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347.
Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од главата XVII од Сојузниот општествен план за 1963
година, Сојузниот извршен совет донесува
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА
МЕТАЛУРГИЈА
I. Се определуваат највисоките продажни цени
за следниве производи на црната металургија:
1. железна руда:
Дин./тон
1. Вареш - сидерит (32% Fe, 3% Мп, 45%
SiOa и 7% влага) — — — — — —
2.900
За секој поголем или помал процент на
метал (Fe+Mn) се дава премија односно
се наплатува пенал од 6,5% од цената на
рудата.
За секој поголем или помал процент S i O
се наплатува пенал одвоено се дава
премија од 3% од цената на рудата;
2) Љубија - сидерит (40% Fe, 20/о Mn, 8%
S i O и 4% влага) 5.240
За секој поголем или помал процент на
метал (Fe + Mn) се дава премија односно
се наплатува пенал од 3,9% од цената на
рудата.
За секој поголем или помал процент S i O
се наплатува пенал односно се дава премија од 1,8% од цената на рудата;
3) Љубија - лимонит (48% Fe, 2% Mn, 11%
S i O и 13% влага) 5.970
За секој поголем или помал процент на
метал (Fe-f-Mn) се дава премија односно
се наплатува пенал од 3,1% од цената на
рудата.
За секој поголем или помал процент S i O
се наплатува пенал односно се дава премија од 1,4% од цената на рудата;
4) Љубија — лимонит Козин (31,2% Fe, 1,5%
Mn, 16,5 СаО, 5% S i O и 7,5% влага)
3.800
За секој поголем или помал процент
(Fe+Mn) се дава премија односно се наплатува пенал од 5,2% од цената на рудата.
За секој поголем или помал процент S i O
се наплатува пенал односно се дава премија од 2,4% од цената на рудата.
За секој поголем или помал процент на
влага во сите предни видови руди се на- платува пенал односно се дава премија
од 1% од цената за односната руда;
2. полупроизводи — сурови:
1) бело сурово железо II класа — — —
53.300
Како бело сурово железо II класа се
подразбира бело сурово железо со следниов состав: С 3,2 до 3,8; Мп од 1,7; Si
, до 1,2; Р до 0,25 Ѕ до 0,03.
За белото сурово железо I класа се определува највисоката продажна цена која
се утврдува така што цената на бело су-
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Дин./тон
рово железо II класа се множи со коефициентот 1,06.
Како бело сурово железо I класа се подразбира бело сурово железо со следниот
состав. С 3,2 до 3,8; Мп 2 до 4; Si 0,3
до 1; Р до 0,25; Ѕ до 0,05.
За белото сурово железо III класа се
определува највисоката продажна цена
која се утврдува така што цената на бело сурово железо II класа се множи со
коефициентот 0.96.
Како бело сурово железо III класа се
подразбира бело сурово железо со следниов состав: С 3 2 до 3,8; Мп до 1,5;
Si до 1,5; Р до 0,30; Ѕ до 0,12.
2) сиво сурово железо II класа — — —
60.000
Како сиво сурово железо II класа се
подразбира сиво сурово железо со след- '
ниов состав: С 3,2 до 3.8; Мп до 1,5; Si
2 до 3; Р до 0,20; Ѕ до 0,06.
За сивото сурово железо I класа се определува највисоката продажна цена која
се утврдува така што цената на. сиво су- рово железо II класа се множи со коефициентот 1,04.
Како сиво сурово железо I класа се подразбира сиво сурово железо со следниот
состав: С 3,2 до 3 8; Мп до 1,3; Si до 3;
Р до 0,20; Ѕ до 0,04.
За сивото сурово железо III класа се
определува највисоката продажна цена
која се утврдува така што цената на
сиво сурово железо II класа се множи
оо коефициентот 0,96.
Како сиво сурово железо III класа се
подразбира сиво сурово железо со следниов состав: С 3 2 до 3,8; Мп до 1,6;
Si 1,5 до 2; Р до 0.20; Ѕ до 0,08.
3) суров челик
— — — — — — —
58.300
3. топловалани полупроизводи (JUS
C.B2.021):
1) блумови
— — — — — — — —
65.000
2) гредички 70.000
3) платини
-. \ 72.000
4. топловалани готови производи:
1) железнички шини (JUS 49, JUS 45a,
JUS 35 и JUS 22) — — — — — —s 107.700
2) индустриски шини
— — — — —
95.000
3) колосечен прибор — — — — — 138.000
4) профилирани челици (фазонски и носачи) (JUS С.ВЗ.101-141) 88.800
5) гаиоок плоснаест челик (ламели) (JUS
С. В 3.D 30) 106.000
6) пљачкав челик (JUS С.ВЗ.021-026) 87.600
7) бетонски челик (JUS С.К6.020) 87.600
8) лентаст челик (JUS С.В3.550) 101.600
9) валан тел, — — — — — — — —
92.800
10) гоуби лимови (JUS СВ4.110) 106.000
11) средни лимови (JUS C B 4 , 1 U ) - - 109.500
12) тенки лимови (JUS С.В4 051) -- 116.500
13) декапирани лимови (JUS С.В4.052)
117.400.
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14)
15)
16)
-

1)
2)
3)
4)
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динамо лим
— — — — — —
поцинкувани лимови (JUS С.В4.081) безрабни цевки:
над 3" (JUS С.В5.020) до вклучително 3" (JUS С.В5.020) специјални (котловски, ладновлечени и
за нафта) 5. производи на ладна преработка:
ладно валани ленти (JUS С.В3.521) бел лим
-- влечен тељ (JUS С.В6.010) влечени, брусени и лупени челици (JUS
С.ВЗ.411-441)
-

Дин./тон
85.500
127.900
170.000
195.000
205.000
129.000
162.000
105.000
208.000

II. Цените од точката I на оваа одлука важат
Како највисоки продажни цени на производителот
франко натоварено во вагон во местото на производителот.
III. Цените за производите од точката I под 2
до 5 на оваа одлука важат како основни цени за
ЅМ челик од обичен квалитет (JUS C.OOOO-DINStOO).
На овие основни цени се засметуваат и надоплатоци
според Тарифата за надоплатоците, што ја пропишув-а Сојузниот завод за цени.
IV. Со денот на влегувањето во сила на оваа
одлука престанува да в а ж и Одлуката за определување на највисоките продажни цени за- производите
на црната металургија („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 18/57, 51/58 и 21/61).
V. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 117
4 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар, '
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.
348.
Врз
воените
ФНРЈ",
таријат
јузниот
литика

основа на членот 91 став 1 од Законот за
инвалиди од војните („Службен лист на
бр. 13/63), во спогодба со Сојузниот секреза буџет и организација на управата, Сосекретаријат за здравство и социјална попропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
Член 1
Корисниците на здравствена заштита според
Законот за воените инвалиди од војните (во понатамошниот текст: корисниците), можат да се упатуваат на лекување во странство на товар на средствата обезбедени за остварување на инвалидските
права според Законот за воените инвалиди од војните во случаите, според постапката и под условите определени според овој правилник.
'

