларна инсуфици 
ендија — 
Инактивна (лузнена) туберкулоза 
на' белите дробови од поголем 
обем, со облитерирани плеврални 
синуси, според степенот на ош-
тетувањето на респираторната 
функција — — 

253. Активна еднострана туберкулоза 
на белите дробови, или на 
плеврата со излив; пулмонал-
ни или плеврални фистули 
со емпием — — — — — — 60 до 80% 

20% 

— — — — — 20 до 30% 

— — — 30 до 50% 

В. Туберкулоза на другите органи 

Кај туберкулозата на другите 
органи процентот на воениот ин-
валидитет се утврдува како ка ј 
другите заболувања на односниот 
орган, земајќи ја предвид ту-
беркулозната природа на проце-
сот и општата здравствена сос-
тојба. 

ГЛАВА XVI — СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА 

А. Компензирани (без развиени знаци на застој во 
белите дробови или во големиот крвоток): 

259. Митрална инсуфициенција, со 
несомнен органски шум на вр-
вот од срцето, но без позначител-
но наголемување на срцето и без 
никакви појави на срцева инсу-
фициенција. Оценувањето по пре-

, болена ревматска треска е при-
времено за две години. 

Четврток, 20 август 1970. 
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Ако нема никакви знаци на ср-
цето и на зглобовите — — — 
Ако постојат повремени егзацер-
боции на зглобовите или проме-
ни на срцето — — — — — 
Процентот за другите срцеви 
заболувања ќе се утврдува спо-
ред формираниот вициум и спо-
ред оштетувањето на миокардот. 

260. Другите органски заболувања на 
срцевите залистоци (а исто така и 
митрална инсуфициенција кога е 
следена со позначително наголе-
мување на срцето), зависно од 
тежината на анатомското оште-
тување на залистоците и миокар-
дот, ако нема знаци на суб — 
односно декомпензација на срце-
то, според степенот на наголе-
мување^ на срцето и на 
електрокардиоваскуларните зна-
ци на хипертрофија на одделни 
срцеви празнини — — — — 

261. Оштетувања на миокардот (коро-
нарни и други), утврдени клини-
чки, рендгенски (наголемување 
на срцето) или електрокардио-
графски (несомнени ненормал-
ности на коморниот комплекс 
или тешки растројувања ' на 
срцевиот ритам), според тежи-
ната — — — — 

40% 

60% 

30 до 60% 

— — 40 до 70% 

Б. Декомпензирани (со знаци на застој во белодроб-
ниот или во големиот крвоток): 

262. Почетна срцева инсуфициенција, 
со умерено развиен белодробен 

застој или со умерено наголе-
мување на црниот џигер, но так-
ва која добро се поправува со 
лекување — — — — — — 

263. Наполно развиена срцева ин-
суфициенција, која недоволно се 
поправа со лекување и која ис-
клучува секој физички напор — 

264. Во најтешки форми — — — 

60 до 80% 

80 до 100% 
100% 

со додаток 
Директните повреди на срцето се 
оценуваат како и другите срцеви 
заболувања, т. е. според степенот 
на анатомското оштетување на 
органот и според комнензирано-
ста на крвотокот, со тоа што про-
центот да може да се зголеми за 
10 до 30 ако природата на по-
вредата претставува постојана 
опасност за животот или го из-
лага болниот на можност од те-
шки компликации (на rtp. туѓо те-
ло во срцето). 

ГЛАВА XVII — СТОМАКОТ (abdomen) 

265. Фистули на желудникот пора-
ди повреда, според големината 
на фистулата и реперкусијата 
на општата здравствена состојба, 
привремено — — — 

266. Смеќавања во цревната пасажа 
како последица на повреда или 
улкусна болест, без стенотични 
поЈави — — — — — — 
Смеќавања следени со стеноти-
чни промени на пилорусот или 
на кој и да е дел на дигестив-
ниот тракт, според тежината — 

Постоперативни смеќавања, како 
и состојба по ресекција на же-
лудникот (по кој и да е метод) — 30 до 60% 
Тешки потхранетости и постопе-
ративен малапсорпционен син-
дром — — — — — — 60 до 80% 

267. Постојан anus praeternaturalis, 
според континенцијата — — 80 до 100% 

268. Стеркорални фистули тесни, де-
фекација нормална, општа сос-
тојба добра, привремено — —. 20 до 40% 

269. Фистули широки, високо на тен-
кото црево, со тешки појави на 
денутриција, привремено — — 70 до 100% 

270. Стеркорални фистули широки, 
ниски, без позначително влија-
ние врз општата состојба, при-
времено — — — — — — 40 до 70% 

271. Фистули анални, според тежи-
ната — — — — — — — 20 до 40% 

272. Инконтиненција или стеснување 
на аналниот сфинктер според 
тежината на случајот — — — 40 до 100% 

273. Кила настаната на местото на 
повредата, привремено — — 20 до 40% 
Нетрауматичните кили не се зе-
маа предвид за признавање на 
воен инвалидитет. 