Член 2
Корисници можат да се упатат во странство на
лекување ако е во прашање болест односно оболение кое не може успешно да се лекува во Југославија, а во земјата во која се упатува корисникот
постои можност за успешно лекување на таа болест односно оболение.
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Член 3
Постапката за упатување на корисник во странство на лекување се воведува на барање од корисникот или на предлог од здравствената установа
во која се лекува корисникот. Барањето или предлогот се поднесува преку општинскиот орган на
управата надлежен за работите на социјалната заштита (во понатамошниот текст: општинскиот орган) до републичкиот орган на управата надлежен
за работите на социјалната заштита \во понатамошниот текст: републичкиот срган).
Општинскиот орган е должен без одлагање да
ја прибави сета постојна медицинска документација
за болеста и лекувањето на корисникот и заедно со
барањето од,носно предлогот за упатување на лекување во странство да му ја достави на републичкиот орган.
Член 4
Републичкиот орган, пред решавањето за поднесеното барање односно предлог, е должен да прибави мислење на стручњаците од редовите на професорите на медицински факултети и други истакнати медицински стручњаци.
Стручњаците даваат мислење врз основа на вештачење со кое утврдуваат:
1) дали се исцрпени сите можности за лекување на корисникот во Југославија;
2) во која здравствена установа во Југославија
треба да се упати корисникот и кои мерки треба да
се преземат заради лекување — ако не се исцрпени
сите можности за лекување на корисникот во Ј у гославија;
3) дали постои можност за лекување во некоја
странска здравствена установа и во која, каков
успех може да се очекува од такво лекување и
колку треба да трае тоа — ако се исцрпени сите
можности за лекување на корисникот во ,Југославија.
Член 5
Врз основа на мислењето на стручњаците републичкиот орган може, во границите на расположивите средства, да донесе решение за упатување
на корисникот на лекува-ње во странство. Со решението за упатување на лекувањето во странство се
определува местото и здравствената установа в о
која се упатува корисникот, траењето на лекувањето. начинот на превозот и друго.
Ако републичкиот орган не го усвои барањето
или предлогот, со решението за одбивање на барањето односно п-редлогот за упатување на лекувањето во странство ќе ги определи мерките што треба да се преземат за да се изврши лекувањето во
Југославија, како и здравствената установа во Југославија во која треба да се упати корисникот ако
можноста за лекување во таа установа е утврдена
во мислењето на стручњаците.
Републичкиот орган може да формира посебна
комисија за давање предлози во врска со донесувањето на решението од овој член.
Член 6
На корисникот упатен на лекување во странство му припаѓа надоместок на трошоците, и тоа:
надоместок за трошоците за превоз за онаков превоз каков е определен во решението за упатување
на лекување, и надоместок за трошоците за исхрана и сместување за време на престојот во странство — во височината на дневницата определена за
службениците од IV група според прописите за надоместоците за службени патувања и селидби во
странство што в а ж а т за јавните службеници. Ако
корисникот се наоѓа во здравствена установа во
која има сместуваат и исхрана, му припаѓа за тоа
време 10% од таа дневница.
На корисникот не му припаѓа надоместок за
трошоците за превоз за релациите на пат за кои ќ е
добие бесплатен возен билет.
Член 7
АКО траењето на лекувањето што е определено
во решението треба да се продолжи, републичкиот
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орган, врз основа на образложен предлог од странската здравствена установа во која се наоѓа корисникот на лекување и врз основа на прибавено мислење од стручњаците (член 4), го донесува решението за продолжување на лекувањето во странство.
Член 8
На товар на средствата од членот 1 на овој правилник паѓаат само оние Трошоци за лекување на
корисникот во странство што настанале за време
на траењето на лекувањето што е определено со
решението.за упатување на лекување во странство.
Член 9
Плаќањето на трошоците за лекување на корисникот во странство се обезбедува со девизните
средства што на републичките органи ќе им ги стави на располагање сојузниот орган на управата
надлежен за работите на социјалната заштита1.
Член 10
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1963
година.
Бр.' 15-1086
12 јуни 1963 година
Белград
Сојузен серетар
за здравство и социјална
политика,
Мома Марковиќ, с. р.