274. Евентрации по повреда, според 
тежината — привремено, ако 
можат да се отстранат со опе-
рација — — — — — — 30 до 60% 

275. Повреда на црниот џигер — 
според последиците — — — 30 до 80% 
Хроничен хепатитис — според 
знаците на оштетувањето на 
функцијата на црниот џигер — 30 до 60% 
Цироза на црниот џигер, како 
последица на преболен инфек-
тивен хепатит, во компензира-
на состојба — — — —. — 60% 
Цироза на црниот џигер, со зна-
ци на декомпензација — — — 70 до 100% 

276. Жолчни фистули постојани по 
повреда на жолчните патишта 
(привремено ако се операбилни), 
според тежината — — — — 20 до 80% 

277. Недостаток на слезина по тра-
ума, привремено на две години ' 30% 
По две години, ако нема знаци 
на оштетување на хематопоеза-
та, — — — — — — под 20% 

ГЛАВА XVIII — УРОПОЕТИЧНИТЕ ОРГАНИ 

— 50 до 100% 

20 до 40% 

30 до 60% 

278. Состојбата по преболен акутен 
дифузен гломерулонефритис се 
оценува привремено за една го-
дина — — — — — — 

279. Едностран хроничен пиелоне-
фритис, според тежината — — 

280. Обостран хроничен пиелонефри-" 

Кал значителни оштетувања на 
функцијата на бубрезите оцену-
вањето се врши како кај не-
фритот, 

281. Полесни форми на хроничен 
нефрит (умерена албуминурија 
со помали промени во седпмен-
тот без други ренални или оп-
шти растројувања) — — — 

60% 

20 до 50% 

50 до 80% 

20 до 30% 
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40 до 60% 

60 до 80% 

80 до 100% 

50% 

282. Средно тешки форми на нефрит 
или н еф роза (обилна адбумину-
рија со тешки промени во седи-
ментот, умерени едеми, умерена 
хипертензија, хипостенурија без 
азотна ретенција, помали про-
мени на очното дно — — — 
Со лесно зголемена азотна ре-
тенција, хипертензија и изразе-
ни промени на очното дно — 

283. Тешки форми на нефрит (изо-
стану рии, азотна ретенција, ма-
сивни и резистентни едеми, те-
шка хипертензија со наголему-
вање на срцето, едем палиле на 
оптичкиот нерв) — — — — 

284. Нефректомија (другиот бубрег 
здрав) — — — — — — 
Ако другиот бубрег ќе се разбо-
ли, процентот се определува спо-
ред состојбата на функцијата 
(точка 283). 
Ако нефректомијата се компли-
кува со фистули, евентрација, 
парализа на мускулите, процен-
тот се зголемува за 10 до 20. 

285. Активна туберкулоза на еден 
бубрег, привремено — — — 

286. Активна туберкулоза ца обата 
бубрега, привремено — — — 
Во најтешките случаи — — 

287. Цистит хроничен трауматичен, 
според тежината на случајот — 
-Во најтешки случаи со постоја-
на инконтенција, со скврчен мо-
чен меур и со полипоза — — 

288. Мочни фистули на уретерот, на 
мочниот меур или на уретрата, 
низ кои постојано тече мочот, 
привремено — — — — — 

289. Стеснување на мочниот канал, 
проодно за бужии и дава да се 
шири 

290. Тешко проодни стеснувања (фи-
лиформни) со чести ретенции, 
според тежината на случајот — 
Ако постојат -компликации на 
мочниот меур или на бубрезите, 
процентот се утврдува според 
процентот од точката во која 
се предвидува соодветната ком-
пликација. 

ГЛАВА XIX — ГЕНИТАЛНИТЕ ОРГАНИ 

А. машки 

291. Ablatio penis totalis — — — 80%? 
Ако се компликува со стеноза на 
орифициумот — — — — — 100%? 

202. Ablatio testis или epididim, од 
една страна — — , — — — 20% 

293. Epididimitis chronica bilateralis, со 
изоспермија — — — — — 30% 

294. Ablatio testis обострано: 
а) без секундарни дистрофични 
појави — — — — — — 50% 

б) со секундарни дистрофични по-
јави — — — — — — — 7о%< 

295. Ablatio penis et testiculorum 
(emasculatio totalis) — — — 100% 

296. Haematocoele, привремено — — 20% 
297. Посттрауматска атрофија на 

30% тестисите — — — — — 30% 

В. Женски 

298. Загуба на еден овариум — — 20% 
299. Загуба на обата овариуми — 80% 
ЗОО. Загуба на утерусот или на еден 

60%' овариум и утерусот — — 60%' 
301. Загуба на обата овариуми со 

80% утерусот — — — — — — 80% 
302. Оштетување на вулвата и важ-

20 до 50% ната, според тежината — — 20 до 50% 

60 до 90% 

80 до 100% 
100% со 
додаток 

20 до 50% 

60 до 80% 

40 до 80% 

20 до 40%? 

50 до 80% 

ГЛАВА XX — РАЗНИ ДРУГИ ОЗЛЕДИ И 
БОЛЕСТИ 

303. Шеќерната болест (diabetes me-
llitus) се оценува во принцип 
според степенот на интолеранци-
јата на јаглени хидрати, и тоа: 
а) лесните форми (без потхра-
иетост, без гликозурија при со-
одветна диета) — — — — 20 до 40% 
б) средно тешките форми (што 
бараат давање инсулин за обез-
бедување рамнотежа на исхра-
ната) — — — — — — 40 до 60% 
в) тешките форми, кои тешко се 
регулираат и покрај примање-
то на инсулин (со потхранетост 
и со чести појави на ацидоза) " 70 до 100% 
При оценување на инвалидите-
тот ќе се води сметка и за по-
стојните компликации (туберку-
лоза на белите дробови, кардио-
васкуларни, нервни и очни). 

304. Хронична маларија со трајни 
последици, според тежината — 

305. Интоксикациите (труења) погле-
дите од бојни отрови или при 
некоја специјална работа во 
службата — ќе се оценуваат 
според огледите и последиците 
на одделни-органи — — — — 

306. Хроничен остеомиелитис со по-
стојани фистули, со чести егза-
цербации — — — — — 
Амилоидозно оштетување на 
внатрешните органи или кахе-
ксии — — — — — — 

307. Хроничен остеомиелитис кој не 
создава функционални пречки, 
без оток и без фистули — под 

308. Ако ка ј лошо сраснат прелом, 
псевдо-артроза, контрактура или 
анкилоза постои и хроничен ос-
теомиелитис, процентот може да 
се зголеми за 10. 

309. Хипертиреоза (привремено до-
дека трае заболувањето) — — . 30 до 60% 
Хипотиреоза: 
а) делумна (парцијална) — — 20 до 30% 
б) тотална — — — — — 30 до 50% 
Хипоаденокортицизам (М. Addi-
soni) — според степенот — — 40 до 80%' 

20 до 40% 

30 до 100%' 
со додаток 

20 до 40%? 

50 до 100% 

20%' 
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453. 

Врз оснола на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РЕЛЕИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Моментни релеи на непормирана 
побуда. Општи технички услови — JUS N.K6.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југо-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1971 година. 

Бр. 15-4296/1 
4 август 1970 година 

Белград 

454. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју- ' 
гос ловечкиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ТРАНСФОРМАТОРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Трансформатори за заварување. Опш-
ти технички услови — — — — JUS N.H1.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1971 година. 

Бр. 15-4293/1 
4 август 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

455. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛА-

ЦИОНИ МАСЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Изолационо масло за трансфор-
матори — — — — — — — — JUS В.Н3.561 

Изолационо масло за прекинувач^ JUS В.Н3.562 
Методи за испитување на производи од нафта. 

Хемиска стабилност на изолацио-
ните масла — — — — — — — JUS В.Н6.231 

Утврдување на диелектричната 
цврстина на изолационите масла — JUS N.A5.014 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1971 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Изолационо масло за трансфор-
матори (IU-T) — — — — — — JUS В.Н3.461 

Изолационо масло за електрични 
прекршувани (IU-P) — — — — — JUS В.Н3.462 

Методи за испитување на производите од нафта. 
Испитување на изолациони масла 

за трансформатори и електрични пре-
кинувачи — — — — — — — JUS В.Н8.230 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за производите од преработка на нафта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/58). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1971 година. 

Бр. 15-4292/1 
4 август 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

456. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за Југословеешките стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62)^ директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Нисконапонски топливи осигурувачи со голема пре-
к и н а а моќ за примена во индустријата и слично: 

— Општи технички услови — JUS N.E5.205 
— Испитувања — — — — JUS N.E5.210 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1971 година. 

Бр. 15-4294/1 
4 август 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 
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457. 459. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ ', бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА МЕХАНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА БА-

КАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Бакар и бакарни легури: 

Испитување на тврд оста според 
Роквел со помош на втиснуван со 
ку глинка — — — — 

Испитување на жица со наизме-
ничен превиткување — — — — 

Испитување на жица со просто 
завиткување (со торзија) — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила од 1 
јануари 1971 година. 

Бр. 05-4290/1 
4 август 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

— — JUS С.А4.213 

JUS С.А4.214 

— JUS С.А4.215 

458. 

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

РАЧНИ АПАРАТИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР 

1. Решението за југословенските стандарди за 
рачни апарати за гаснење пожар („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/59), со кое се донесени југословенските 
стандарди: 
Речни апарати за гаснење ножар: 

Општи прописи — — — — — 
Апарати за мокро гаснење, тип Vh 
Апарати за гаснење со пена —• — 
Апарати за суво гаснење — — 
Апарати за гаснење со јагленди-

оксид — — — — — — — — 
Апарати за гаснење со тетрахлор-

јагленик (тетра-апарати) — 
престанува .да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Бр. lla-3914/l 
13 јули 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ 

И ПРЕВОЗНИ АПАРАТИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Рачни и превозни апарати за* гасење пожар: 
Општи одредби — — — — — JUS Z.C2.020 
Рачен апарат за гасење со хеми-

ска пена — — — — — — — — JUS Z.C2.O30 
Рачни апарати за гасење со прав JUS Z.C2.035 
Рачни апарати за гасење со јаг-

лендиоксид — — — — — — — JUS Z.C2.040 
Рачен апарат за гасење со вода и 

со воздушна пена — — — — — JUS Z.C2.050 
Рачни апарати за гасење со воз-

душна пена — — — — — — — JUS Z.C2.055 
Рачен апарат за гасење со распрс-

ната вода — — — — — — — JUS Z.C2.060 
Превозни апарати за гасење со 

хемиска пена — — — — — — JUS Z.C2.130 
Превозни апарати за гасење со 

прав _ _ _ — — — — — — JUS Z.C2.1S5 
Превозни апарати за гасење со 

јаглендиоксид — — — — — — JUS Z.C2.140 
Противпожарни ар&атури. Технички 
услови за изработка и испорака — — JUS Z.C1.020 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1971 година. 

Бр. lla-3914/l 
13 јули 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

JUS Z.C2.020 
JUS Z.C2.025 
JUS Z.C2.030 
JUS Z.C2.035 

JUS Z.C2.040 

— JUS Z.C2.045 

466. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ 
СОСТАВ НА ЖЕЛЕЗОТО И ЧЕЛИКОТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Методи за испитување на хемискиот 
состав на железото и челикот. Фото-
метриско определување на титанот — JUS С.А 1.071 
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2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составеа 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1971 година. 

Бр. 04-4285/1 
3 август 1970 година 

Белград 

Директор 
ка Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб В игоре вик, е. р. 

461. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на .ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТАЛНА 

ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА 
ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југослове«*скиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Метални затворани на потег (патент-
-затворачи). Големини и квалитет 
на изработка — — — — — — JUS М.М5.020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое <е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1971 година. 

Бр. 10-4291/1 
4 август 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за примерни заслуги и умешност во 
работата за развивање постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците што ги 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

техничките заставници: Алексић Владимира До-. 
бривоје, Јанковић Милоша Александар, Косић Ђор-
ђа Чедомир, Милинковић Богдана Душан, Орач 

Јоже Винко, Певач Стјепана Стјепан, Вељановски 
Новака Крсто; 
воздухопловнотехничките заставници: Анђелковић 
Милете Александар, Арсић Петра Благоје, Банковић 
Светолика Љубодраг, Барац Илије Милан, Бранко-
вић Јована Стеван, Буквић Митра Милош, Цвет-
ковић Василија Слободан, Цветковић Трифуна То-
дор, Чапељ Алојза Антон, Дер Адама Јосип, Ћери 
Стевана Александар, Ђорђевић Владимира Стојан, 
Илинчић Милана Ђорђе, Јаковљевић Боже Петар, 
Копривица Стевана Светислав, Лабровић Луке Дује, 
Марковић Милорада Александар, Маројевић Марка 
Радоје, Мартиновић Милића Момчило, Милошевић 
Љубомира Војислав, Миркац Франца Алберт, Мојић 
Недељка Видоје, Наумовски Јаковче Михаил. Ни-
колић Миливоја Марјан, Обрадовић Новице Милун, 
Петровић Милорада Сретен, Порента Ивана Иван, 
Рајевић Владимира Станислав, Ракочевић Драгише 
Марко, Ружић Алексе Момчило, Савић Војимира 
Миломир, Симоновић Теофила Божидар, Станојевић 
Драгутина Милен, Влаховић Ђуре Марко, Вукоји-
чић Милосава Вукосав; 
заставниците на административна служба: Аврамовић 
Ђорђа Станимир, Боцић Милована Дамјан, Царевић 
Тихомира Никола, Цветић Илије Милија, Гајић Ми-
лана Душан, Јовановић Новака Вељко, Мацура Саве 
Душан, Маринковић Илије Данило, Мијатовић Ду-
шана Велимир, Миличевски Димитра Јован, Милу-
тиновић Арсенија Милан, Митковић Димитрија 
Ђорђе. Николић Тихомира Миодраг. Никшић Шук-
рије Фахрудин, Петковић Теодора Љубо, Подлипец 
Ивана Иван, Поповић Миле Божидар, Поповић Ми-
лана Миодраг, Смрекар Јанка Фрањо, Станић Ми-
лутина Бранислав, Шетер Ане Аугуст, Вученовић 
Миле Остоја, Живадиновић Аранђела Стратимир; 

интендантските заставници^: Аземовић Кадрије 
Небојша, Џелапа Ивана Мирко. Јовановић Радомира 
Миломир, Миловић Обрада Илија, Ненадовић Жив-
ка Обрад, Равничар Алојза Јоже, Сворцина Грге 
Душко, Влачић Крсте Славко; 

пешадиските заставници: Бранковић Костадина 
Властимир. Чичевски Јована Димитрије, Ђоковић 
Војина Љубиша, Ђорђевић Стевана Павле. Китано-
вић Владисава Миодраг, Мајсторовић Андрије Иван, 
Ристовски Спасоја Вељо, Васић Светозара Алексан-
дар, Вермазовић Недељка Рајко; 

заставниците на авијација: Деврња Раје Радован, 
Кнежевић Гавре Бранко, Марковић Јерослава Об-
рад. Савић Бошка Недељко, Стојановски Данила 
Живко; 

артилерискиот заставник: Ђорђевић Јордана Че-
домир; 

инжинериските заставници: Иштван Млхпља 
Михаљ и Степановић Тодора Бошко; 

санитетекиот заставник? Митровић Велисава 
Михајло; 

заставниците на сообраќајната служба: М и л е в -
ски Димитрија Глигор, и Томановић Нићифора Кр-
сто; 

заставниците за врска: Миловановић Продана 
Светозар, Стегнајић Будимира Душан, Живковић 
Стојана Душан; 

заставник на финансиска служба: Шкорић Петра 
Никола; 