349.
Врз основа на членот 92 од Законот за воените
инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр.
13/63), Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ ВО
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
- Член 1
Утврдувањето на воениот инвалидитет, телесното оштетување што повлекува право на ортопедски
додаток и неспособноста за стопанисување — во
постапката за признавање на инвалидските права
се врши врз основа на прибавен наод и мислење од
лекарските комисии, и тоа:
1) од лекарската комисија од членот 6(8 на З а конот за воените инвалиди од војните (во понатамошниот текст: Законот), која им дава наод и мислење на органите што решаваат за инвалидските
права во прв степен (во понатамошниот текст: лекарската комисија во првостепената постапка);
2) од лекарската комисија од членот 69 на З а конот, ,која им дава наод и мислење на органите
што решаваат за инвалидските права во втор степен (во понатамошниот текст: лекарската комисија
во второстепената постапка).
Лекарските комисии работат според одредбите
од Законот и прописите донесени врз основа на него.
Член 2
Лекарските комисии даваат свој наод и мислење за процентот на воениот инвалидитет според начелата на медицинската наука, а во согласност со
Упатството за оценување на воениот инвалидитет
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59).
Член 3
Лекарските комисии даваат свој наод и мислење
За телесното оштетување што повлекува право на
ортопедски додаток врз основа на Листата на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток, која е составен дел на Законот, а
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во согласност со Упатството за оценување на воениот инвалидитет.
/
Член 4
Лекарските комисии даваат свој наод и мислење за неспособноста за стопанисување на членовите
на фамилијата (чл. 16 и 17 од Законот) според начелата на медицинската наука, водејќи сметка за занимањето и годините на животот на прегледаното
лице и за другите околности важни за донесување
на правилна одлука.
Член 5
За потполна и трајна неспособност за стопанисување лекарските комисии даваат свој наод и мислење согласно со одредбите од прописите за пензиското осигурување што важат за остварување на
правото на фамилијарна пензија на родителите и
децата, и тоа:
1) кога во постапката за остварување на правото на инвалидски додаток е потребно да се утврди
потполната и трајната неспособност за стопанисување на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина^ или на определените членови на нивните домаќинства во смисла на членот 26 од Законот или врз основа на него донесените прописи;
2) кога во постапката за остварување на правото на додаток на деца на воените инвалиди од
војните од I до VII група и на деца — уживатели н а
фамилијарна инвалиднина е потребно да се утврди
потполната и трајната неспособност за стопанисување на детето.
Член 6
Лекарската комисија во првостепената постапка
го дава својот наод и мислење по барање од органот на управата кој решава за инвалидските права
во прв степен, а лекарската комисија во второстепената постапка — по барање од органот на управата кој решава за инвалидските права во втор
степен или по барање од републичкиот орган на
управата надлежен за работите на социјалната заштита кога овој врши ревизиона и инструкторска
служба.
Член 7
Лекарските комисии го даваат својот наод и
мислење на пропишаните обрасци бр. 1 и 2 што се
напечатени кон овој правилник и негов се составен дел.
Наодот и мислењето на лекарските комисии
треба да бидат потполни, јасни и достаточно образложени и да ги содржат сите факти и околности
што се од медицинската гледна точка важни за донесување на правилна одлука./ Кога се утврдува
воен инвалидитет по основот на болест, лекарските
комисии треба што поподробно да го образложат да
деното мислење.
Член 8
Лекарските комисии даваат свој наод и мислење само кога работат во полн состав.
Наодот и мислењето лекарските комисии го даваат со мнозинство на гласовите од своите членови.
Член на комисијата што не се сложува со мислењето од мнозинството, дава свое одвоено мислење со образложение.
Член 9
Со решението за именување на членовите на
комисијата се именува еден од членовиве за претседател на комисијата, како и потребен број заменици на членовите на комисијата.
Член 10
Со решението со кое во смисла на членот 68
или 69 на Законот се формира лекарска комисија,
се определува кој срган на управата ќе ги врши
административните и техничките работи на лекарската коми-сија.
Член 11
Лекарската комисија во првостепената поста-пка'
t o дава својот наод и мислење за процентот на во-:
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ениот инвалидитет, за телесното оштетување што
повлекува доаво на ортопедски додаток и за неспособноста за стопанисување — врз основа на непосреден преглед на лицето и врз основа на медицинската и друга документација за фактите што се од
влијание за утврдување на процентот на воениот
инвалидитет односно неспособноста за стопанисување.
Член 12
Лекарската комисија во првостепената постапка
може, по потреба, да работи и вон постојаното седиште што и е определено во смисла на членот 68
став 2 од Законот.
Член 13
Лекарската комисија во второстепената постапка го дава својот наод и мислење, по правило; врз
основа на непосреден преглед на лицето и врз основа на медицинската и друга документација прибавена во првостепената постапка. Оваа комисија мож е да даде свој наод и мислење и без непосреден
преглед на лицето, ако најде дека не е потребен
таков преглед.
Ако лекарската комисија во второстепената постапка најде дека документацијата на лекарската
комисија во првостепената постапка е непотполна,
ќе изврши непосредно потребно дополнение на медицинската документација.
Член 14
За лице што се наоѓа на лекување во стационарна здравствена установа, лекарските комисии
можат да дадат свое мислење и врз основа на наодот и извештајот (дијагнозата, историјата на болеста и сл.) од таа установа.
Член 15
Ако лице што е повикано на преглед, поради
својата здравствена состојба не е способно да патува за подолго време, тоа може по предлог од општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита да биде прегледано во
својот стан. Прегледот го врши лекар—член на лекарска комисија. Во таков случај лекарските комисии даваат свој наод и мислење врз основа на наодот и извештајот од лекарот што го извршил прегледот.
Член 16
За лице што се наоѓа во странство лекарските
Комисии даваат свој наод и мислење врз основа на
прегледот, дијагнозата и извештајот од лекарот што
е овластен да ги лекува службениците на југословенските претставништва во странство, и врз основа
на друга медицинска документација.
Член 17
Ако лекарските комисии најдат дека за давање
наод и мислење е потребно да биде прегледано лицето во специјалистичка здравствена установа или
подложено на специјално испитување, ќе го упатат
во соодветната установа.
Член 18
АКО ОД лекарските комисии се бара наод и мислење во врска со утврдувањето на воениот инвалидитет или телесното оштетување кое повлекува
право на ортопедски додаток, или во врска со утврдувањето ца неспособноста за стопанисување како
услови за признавање на правото на фамилијарна
инвалиднина, кон барањето се доставуваат списите
на инвалидскиот предмет на лицето за чие право
се решава.
Член 19
Лекарската комисија го означува својот наод
со медицински израз, а каде е можно тоа — и со
народниот јазик.
Процентот на воениот инвалидитет се означува
со број и со букви, со наведување на соодветните
одредби од Упатството за оценување на воениот инвалидитет и од Листата на процентите на воениот
инвалидитет која е составен дел од тоа упатство.
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Ако е во прашаше рана, повреда, озледа или
болест добиена во војна, а според мислењето на лекарските комисии процентот на оштетувањето не е
достаточен за признавање на воениот инвалидитет,
лекарските комисии означуваат дека инвалидитетот
изнесува под 20%.
Член 20
При у т в р д у в а њ е ^ на телесното оштетување што
повлекува право на ортопедски додаток лекарските
комисии го означуваат степенот на оштетувањето,
со наведување на соодветната одредба од Листата
на телесните оштетувања што повлекуваат право на
ортопедски додаток.
Ако е во прашање телесно оштетување кое не
повлекува право на ортопедски додаток, лекарските
комисии го даваат во точката 6 на образецот бр. 1
следниот наод и мислење: „Телесното оштетување
ве повлекува право на ортопедски додаток".
Ако воениот инвалидитет настанал како последица од повеќе рани, повреди, озледи или болести,
ќе се постапи според точката 6 од Упатството за
оценување на воениот инвалидитет, со тоа што
оштетувањето настанато како последица од болест
ќе се земе предвид само ако болеста предизвикала
aмпутaциja на екстремитет или потполно губење на
видот на двете очи.
Член 21
Наодот и мислењето на лекарските комисии му
се соопштуваат на прегледаното лице веднаш по
извршениот преглед, е еден примерок од наодот и
мислењето му се доставува пред донесувањето на
решението.
Член 22
Лекарските комисии водат лекарски дневник и
список на прегледаните лица, во кои ги внесуваа^
резултатите на прегледите.
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на овој п р а вилник престанува да в а ж и Правилникот за работата на лекарските комисии во постапката за остварување на инвалидските права на воените инвалиди
од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/50).
Член 24
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1963
година.
Бр. 15-1091
12 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за здравство и социјална
политика,
Мома Марковиќ, с. р.

(страна 1)
Образец бр. 1 (воен инвалидитет)
(формат 210 X 2(97 mm)
ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ОПФАТЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
првостепената

Во

постапка
второстепената

Број на
предмет

инвалидскиот
-

Бр.
на

19— година
Во
Лекарската комисија за преглед на лицата опфатени со Законот за воените инвалиди од војните
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во првостепената — второстепената постапка го прегледа на
19—
(име фамилијарно, татково и
родено)

Од
општина
СР
роден
лична карта бр.
издадена
во
, и врз основа на Правилникот за работата на лекарските комисии во постапката за остварување на инвалидските права
според Законот за воените инвалиди од војните
дава
Наод и мислење
Лекарската комисија утврди:
1) дека постојат следниве РАНИ, ПОВРЕДИ,
ОЗЛЕДИ, кои се ЗЕМААТ како основ за признавање на воениот инвалидитет
2) дека постојат следниве БОЛЕСТИ, кои се
ЗЕМААТ како основ за признавање на воениот
инвалидитет
3) дека постојат следниве РАНИ, ПОВРЕДИ,
ОЗЛЕДИ, БОЛЕСТИ, кои НЕ СЕ ЗЕМААТ предвид
за признавање на воениот инвалидитет

7) дека телесното оштетување не повлекува право на ортопедски додаток

Членови на комисијата:,.Претседател на комисијата,
Горниот наод и мислење ми се соопштени на
ден
Образец бр. 2 (неспособност
за стопанисување)
(формат 210 X 297 mm)
'ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ОПФАТЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ
ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
првостепената

постапка
второстепената

на

19

година

Бр.
Број на инвалидскиот
предмет
Лекарската комисија за преглед на лицата опфатени со Законот за воените инвалиди од војните во
првостепената-второстепената постапка го прегледа
н-а
19—
(име фамилијарно, татково и родено)

од
роден

општина
СР
лична карта бр.

во
, и врз основа на Правилникот за работата на лекарските комисии во постапката за остварување на инвалидските права
според Законот за воените инвалиди од војните дава
Наод и мислење
1) НАОД:

.