воздухопловиотехничклте постари водници I кла-
са: Бабић Тадије Радиша, Бановић Јеке Никола. 
Бићанин Вукадина Радман, Бојковић Марка Ђуро. 
Бурић Спасоја Душан, Бурић Радована Вукашин. 
Черњаковски Алексе Павле. Чудић Душана Воји-
слав, Чворо Николе Јово, Длмјапић Јове Милан, 
Дошен Грге Јосип, Ђура т и ћ Балде Раде, Фањкутић 
Стјепана Славко, Хреља Ибрахима Хазим, Иђошки 
Живка Милош. Јаблановић Антонија Благоје, Ја -
њић Василија Ђорђе, Јереб Франца Макс, Јовано-
вић Драгана Милан, Креча Симе Милојица, Лазић 
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Добросава Грујо, Лентић Драгице Миодраг, Лончар 
Мане Миодраг, Максимовић Јована Милимир, 
Максимовић Живка Драган, Мартиновић Бла-
гоја Војислав, Масникоса Јована Милан, Ми-
лосављевић Милије Лазар, Миловановић Миљка 
Јовиша, Миловић Велимира Александар, Мо-
мић Боже Саво, Муштра Јуре Мате, Никодијевић 
Петра Чедомир, Панић Златомира Слободан, Пантић 
Драгослава Теодосије, Паунковић Николе Сло-
бодан, Пињатић Ђуре Трипо, Пољак Дмитра Богдан, 
Поповић Владимира Десимир, Поповић Милана Жи-
ван, Пошарац Душана Милоје, Просен Итнана Иг-
нац, Радичевић Десимира Славко,' Радуловић Ла-
падата Божидар^ Ракић Ђуре Милан, Са вари Ђуле 
Ђула, Сењан Ивана Винко, Симић Радомира Дра-
гиша, Стаменовић Гојка Александар, Стаменовић 
Станка Страхиња, Станковић Младена Драгомир, 
Станковић Витомира Светомир, Станојевић Петра 
Десимир, Степановић Бранка Милан, Стојаковић 
Милоша Лука, Стојевски Милана Божо, Шаламун 
Ивана Стјепан, Шеша Илије Стеван, Тодоровић Об-
рада Милен, Томић Петра Живорад, Томић Тихоми-
ра Драгомир, Топић Цвијана Тоде, Виовић Марка 
Драго, Војић Алије Авдо, Војновић Саве Адам, Вра-
бец Мате Алојз, Вранкић Јуре Илија, Вуковић Ж и -
ворада Недељко, Зец Душана Рајко, Женић Филипа 
Лудвиг,, Живковић Радована Чедомир; 
постарите водници I класа на сообраќајна служба: 
Бедековић Виктора Емил и Савић Велимира Радош; 
постарите водници I класа за врска: Бешевић Мило-
рада Недељко, Халиапи Михаила Андрија, Јанковић 
Милуна Милан, Јевремовић Душана Милорад, Јур-
гец Ђуре Жељко, Кос Стеве Живко, Максимовић 
Симе Стеван, Петровић Божидара Здравко, Ради-
шић Стеве Милорад, Русијан Јосипа Антун. Ву-
кадиновић Николе Милош; 
техничките постари водници I класа: Бошњак Ри-
сте Драго, Булајић Јове Сретко. Џепина Глише 
Бошко, Ковачевић Вида Марко, Ковачевић Петра 
Вукашин, Ковачић Стјепана Јосип, Пауновић Јо-
вана Радојица, Станисављевић Матије Влајко, 
Шинковец Франца Димитрије, Шнајдер Алојза 
Алојз; 
постарите водници I класа на авијација: Брајевић 
Баје Блажо, Грујичић Душана Ђуро. Илић Ђорђа 
Перо, Марковић Стојана Милан, Милошевић Двије 
Бошко, Радујко Светка Милан, Ракић Славка 
Жарко; 
постарите водници I класа на административна слу-
жба: Чурин Павла Драган, Кнежевић Вилима Јуре, 
Милошевић Миливоја Владимир, Ненадић Миле 
Драгутин. Ракић Славка Милован, Секулић Ђуре 
Стјепан, Стевановић Радојка Миленко; 

интендантските постари водници I класа: Дими-
тријевић Ђорђа Богосав, Драшковић Светозара Ра-
дивоје. Фератовпћ Адема Хамдија, Палић Витомира 
Момир, Ристић Борисава Гвозден; 

инженериски постар водник I класа: Дими-
тровим Петра Крсто; 

пешадиските постари водници I класа: Хајдук 
Душана Вељко и Јовановић Светозара Миладин; 

артилсрпскиот постар водник I класа: Станко-
вић Добросава Градимир; 

техничките постари водници: Аћимовић Саве Гој-
ко, Борјан Симе Бранко. Јоковић Радисава Часлав, 
Кочевић Велимира Алекса, Кртинић Миле Дмитар, 
Максимовић Чедомира Јован, Медић Илије Дане, 
Милосављевић Војина Симо, Пете Иштвана Иштван, 
Петровић Милорада Радивоје, Пурић Михаила ДУ-
НУЛИ, Рашета Ђуре Стево, Ристовић Миодрага Лазар, 
Стевановић Рајка Недељко, Вукичевић Вукића Ми-
Ј< тин; 
воздухопловиотехничките постари водници: Бабић 
Јанка Душан, Беговић Фрање Антун, Дешић Спа-
соја Јордан, Ђелдум Тимотија Југослав, Гмитровић 
Владимира Благоје, Граовац Станка Милутин, Јак-

шић Дамјана Милош, Јелићич Лазара Радивоје, 
Марчета Николе Васа, Калаба Хусе Хамид, Кова-
чевић Илије Урош, Марчета Николе Васо, Мартић 
Обрада Обрад, Сладојевић Василија Петар, Шешум 
Остоје Душан, Величковић Душана Миодраг, Зец 
Симе Никола; 

пешадиските постари водници: Бјелобрк Љубе 
Ђуро. Бојановић Луке Мирослав, Глигорић Живана 
Радослав, Николовски Трајка Живко, Радуловић 
Илије Душан, Вујичић Велимира Михаило; 

интендантските постари водници: Бојанић Илије 
Ђуро и Миленовски Гроздана Миленко; 

постари водници за врска: Делибашић Милована 
Милан, Ђукић Миодрага Љубиша, Маричић Милете 
Радоња, Меселџић Добривоја Дејан, Танасић Ж и -
вана Момчило. Пиберник Леополда Јурај, Вељко-
вић Вељка Томо; 

постари водници на авијација: Љујић Косте Мио-
драг, Маринковић Станојла Дамјан; 
постар водник на сообраќаајна служба: Јовановски 
Чедомира Велизар; 
постар водник на административна служба: Радо-
ванова^ Љубисава Слободан; 
воените службеници III класа на музичка служба: 
Исаиловић Боривоја Зоран и Јовановић Ставре Бо-
ривоје; 

технички воен службеник I класа: Милојевић 
Раде Саво; 
воен службеник IV класа на музичка служба: Роз-
ман Франца Јосип; 
воен службеник V класа на административна слу-
жбе: Креаковић Светозара Драган и Зрнић Митра 
Невенка; 
воен * службеник VI класа на финансиска служба: 
Вујак Томе Вукоман; 

технички воен службеник VI класа: Илић Пан-
те Бранко; 
воен службеник VI класа на административна слу-
жба: Лазар Јосипа Рихард; 

воен службеник VI класа на градежна служба: 
Савић Алексе Крсто; 
воен службеник VI класа на административна слу-
жба: Вељковић Слободана Панта; 

воен службеник VII класа на финансиска слу-
жба: Марјановић Јанка Драгољуб; 
воен службеник VIII класа на административна 
служба: Белина Филипа Иван; 
воените службеници VIII класа на финансиска слу-
жба: Мићовић Милована Александар, Слишковић 
Шимуна Божидар, Сретеновић Драгољуба Радисав; 
воен службеник IX класа на финансиска служба: 
Тепеш Флорјана Цирил; 

за особени заслуги во изградбата и зајакнува-
њето на оружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и за особени успеси 
на раководењето со воените единици во нивното 
зацврстување и оспособување за одбрана на незави-
сноста на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковниците на авијација: Бабник Франца Стани-
слав, Четић Беће Хасан, Голобић Мартина Франц, 
Комлен Које Богдан, Лукић Луке Вељко, Марковић 
Јеленка Тадија, Петровић Јеврема Никола, Примо-
жић Јанеза Стане, Радојичић Митра Војислав; 
воздухопловнотехнички полковник: Павлинић Јо-
сипа Звонко; 

полковниците на авијација: Боројевић Микана 
Љубан. Бошевски Јована Ђорђе, Гајић Милосава 
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Момчило, Кошћак Мирка Борис, Крга Станка Ми-
лан, Латиновић Ђуре Мирко, Мартиновић Блажа 
Божидар, Микић Васе Воислав, Милић Станимира 
Илија, Нинковић Милана Марко, Радуловић Мило-
вана Васо, Самарџија Драгутина Душан,-Симић Ни-
коле Петар, Стојановић Станка Миливоје, Вујасино-
вић Данила Јово, Вукотић Жарка Радивоје, Зрнић 
Илије Радослав; 

воздухопл ©Биотехничките пол ковници: Грубић 
Петра Димитрије и Матуловић Ивана Анте; 
мајорите на авијација: Антонијевић Страина Илија, 
Мразовић Јанка Никола, Пајнић Антуна Иван, Вуч-
ковић Милана Гајо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник на правна служба: Адамовић Стојана 
Бранко; 
потполковниците на финансиска служба: Ангелов-
ски Мирча Ацо, Стојановић Радована Сава, Стражи-
шар Матевжа Рудолф; 

артилериски потполковник: Антић Александра 
Боривоје; 
воздухопловнотехнички потполковник: Ђурковић 
Милорада Рајко; 
потполковниците авијација: Илић Станка Петар, 
Милашиновић Јеврема Радош, Пејић Бона Шиме, 
Тадић Бранка Стево; 
потполковник за врска: Марковић Лазара Благоје; 
технички .потполковник: Весић Алојза Алојз; 
пешадиски мајор: Абаџић Марка Саво; 
мајорите на авијација: Антонић Милутина Боро, Бе-
кић Павла Никола, Боричић Митра Радоје, Брза-
ковић Родољуба Богосав, Цветковић Стојана Добри-
воје, Драгој ловић Благоја Петар, Дрецун Митра 
Драгутин, Ђорђевић Живана Милорад, Ђорђевић 
Милорада Петар, Ђурђевић Драгутина Милутин, Га-
ловић Милије Миланко, Ивановић Животе Војимир, 
Лончаревић Миленка Јован, Петровић Јанка Милан, 
Пирц Павла Драго, Регоје Раде Обрен, Станковски 
Александра Милорад, Станојевић Јеремија Алек-
сандар, Старчевић Радована Милојко, Штолба Боже 
Звонимир, Тадић Ивана Шпиро. Тодоровски Тра-
јана Петар, Вукајловић Манојла Озрен; 
воздухопловнотехничките мајори: Блажић Ивана 
Иван, Булајић Луке Бошко, Буљан Николе Мари-
јан, Цимбаљевић Вукића Момир, Ђурђевић Најдана 
Крста, Фјандака Гаетана Гаетан, Луканц Франца 
Франц, Марвучић Петра Коста, Преда Славка Бо-
жидар, Радисављевић Цоте Бошко, Тепавчевић Ри-
сте Момчило, Веланац Мирка Радојица, Веселиновић 
Оорадина Момчило, Вуксановић Ђуре Нино, Живко-
вић Ивана Јосип, Жнидарчић Ивана Рафаел; 

артилериските мајори: Боројевић Јована Мило-
ван, Илић Илије Миодраг, Радевић Михајила Бо-
жидар; 
техничките мајори: Цвитановић Антуна Миљенко, 
Ивошевић Вјекослава Жарко, Павлић Лазара Рат-
ко, Ускоковић Станка Јово; 
мајорите на сообраќајна служба: Димитријевић Све-
тислава Властимир и Троскот Томе Славко; 
мајорите на финансиска служба: Горенц Карла Дра-
го, Клопчић Франца Алфред, Мачешић. Милоша 
Никола; 
мајорите за врска: Миљанић Пеке Митар, Перовић 
Марка Живојин, Радаковић Илије Душан; 