2) МИСЛЕЊЕ: прегледаното лице е
за стопанисување.
Неспособноста е трајна — привремена до
а потекува од пред
години.
Членови на комисијата: Претседател на комисијата,
Горниот наод и мислење ми се соопштени на
ден

350.
Врз основа на членот 92 од Законот за воените
инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр.
13/63), Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

I. Општи одредби

ДО

5) дека на именуваниот за редовен живот му е ,
потребна нега и помош од страна на друго лице.
(Оваа рубрика се пополнува кога е во прашање
инвалид од I група или И група на кој инвалидското својство му е признаено според членот 4 од
Законот.)
6) дека напред означеното телесно оштетување
може да се распореди во
степен на оштетување според точката
од Листата на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток

Во
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ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД
ВОЈНИТЕ СО ПРОТЕЗИ, ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА, ПОМОШНИ И САНИТАРНИ СПРАВИ

(страна 2)
4) дека воениот инвалидитет изнесува
% и со букви
ПОСТОЈАНО-ПРИВРЕМЕНО
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издадена

Член I
Снабдувањето на воените инвалиди од војните
и на децата што имаат право на здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните
(во понатамошниот текст: инвалидите) — со протези,
ортопедски и други помагала, помошни и санитарни
справи (во понатамошниот текст: помагалото) на
товар на средствата за здравствена заштита на воените инвалиди од војните, ќе се врши според постапката, според стандардите за материјалите, во
случаите и со роковите на траењето предвидени со
овој правилник.
Член 2
Мислењето за л потребата од помагало и за видот
на помагалото лекарот со соодветна специјалност му
го дава на општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита (во понатамошниот текст: општинскиот орган на управата)
ној решава за правото на инвалидот.
Мислењето на лекарот мора да содржи и потребни медицински и технички елементи за изработката на помагалото.
Член 3
Помагалото му го издава на инвалидот, врз основа на решение од општинскиот срган на управата,
стопанската организација со која републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита склучил договор за изработка на помагалото. Помагалото што се изработува по мера
може стопанската организација со која е склучен
договор за изработка на помагалото да му го издаде
на инвалидот дури откако со стручна контрола е
утврдено дека е изработено квалитетно и дека е
функционално исправно.
Стручна контрола на помагалата што се изработуваат по мера врши специјална комисија, што ја
формира републичкиот ертан на управата надлежен
за работите на социјалната заштита.
Член 4
Инвалидите што имаат право на здравствена заштита по два или повеќе основи, можат да го користат помагалото само по еден основ.
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II. ПРОТЕЗИ
Член 5
Протеза му припаѓа на инвалид на кој му недостасува дел или целиот горни или долни екстремитет.
Кон протезата за горниот екстремитет на инвалидот му припаѓа, како терминален продолжеток,
функционална закачалка и вештачка шака. Кон
шаката на протезата на инвалидот му припаѓаат
и непоставени кожени нараквици за обете раце.
Кон протезата за долниот екстремитет на инвалидот му припаѓа: рало обични чевли, стап и
патерици.
Кон протезата за горниот или долниот екстремитет на инвалидот му припаѓа навлака (чорап) за
чкунката, од материјал (волна, памук или синтетичко влакно) кој им одговара на техничко-медицинските услови.
III. ОРТОПЕДСКИ И СПЕЦИЈАЛНИ ОБУВКИ
Член 6
Ортопедски обувки му припаѓаат на инвалид на
кој тие му се потребни поради тоа што:
1. има нога покуса за повеќе од 2,5 cm, без
оглед дали кусоста е привидна или фактична;
2. има посилно деформиран скочен зглоб или
стопало поради исчашување, искршување или коскени израснатион од поголеми размери изземајќи
го чукаљот (Hallux valgus), ако обувките мораат да
се изработат според гипсен стисок;
3. има вкочанет скочен зглоб Ј(анкилоза);
4. има петно стопало (Реѕ calcaneus);
5. има коњско стопало (Реѕ equinus);
6. има завртено стопало (Реѕ equino-varus);
7. има внатрешна деформација на стопа лото
(Pes varus adductus);
8. има јасни трофични промени со улцерации
на стопалата;
9. болува од елефантијаза;
10. има паралитичко или посилно изразено паретично стопало;
11. има excavatus на стопалата од посилен степен — природен или невроген;
12. има superductus на палецот или на друг
прст на стопалото;
13. нема најмалку три прста или палец на едно
или на обете стопала;
14. има ортопедски апарат во спој со обувките.
Член 7
Специјални обувки, со гумена влошка наместо
' шнирање, му припаѓаат на инвалид:
1. на кој му е ампутирана една нота;
(
2. на кој му е оштетена рака над зглобот на
шаката или се оштетени прстите (најмалку три, помеѓу кои палецот или показалецот) на една рака,
така што да не може да се служи со неа;
3. на кој му се потполно фатени два или три
главни нерви од иста рака (raidialis, ulnaris, mediarnxs);
4. на кој му е вкочанет лактот на една рака под
агол од најмалку 90^/о;
5. на кој му е вкочанет 'рбетниот столб, колкот
или коленото (ankylosis col-umnae vertebradis, amkylosiis coxae, ankylosis genu):
6. кој е слеп.
IV. ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА И МОТОРНИ
ВОЗИЛА
Член 8
Инвалидска количка (теренска и собна) мву припаѓа на инвалид:
1. на кој му се ампутирани обете нове над коленото;
2. на кој му се ампутирани обете нозе под коленото, а протетирање е невозможно или е контура"
инфицирано од медицински (причини; .
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3. на кој му е ампутирана една нога, а поради
прогресивно^ обол ение или предвиденото влошување на состојбата на другата нога не може да се
овозможи одење и да се изврши протетирање;
4. на кој му е ампутирана една нога и една рака;
5. кој има потполна фатеност на долните екстремитети, ако и покрај апарат, поголем дел од времето минува во количка;
6. кој има тешки деформативни или восп а ли телни процеси на големите зглобови од долните
екстремитети, поради што движењето му е потполно оневозможено;
7. кој има потполно ист острана фатеност на р а ка и нога, а оспособување за стоење не е индзапирано од други медицински причини (оболенија на
срцето и сл.).
Инвалидската количка што му припаѓа на инвалид се дава само на употреба, со тоа што таа да
му се враќа на општинскиот орган на управата при
добивањето на нова инвалидска количка.
Член 9
На инвалидите од I група со телесно оштетување од членот 8 на овој правилник може да им се
даде на употреба помало моторно возило.
Инвалидите на кои им е дадено на употреба помало
моторно возило можат да бараат да се изврши поправка на возилото, со тоа што трошоците на поправката за извршената работа да паѓаат на товар
на средствата за здравствена заштита на воените
инвалиди од војните, а трошоците на употребените
материјали, вклучувајќи ги тука и деловите со кои
се заменети дотраените делови, да ги поднесуваат
инвалидите.
На инвалидите што добиле на употреба помало
моторно возило, може наместо надоместок на трошоците за поправка на моторното возило што паѓаат
на товар на средствата за здравствена заштита на
воените инвалиди од војните, да им се определи надоместок во постојан месечен износ.
Член 10
Ако инвалидот на кој во смисла на членот 9 од
овој правилник му е дадено помало моторно возило на употреба го изгуби својството на инвалид
од I група, или добие ново помало моторно возито,
е должен да му го врати порано добиеното моторно
возито на општинскиот орган на управата..
V. ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член И
Соодветни кожени нараквици му припаѓаат на
инвалид:
1. на кој потполно му се фатени најмалку два
или три главни нерви на иста рака (radialis, ulnaris,
medianus);
2. на кој му е фатен брахијалниот плексус на
една -рака, така што прстите од таа рака да не може
да ги употребува;
Зо на кој му се ампутирани најмалку два прста
од една шака;
4. на кој поради повреда или оболение прстите
Му се деформирани така што да не може да носи
обични нараквици;
5. кој има ампутација или фатеност на еден
или обата долни екстремитети, ако мора да користи
патерици или стапови, без оглед дали носи протеза
односно друго помагало за ногата;
6. кој има на шаките трофични промени од посилен степен или потешко васкуларно обол ение со
промени на прстите;
7. ifoj е слеп.
Нараквиците се постава ат со крзно во случаите
од точ. 1, 2 и 6, а со ф л а н е л во случаите од тон.
3 до 5 и 7 на членот 11 од овој правилник.
Кожна
1) што
2) што
3) што

Член 12
капа му припаѓа на инвалидот:
има дефект на череп соите коски;
е слеп;
болува од трауматична епилепсија.
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Член 13
Кожен елек или волнен џемпер му припаѓа на
инвалид:
1) на кој поради оболување или повреда на 'рбетот му е признаено својство на инвалид од I или
II група;
2) на кој поради обидувањето на белите дробови
му е признаено својство на инвалид од I или II
група.
Член 14
Апаратот за заја.кнување на слухот му припаѓа
на инвалид што има обострана загуба на слухот
за повеќе од 40 децибели што не може да му се
поправи со лекување — ако апаратот на инвалидот
му е нужно потребен при вршењето на неговото занимање или функција, како и на инвалидот на
кој инвалидското својство му е признаено по основот на загуба на слухот и на инвалидот од I или
II група — без оглед на неговото занимање или
функција.

валиди од војните ќе се изработи ново помагало
односно ќе се поправи веќе даденото помагало ако
неупотребливоста на помагалото настанала поради
анатомски или функционални промени, односно ако
неупотребливоста настанала по истекот на гарантниот рок за таквото помагало — поради неиздржливост на материјалот од кој е изработено.
Пред истекот на рокот на траењето на протезата, лежиштето на протезата може да му се промени
на инвалид кој има ампутирани горни или долни
екстремитети а дошло до значителна атрофија на
чкунката, та поради тоа мора да носи три или повеќе навлаки (чорапи) на чкунката, а може да се
изврши и поправка на протезата или ортотичкото
средство (член 15) ако дошло до негова неупотребливост поради несакано расипување.
Анатомските или функционалните промени и
неупотребливоста на помагалата поради неиздржливост на материјалот или несаканото расипување ги
утврдува специјалната комисија од членот 3 на
овој правилник.

Член 15
Апаратите за горните и долните екстремитети,
таласите, корсетите и ми д ерите (ортотички средства)
му припаѓаат на инвалид на кој му се потребни тие
заради овозможување на опирање, спречување да
настапи деформитет, коригирањ,е на постојниот деформитет и контролирана на неволните движења.

VII. ПОСТАПКА
Член 21
Постапката за добивање на помагало, за замена
на помагало пред или по утврдениот рок, како и за
поправка на помагало ја поведува општинскиот
орган на управата по барање од инвалидот.

Член 16
Очни, забнопротетски, помошни и други помагала на инвалид му припаѓаат и во случаите и под
условите предвидени со прописите донесени врз
основа на Законот за здравственото осигурување
С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/6-2 и 53/62).

Член 22
По применото барање општинскиот орган на
управата го упатува инвалидот заради преглед до
лекар односно до соодветната комисија.

VI. РОКОВИ НА ТРАЕЊЕТО
Член 17
Рокот на траењето на помагалата изнесува за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

помало моторно возило — —
кожен елек — — — — —
кожена капа — . — — — —
кожени нараквици поставени
крзно — — — — — — —
волнен џерпер
— — — —
кожени нараквици поставени
фланел
— — — — — —
специјални обувки
— — —
ортопедски обувки — — —

—
—
—
со
—
—
со
—
—
—

5 години
4 „
4
„
3
3

„
„

12 месеци
12 „
8 „

Член 18
За помагалата што не се опфатени со членот
17 од овој правилник ќе се применуваат во поглед
на роковите на траењето прописите што важат за
осигурените лица според Законот за здравственото
осигурување.
Рокот на траењето на помагалата се смета од
денот на извршената порачка.
Член 19
Протези, ортопедски средства (член 15), инвалидска количка и помали моторни возила инвалид
добива по истекот на пропишаниот рок на траењето
само ако дотраеле, или ако функционално не одговараат, или ако поради оштетување станале неупотребливи.
Дека помагалото дотраело и дека функционално
не одговара и дека е неупотребливо поради оштетување — утврдува за протезите, ортопедските средства и инвалидската количка специјалната комисија
од членот 3 на овој правилник, а за моторните возила комисијата што 4а именува општинскиот орган
на управата по потреба.
Член 20
Пред истекот на рокот на траењето на помагалото, определен со овој правилник, на товар на
средствата за здравствена заштита на воените ин-

Член 23
По извршениот преглед на инвалидот односно
помагалото лекарот односно соодветната комисија
му дава мислење на општинскиот орган на управата
за потребата од помагало и за видот на помагалото,
како и за замената на помагалото пред или по
утврдениот рок, или за поправка на помагалото.
Член 24
Врз основ;а на мислењето од лекарот односно од
комисијата дадено во смисла на членот 23 од овој
правилник, општинскиот орган на управата донесува решение.
Член 4 25
Ако второстепениот орган на управата, решавајќи по жалбата на инвалидот најде дека наодот
и мислењето на лекарот односно на соодветната
комисија врз основа на кои е донесено првостепеното решение не се јасни или не се потполни, може
да побара од истиот лекар односно комисија дополнение на наодот и мислењето, или да побара наод
и мислење од друг лекар со соодветна специјалност
или комисија, на кои им го упатува инвалидот на
преглед.
Член 26
По донесувањето на позитивното решение, општинскиот орган на управата на чие подрачје инвалидот престојува го упатува инвалидот до стопанската организација со која е склучен договорот
за изработка на помагалото.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 27
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку,
при снабдувањето на инвалидите со помагала согласно ќе се применуваат прописите за индикациите, стандардите за материјалите, роковите на траењето, типовите и стандардните делови на помагалата и за утврдувањето на исправноста на помагалата, донесени врз основа на Законот за здравственото осигурување.
Член 28
Републичкиот орган на управата надлежен за
работите на социјалната заштита ги склучува договорите за изработка на помагала со стопанските
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организации што изработуваат односно набавуваат
помагала. Договорот треба да содржи особено: одредби за квалитетот, гарантните рокови и обврските
на стопанската организација во случај на расипување или неупотребливост на помагало пред истекот
на гарантниот рок ако до тоа дошло без вина на
инвалидот.
Член 29
Инвалидите кои на денот на почетокот на применувањето на овој правилник користат помагало
добиено според одредбите од Правилникот за снабдување на воените инвалиди од војните со ортопедски помагала и со санитарни справи („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 17/57 и 51/58) ќе го користат од
тој ден под условите и со роковите на траењето
определени со овој правилник — без повторно утврдување на потребата од помагало и без донесување
на ново решение.
Член
Општинскиот орган на управата врши ликвидација на сметките и исплата на трошоците настанати во врска со снабдувањето на инвалидите со
помагала — од средствата за здравствена заштита
на воените инвалиди од војните.