санитетските мајори: Савић Јерослава Владимир 
и Зупанц Јосипа Јосип; 
капетаните I класа на авијација: Алагић Мухамеда 
Шефик, Бижевски Илије Никола, Бребановић Ма-
ринка Саво, Дилпарић Живка Ђорђе, Јашић Ду-
шана Александар, Кнез Рудолфа Душан, Ковачевић 
Радоја Бранко, Ланчић Ивана Јурај, Марковић 

Илије Драган, Мерлић Драгутина Милорад, Микло-
учић Стјепана Иван, Милић Милана Владо, Мили-
војевић Витора Раденко, Милошевић Јована Ђор-
ђе, Морар Стевана Јован, Николић Душана Алек-
сандар, Николић Петра Божо, Николић Милорада 
Јован, Николић Живана Лазар, Павлин Франца 
Франц, Пеликан Антона Антон, Перић Николе Бо-
жо, Пипан Карла Драгутин^ Плеслић Јакова Анте, 
Половић Мије Јосип, Попов Раде Јован, Поповић 
Павла Љубомир, Радић Симе Милорад, Радуловић 
Илије Мирко, Рот Карола Карол, Садил Антона 
Вацлав, Симјановић Методија Велизар, Шубић 
Ивала Казимир, Томшић Франца Франц, Васовић 
Богосава Јован, Узелац Стојана Милан, Жекар 
Ивана Еди; 

артилериските капетани I класа: Анђелковић 
Живојина Душан, Јованов Петра Саво, Марић Раде 
Милутин, Секула Јосипа Божо, Сретеновић Брани-
слава Жарко; 

капетан I класа: Баљошевић Цветка Живорад; 
воздухопловнотехничките капетани I класа: Би-

зјак Михаела Јакец, Булаић Симе Блажо, Дими-
тријевић Милана Милутин, Краљић Дује Никола, 
Ломан Јосипа Јован, Михајлове™ Јована Вељо, Ми-
тановски Георгија Илчо, Пажанин Шпири Марин, 
Петровић Маријана Душан, Ратковић Стојана Ра-
дован, Срећковић Живка Миливој, Војнов Мише 
Миленко, Зурунић Симе Тодор, Живковић Стоја-
дина Грујо; 

инженериските капетани I класа: Буквић Ристе 
Васо и Дамјановић Рајка Славољуб; 
капетан I класа на административна служба: Дура-
ковић Марка Милош; 
капетаните I класа на финансиска служба: Богиче-
вић Гавре Стево, Гавриловић Гаврила Милан, Лу-
кић Милисава Драган. Милић Илије Симо; 
интндантските капетани I класа: Ковачић Ферде 
Фрањо, Крагуљац Петра Ђуро, Лутовац Милисава 
Војин, Михајловић Воје Душан; 
пешадиските капетани I класа: Костић Добросава 
Вукосав и Славковић Марка Живојин; 

техничките капетан I класа: Станић Ђуре Ду-
шан; 

капетан I класа на градежна служба: Вучковић 
Богољуба Милорад; 
капетан I класа на сообраќајна служба: Вукашин 
Ђуре Људевит; 
капетан на сообраќајна служба: Бергант Ивана Ан-
дреја; 
воздухопловнотехничките к а п е т а н и Ч а н т р а к Луке 
Живота, Милуновић Милорада Томислав, Ступар 
Богдана Свето, Туркаљ Мише Антун; 

пешадиски поручник: Штитер Ивана Антон; 
воздухопловнотехничките заставници: Бешевић 

Радоја Средоје и Васић Јована Боро; 
воен службеник IV класа на административна слу-
жбе: Коларски Панте Богдан; 

воен службеник V класа на финансиска служба: 
Вукотић Николе Бранко; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетаните за врска: Илиовски Николе Панчо и Јо-
вановић Бранка Живојин; 

санитетски капетан: Протић Миливоја Боривоје; 
технички капетан: Родић Милана Светозар; 
капетан на авијација: Шаранац Драге Тодор; 
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поручниците на авијација: Јагодић Симе Жарко, 
Јанковић Николе Теодор, Милорадовић Рафајла 
Живорад, Милошевић Васе Милорад. Олбииа Васе 
Жарко. Пејчић Чедомира Војислав, Вучкић Бајре 
Адам, Вуковић Лазара Бранко; 

поручник на АБХ одбрана: Каучић Феликса Фе-
ликс; 

воздухопловнотехнички поручник: Вељковић 
Веља Живорад; 
потпоручниците на авијација: 'Антонић Николе Бо-
рис, Бадњар Уроша Славко, Драшкић Ранка Сретко, 
Јончић Јеротија Предраг, Ќметин Јанеза Јанез, 
Колаковић Љубе Цветко, Лајшић Драгана Миро-
слав, Милосављевић Драгана Слободан, Павловић 
Николе Милоје. Шоваговић Игње Бранко, Вражић 
Драге Драго; 

технички потпоручници: Бојић Ђорђа Томислав 
и Јеремић Селимира Миодраг; 

воздухопловнотехнички потполковник: Милова-
новић Живојина Владета; 
потпоручници- на сообраќајна служба: Миљковић 
Станимира Петар и Зерем Садика Салко; 

техничките заставници: Блашкић Грге Иван и 
Станисављевић Чедомира Милорад; 
воздухопловнотехничките заставници: Цолић Ђор-
ђа Богољуб, и Дацовић Драгише Владимир; 
заставник на сообраќајна служба: Ћирић Манојла 
Миливоје; 