Среда, 19 јуни 1963

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Бр. 05-2180/3
3 м а ј 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р

352.
Врз основа на членот 47 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр.
22/62 и 53/62), на предлог од Сојузниот завод за социјално осигурување, а во согласност со Државниот
секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за трудот пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕТО ВО СТРАНСТВО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 31
Општинскиот орган на управата ќе води евиденција за инвалидите што добиваат ортопедски
помагала, и тоа: според медицинските индикации,
според видовите на ортопедските помагала, како
и според датумот на извршувањето на порачката на
ново односно извршување поправка на старо ортопедска помагало.
Со
вилник
дување
педски

Член 32
денот на влегувањето во сила на овој прапрестанува да в а ж и Правилникот за снабна воените инвалиди од војните со ортопомагала и со санитарни справи.

Член 33
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1963
година.
Бр. 15-915
12 јуни 1963 година
1
Белград
Сојузен секретара
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

351.
Врз основа на членот 9 оддел П Од Уредбата'
5а пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност
со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот
секретаријат за индустрија пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕКАРНИЦИ
Член i
Во Правилникот за техничките услови при изградба и реконструкција на пекарници („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 42/60) по членот 29 се додава
нов член 20а, кој гласи:
„Одредбите од овој правилник не се однесуваат
на пекарниците чиј капацитет на производството за
8 часа работа изнесува до 250 кг леб."

Член 1
Лицата осигурени според Законот за здравственото осигурување (во понатамошниот текст: Законот)
1
— за време на службата односно престојот во странство користат во странство здравствена заштита и
остваруваат други права од здравственото осигурување на товар на фондот на здравственото осигурување (во понатамошниот текст: фондот) на начинот
и според постапката што се определени со овој правилник.
ј
1
Член 2
Правата од здравственото осигурување осигурените лица ги остваруваат во странство, по правило, преко дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија кое во смисла на овој правилник го
обезбедува користењето на здравствената заштита
во странство (во понатамошниот текст: претставништвото).
По барање од претпријатијата на речниот сообраќај што имаат свои агенции во странство односно
југословенските стопански организации што вршат
работи во странство, Сојузниот завод за социјално
осигурување (во понатамошниот текст: Сојузниот
завод) може да одобри осигурениците запослени кај
овие стопански организации и членовите на нивните фамилии, наместо преку претставништвото, да
ги остваруваат во странство правата по основот на
Здравственото осигурување преку агенцијата на
Јпретпријатието на речниот сообраќај односно преку
деловницата на стопанската организација што врши
работи во странство (во понатамошниот текст: деловни цат а).
II. КОРИСНИЦИ И ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА
Член 3
Пра1во да користат полна здравствена заштита
(член 31 од Законот) од првиот ден на запослувањето на осигуреникот во странство имаат во смисла
на Законот:
1) осигурениците — југословенски државјани во
редовен работен однос к а ј југословенски органи,
установи, стопански и други организации во странство (член 41 став 1 од Законот);
2) членовите на потесната фамилија (брачниот
Другар и децата) на осигуреникот од точката 1 н а
овој член упатен на служба во стра-нство на време
подолго од шест месеци (член 41 став 2 точка 1 од
Законот).
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' Член 4
Право да користат полна здравствена заштита
(член 31 од Законот) по истекот на шест месеци
запослување односно престој на осигурениците во
странство имаат во смисла на Законот југословенските државјани:
1) осигурениците запослени во домаќинства на
осигуреници — Југословенски државјани на слз^жба
во странство к а ј југословенски органи, установи, стопански и други организации (во понатамошниот
текст: организациите) или во меѓународни организации (член 42 став 1 од Законот);
2) осигурениците запослени к а ј странски организации односно работодавци — ако го задржале
својството на лице во работен однос на територијата
на Југославија (член 42 став 1 од Законот);
3) осигурениците запослени во странство по
основот на меѓународен договор или по одобрение
од надлежниот орган на кои во странство не им е
обезбедено здравствено осигурување од странски
носител на осигурување (член 14 став 1 и член 42
став 1 од Законот);
4) осигурениците упатени во странство од организацијата к а ј која се во редовен работен однос —
заради вршење определени работи или задачи (член
42 став 1 од Законот);
5) осигурениците во редовен работен однос упатени во странство заради стручно усовршување и
учење односно здобивање со пракса (член 43 од
Законот);
6) осигурениците упатени во странство заради
стручно усовршување и учење односно здобивање
со пракса (член 43 од Законот), како:
а) ученици во стопанството и ученици на стручни училишта со практична обука;
б) лица на школување, стручно усовршување
или постдипломски студии, кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат
стипендија;
'
в) лица што организацијата, пред засновањето
на работниот однос со нив, ќе ги упати како свои
стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување;
7) членовите на потесната фамилија (брачниот
другар и децата) лицата од точ. 1 до 4 на овој став
(член 42 став 2 од Законот).
На лицата од точката 3 став 1 на овој член ќе
се смета дека во странство им е обезбедено здравствено осигурување ако се осигурени к а ј органот,
установата или друштвото што го спроведува здравственото осигурување во земјата во која се запослени или ако со договорот за работа им е обезбедена
здравствена заштита од странската организација
или установа к а ј која се запослени.
Член 5
Право да користат здравствена заштита во
странство само во случај на неопходна лекарска
помош имаат во смисла на Законот:
1) лицата од членот 4 став 1 точ. 1 до 6 на овој
правилник — за првите шест месеци на запослување односно престој во странство ако вкупното
време на запослувањето односно престојот трае подолго од шест месеци, односно за сето време на
запослувањето или престојот ако тоа вкупно трае
до шест месеци (член 42 став 1 и член 43 од З а конот) ;
2) брачниот другар и децата на осигурениците
од членот 3 точка 1 на овој правилник што се упатени на служба во странство до шест месеци —
додека престојуваат со осигуреникот во странство
(член 41 став 2 точка 2 од Законот);
3) брачниот другар и децата на осигурениците
од членот 4 став 1 точ. 1 до 4 на овој правилник —
додека престојуваат со осигуреникот во странство,
за првите шест месеци на неговото запослување ако
вкупното време на запослувањето трае подолго од
6 месеци, односно за сето време на запослувањето
ако тоа вкупно трае до шест месеци (член 42 став
2 од Законот).
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Член 6
Осигурени лица што се наоѓаат во странство по
приватна работа а не од причините наведени во чл.
41 до 43 на Законот, имаат право да користат здравствена заштита во смисла на Законот само во случај
на неопходна лекарска помош, и тоа само за првите
три месеци престој во странство (член 44 од З а конот).
III. КОРИСТЕЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВА
СТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО
I. Претходна постапка во Југославија
Член 7
Правото на здравствена заштита во странство на
товар на фондот можат да го користат осигурените
лица во смисла на овој правилник (осигурениците
од чл. 3 до 5 на овој правилник, брачниот другар
и децата на тие осигуреници и лицата од членот 6
на овој правилник) за кои пред поаѓањето во странство е утврдено дека не болуваат од акутно оболение или дека не постои растројство во нивната
здравствена состојба' кое условува потреба од лекарска помош, како и дека тие не болуваат од хронични или други болести поради кои е потребно
подолго или постојано лекување и постојан лекарски надзор. За осигурено лице што заминува во
земја односно подрачје во кое климата суштествено се разликува од климата во Југославија, е потребно и да се утврди дека тоа лице може без
штета по здравјето да ги поднесува изменетите климатски услови.
Начинот на утврдувањето на здравствената состојба на осигуреното лице го определува н а д л е ж ниот комуналец завод за социјално осигурување (во
понатамошниот текст: комуналниот завод), со тоа
што во стручното мислење да мора изречно да се
наведе дали според утврдената здравствена состојба
на осигуреното лице постојат или не постојат пречки во смисла на ставот 1 на овој член тоа, да користи, во случај на заминување во странство, здравствена заштита на товар на фондот.
Член 8
Членовите на владините и други државни делегации, дипломатските курири и лицата што ги упатува Државниот секретаријат за надворешни работи
да вршат повремени функции во меѓународни организации, можат, по исклучок од членот 7 на овој
правилник, да користат здравствена заштита во
странство на товар на фондот, во пропишаниот
обем и траење, и без претходно утврдување на
здравствената состојба по постапката определена од
страна на надлежниот комунален завод.
Член 9
Организацијата што го упатува осигуреникот во
странство е должна осигуреникот и членовите на
неговата потесна фамилија да ги упати, пред заминувањето во странство, на преглед заради утврдување на нивната здравствена состојба на начинот
определен од страна на надлежниот комунален завод (член 7 став 2). Упатувањето во странство од
страна на организацијата во согласност со овој
правилник може да се врши само ако е утврдено
дека не постојат пречките од членот 7 став 1 на
овој правилник.
Фондот не ги поднесува трошоците за лекување
во странство за осигуреното лице за кое пред загминувањето во странство не е утврдено дека не постојат пречки или е утврдено дека постојат пречките од членот 7 став 1 на свој правилник,
туку тие трошоци паѓаат на товар на организацијата што го упатила тоа лице во странство, на
работодавецот што од Југославија повел лице з а послено како домашна послуга во неговото домаќинство односно на самото осигурено лице што се
наоѓа во странство по приватна работа. Согласно
со одредбите на прописите со кои е регулирана материјалната одговорност на работниците и службен
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ниците, за штетата сторена на организацијата која
е должна да ги поднесува трошоците за лекување во
странство за осигуреното лице што е упатено во
странство противно на одредбата од ставот 1 на овој
член, на организацијата и одговара службеното лице во организацијата кое на осигуреното лице му
издало налог односно одобрување за патување во
странство.
По исклучок, фондот ги поднесува трошоците на
неопходната лекарска помош во странство во случаите од ставот 2 на овој член ако потребата од
таква помош настапила поради несреќен случај
предизвикуван без вина на осигуреното лице.
2. Обезбедување на користењето на здравствена
заштита
Ч-лен 10
Користењето на здравствената заштита во
странство на товар на фондот го обезбедува претставништвото за подрачјето на својата надлежност
на еден од следниве начини:
1) со осигурување к а ј орган, установа или друштво што спроведуваат здравствено осигурување
во односната земја;
2) со склучување на договор помеѓу претставништвото и соодветните јавни здравствени установи
односно со потребен број лекари за општа пракса
и лекари специјалисти;
3) со определување на лекарите и здравствените
установи к а ј кои осигурените лица според својот
слободен. избор можат да се лекуваат.
Претставништвото акредитирано во земјата во
Која тоа нема свое седиште ќе го обезбеди користењето на здравствената заштита на еден од начините
наведени во ставот 1 на овој член во земјата во која
престојуваат осигурените лица.
Во земјите со кои Југославија склучила конвенција за социјално осигурување или спогодба за заемно бесплатно лекување на определени категории
осигуреници, на лицата опфатени со конвенцијата
или со спогодбата им се обезбедува користењето на
здравствената заштита на начинот определен со
конвенцијата односно спогодбата.
При изборот на начинот на обезбедувањето на
користењето на здравствената заштита во смисла
на ставот 1 од овој член, претставништвото ќе води
сметка за потребата од обезбедување ефикасна