артилериски заставник: Мандић Милана Ми-
лисав; 

интендантски заставник: Стојановски Николе 
Тра ј ан; 
постарите водници I класа на административна слу-
жба: Ајкунић Ибрахима Авдо, Грујић Алексе Спа-
саје, Хрњак Милана Недељко, Савић • Љубомира 
Радул; 
воздухопловнотехничките постари водници I кла-
са: Алексић Ивана Јован, Аврамовски -Милана Се-
кула, Бачић Ивана Лазар, Благојевић Милана То-
мислав, Чучић Ладислава Антон, Добросављевић 
Драгића Нико, Димитријевић Милосава Војин, Ђор-
ђевић Стојана Миодраг, Ђорђијевски Стојана Алек-
сандар. Ђурић Гаврила Драган, Глигоров Косте 
Ђуро, Јањевић Стевана Милојко, Јовановић Радо-
вана Драгољуб, Китановић Владимира Милорад, 
Корачевић Владимира Милован. Кртинић Мане Ми-
лан, Кујунџић Марка Бошко, Куртовић Илије Анте, 
Лабудовић Марка Раде, Љујић Јована Радош, Мач-
кић Драгоја Ратко, Мандарић ЈУГиле Ђуро, Масникоса 
Вује Душан, Мештровић Давида Петар, Милутино-
вић Тихомира Богомир, Митић Ратомира Живота, 
Мирјанић Ђуре Данило, Мргић Павла Ђурађ, Ољача 
Петра Маринко, Пекић Милоша Вујо, Петковић 
Диониса Радисав, Проковић Обрада Милован. Радо-
сављевић Милоја Витомир, Родић Бранка Душан, 
Симоновић Станојка Милоје, Совиљ Јанка Марко, 
Стаменовић Стојана Трајко. Столић Илије Божи-
дар, Шебаљ Ивана Мирко, Шкрбић Илије Дане, 
Штимац Антона Јосип, Тричковић Живојина Ча-
слав, Ванков Диме Камче, Веселиновић Боривоја 
Јовица, Веселиновски Марка Радивоје, Влахов Фра-
не Петар, Вукмировић Душана Сава, Зец Луке 
Нинко, Зеленчић Мате Шиме, Жикић Богомира Љу-
бинко ; 

техничките постари водници I класа: Алулоски 
Спасе Петре, Балабан "Ђуре Божо, Јовановић Петра 
Душан, Кордић Петра Никола, Маџар Јове Станко, 
Михајлсвски Бориса Ристо, Мучибабић Алексе Не-
дељко, Павић Крсмана Ђорђе. Станисављевић Вла-
шкова Добросав, Турнић Обрена Петар. Чарго Јо-' 
нисава Добросав, Турнић Обрена Петар, Чарго Јоже-
фа Франц; 
водниците I класа за врска: Ашковић Османа Сакиб, 
Бољански Светозара Лазар, Ђукић Ђурађа Лазар, 
Гавриловић Миливоја Жарко, Кандић Михајла Ми-

лисав, Кнежевић Илије Душан, Марјановић 
Богдана Јован, Миленковић Војислава Милосав, Ра-
дић Мирослава Слободан, Станковић Милана Љу-
биша, Стојић Глише Видосав, Веселиновић Мило-
сава Славољуб, Видић Луке Драгоман; 

санитетските постари водници I* класа: Горшић 
Марије Нино и Ристић Јеленка Бошка. 
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С О Д Р Ж И Н А 
442. Одлука за дополнение на Одлуката за 

условите за склучување заеми ка ј Меѓу-
народната банка за обнова и развој — 1025 

443. Одлука за дополнение на Одлуката за 
давање потрошувачки кредити на лица-
та што претрпеле штета од поплавата 
на териториите на определени општини 
во СР Босна и Херцеговина — — — 1025 

444. Одлука за измени на Одлуката за утврду-
вање и распределба на стоковните и де-
визниве контингенти за увоз на стоки во 
1970 година — — — — — — — — 1025 

445. Одлука за гарантираните цени за волна 1026 
446. Одлука за задржување на цените на за-

теченото^ ниво за одделни индустриски 
производи — — — — — — — — 1026 

447. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување премија за волна во 1970 го 
дина — — — — — — — — — 1026 

448. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1027 

449. Одлука за определување на максимални-
те цени за одделни производи на црната 
металургија — — — — — — — 1027 

450. Решение за дополненија на Решението за 
определување царински контингенти — 1027 

451. Решение за утврдување на Југословенска 
фармакопеја III — — — — — — 1028 

452. Упатство за утврдување на процентот на 
воениот инвалидитет — — — — — 1028 

453. Решение за југословенскиот стандард за 
релеи — — — — — — — — — 1043 

454. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на трансформатори — — — — 1043 

455. Решение за југословенските стандарди за 
изолациони масла — — — — — — 1043 

456. Решение за југословенските стандарди за 
топливи осигурувачи — — — — — 1043 

457. Решение за југословенските стандарди од 
областа на механичките испитувања на 
бакарот и бакарните легури — — — 1044 

458. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за рачни апарати за гаснење пожар — 1044 

459. Решение за југословенските стандарди за 
рачни и превозни апарати за гаснење 
пожар — — — — — — — — — 1044 

460. Решение за југословенскиот стандард за 
методите за испитување на хемискиот со-
став на железото и челикот — — —• 1044 

461. Решение за југословенскиот стандард за 
метална галантерија за индустријата на 
текстилни производи — — — — — 1045 
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