здравствена заштита и за потребата од штедење на
средства, земајќи ги првенствено предвид јавните
здравствени установи (клиниките, болниците, поликлиниките, амбулантите).
Член 11
Кога претставништвото им го обезбедува користењето на здравствената заштита во странство на
осигурените лица со осигурување к а ј органот, установата или друштвото што го спроведува здравственото осигурување во односната земја (член 10 став
1 точка 1), должностите на обврзниците за уплата
на придонесот (поднесување пријави за осигурување
и плаќање придонеси) ги врши претставништвото.
Член 12
Претставништвото е должно да го извести Сојузниот завод за начинот на кој им го обезбедило
користењето на здравствената заштита на осигурените лица на подрачјето на својата надлежност. Во
тој извештај тоа ќе даде и податоци:
1) за условите на осигурувањето и за правата
на осигурените лица ако користењето на здравствена
заштита го обезбедило со осигурување к а ј орган,
установа или друштво што спроведува здравствено осигурување во односната земја;
2) за" условите под кои го обезбедило користењето на здравствената заштита со договор, ако
здравствената заштита е обезбедена со договор со
'здравствената установа или со лекар.
За промените што ќе настанат подоцна во н а чинов на обезб едув ањето на користењето на здрав-
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ствената заштита, претставништвото го известува
Сојузниот завод со доставување на податоците од
ставот-1 на овој член.
Член 13
Височината до која трошоците за одделни в и дови здравствена заштита и видовите на здравствените услуги во странство паѓаат на товар на фондот
ги определува Сојузниот заввд со решение за секоја
одделна земја или место, на предлог од односното
претставништво.
Заради утврдување височината до коза трошоците во смисла на ставот 1 од овој член паѓаат на
товар на фондот, претставништвата ќе му ги достават на Сојузниот завод цените на -здравствените
услуги на овие видови здравствена заштита кои
според Законот им се обезбедуваат на осигурените
лица, што ги наплатуваат јавните здравствени установи во седиштето на претставништвото. Ако во
седиштето на претставништвото нема јавни здравствени установи претставништвото ќе ги достави
најниските и највисоките цени на здравствените услуги што ги наплатуваат приватни здравствени установи и приватни лекари. Исто така, претставништвата
ќе му ги достават на Сојузниот" завод и цените за
з а б о т е х н и ч к а помош и забнопротетички средства,
како и за, протез-и, ортопедски и други помагала и
помошни и санитарни справи.
Решението за определување височината на трошоците според овој член, Сојузниот завод ќе му го
достави на претставништвото што го поднесло предлогот, како и на сите републички заводи за социјално осигурување (во понатамошниот текст: републичкиот завод).
Член 14
Ако во некоја земја цените на здравствените
услуги се променат, било да се покачат или да се
намалат — во однос на поранешните цени, претставништвото е должно за тоа веднаш да го извести
Сојузниот завод и да му достави нови цени во смисла на членот 13 став 2 од овој правилник, заради
повторно определување височината на трошоците на
здравствената заштита. До донесување на новото
решение за височината на трошоците, трошоците за
користење на здравствената заштита на товар на
фондот ќ е се наплатуваат до порано определената
височина. Височината на трошоците утврдена со новото решение в а ж и од денот на поднесувањето на
новиот предлог од страна на претставништвото.
Член 15
Кога здравствената заштита во странство се
остварува преку деловници (член 2 став 2), деловниците го обезбедуваат користењето на здравствената заштита, и согласно се применуваат одредбите
од чл. 10 др 14 на овој правилник.
Член 16
Во земјите во кои според мислењето на претставништвото постои потреба од држење постојана
залиха на одделни видови лекови, надлежниот р е публички завод, по предлог од претставништвото,
а по прибавено мислење од Сојузниот завод за заштита на здравјето, ќе одобри создавање на залиха
на лекови.
Начинот на создавањето и користењето на залихи на лекови и водењето tta евиденцијата за трошењето на тие залихи ќе ги определи надлежниот
републички завод во спогодба со претставништвото.
3. Начин на користење на здравствената заштита
Член 17
'Осигурените лица кои според Законот имаат
ћраво да користат здравствена заштита во странство, можат да ја користат, по правило, на начинот
на кој претставништвото односно деловпицата го
обезбедила тоа во смисла на членот 10 од овој прарилник.
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Во земјите со кои Југославија склучила конвенција за социјално осигурување или спогодба за
заемно бесплатно лекување определени категории
осигуреници, осигурените лица користат здравствена заштита на начинот определен во таа конвенција односно спогодба.
Член 18
Осигурените лица, заради користење на здравствената заштита на товар на фондот, добиваат од
надлежното претставништво односно деловница
упат за лекарот односно здравствената установа (во
понатамошниот текст: упатот).
Упатот се издава на пропишаниот образец бр. 1,
а упатот до забен лекар на пропишаниот образец
бр. 2, чии содржини се напечатени на српскохрватски јазик и, ако претставништвото односно деловницата смета за потребно, на англиски, француски
или на службениот јазик на земјата во која се
наоѓа односното претставништво или деловница.
Упатот се издава со важење од 30 дена од денот на
издавањето, заради започнување на користењето на
здравствената заштита во тој рок.
Член 19
Одговорниот службеник на претставништвото
односно на деловницата е должен пред издавањето
на упатот да утврди дали лицето што му се обрнало
има право да користи здравствена заштита во странство на товар на фондот.
Како доказ за ова право служи потврдата што
ја издава комуналниот завод според членот 61 од
овој правилник. Ако осигуреното лице не може со
ваквата потврда да го докаже правото да ја користи здравствената заштита на товар на фондот,
претставништвото односно деловницата, или самото
осигурено лице, ќе побара веднаш, непосредно од
надлежниот комунален завод да достави потврда за
правото или извештај за непостоењето на тоа право.
Член 20
Ако осигуреното лице е запослено надвор од
седиштето на претставништвото односно деловницата, или ако престојува надвор од тоа седиште,
претставништво односно деловница ќе му издаде
упат на негово усно или писмено барање, со поднесување на потврдата од членот 61 на овој правилник. Овој 'упат се издава со важење од два месеца
од денот на издавањето, заради започнување на користењето на здравствената заштита во тој рок.
Трошоците за користење на здравствената заштита се надоместуваат и во случаите од ставот 1
на овој член до височината на трошоците определена во смисла на членот 13 од овој правилник.
Член 21
Ако осигурено лице се наоѓа на болничко лекување, а се предвидува дека такво лекување ќе
трае подолго од три месеци, претставништвото односно деловницата ќе го извести за тоа веднаш надлежниот републички завод и ќе му достави истовремено:
U наод и мислење за потребата од лекување
подолго од три месеци издадено од здравствената
установа (болницата) во која се наоѓа на лекување
осигуреното лице;
2) мислење од истата здравствена установа за
можноста за преместување на болниот на болничко
лекување во Југославија, со оглед на неговата
здравствена состојба;
3) мислење од претставништвото односно деловницата за целесообразност на преместувањето
на болниот на болничко лекување во Југославија,
со оглед на оддалеченоста, как)о и други податоци
потребни за давање оцена и за р е ш а в а њ е в о предметот од страна на надлежниот завод.
Републичкиот завод без одлагање ќе утврди дали постои можност и целесообразност за преместување на оболено осигурено лице на болничко лекување во Југославија, и ако постојат таква можност.
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и целесообразнЈост ќе утврди колку би изнесувале
трошоците за такво лекување во Југославија, и ќ е
донесе решение за тоа кои трошоци ќе поднесува
фондот за болничко лекување од првиот ден на
четвртиот месец. Ова решение заводот ќ е му го
достави итно на претставништвото односно на деловницата во два примерка, од кои еден му се предава на оболеното осигурено лице.
Член 22
Превенција, нега и лекување на болестите на
забите и устата осигурените лица користат во странство на ист начин како и другите видови здравствена заштита (чл. 17 до 20).
Член 23
Забнотехничката помош (забни крунички и мостови) и забнопротетички средства (забни протези)
односно набавка на протези, ортопедски и други
помагала или помошни и санитарни справи, осигурените лица можат да користат односно да вршат
во странство на товар на фондот само по претходно добиено одобрение од надлежниот републички
завод.
Барањето за одобрување на користењено на
з а б о т е х н и ч к а помош и забнопротетички средства
и барањето за набавка на протези, ортопедски и
други помагала или помошни и санитарни справи
го поднесува осигуреникот за себеси и за членовите
на потесната фамилија до републичкиот завод преку претставништвото односно деловницата на пропишаниот образец бр. 26 односно образец бр. 3.
Во барањето за користење забнотехничка помош и забнопротетички средства осигуреникот е
должен да наведе дали тој пред тоа, односно членот на неговата фамилија за кој бара одобрение,
веќе користил забнотехничка помош или забнопротетички средства на товар на фондот, кој вид помош односно средства, кога и мај кој завод за социјално осигурување. Кон барањето се поднесува:
1) упат (член 18), пополнет и заверен од претставништвото односно деловницата, со потребни податоци;
2) наод на забниот лекар со специфицирана
претсметка, на пропишаниот образец бр. 2а пополнет со сите предвидени податоци и потпишан од
забниот лекар.
Во барањето за набавка на протези, ортопедски
и други помагала или помошни и санитарни справи
осигуреникот е должен да наведе дали тој, односно членот на фамилијата за кој бара одобрение,
веќе користил протеза, ортопедско или друго помагало, помошна или санитарна справа, од кој вид,
кога и к а ј кој завод за социјално осигурување. Кон
барањето се поднесува:
1) упат (член 18), пополнет и заверен од претставништвото односно деловницата, со потребни податоци, во кој лекарот исцрпно ќе ја внесе дијагнозата и причините поради кои протезата, ортопедското или друго помагало, помошната или санитарната справа се препорачува, а ако е во прашање
набавка на очила, и диоптрија на стаклата и вид
на очилата;
2) специфицирана претсметка на трошоците односно цена на набавката.
Поправка на забна круничка, забен мост или
забна протеза, како и поправка на протези, ортопедски и други, помагала или помошни и санитарни
справи, кога е тоа предвидено со посеби прописи,
осигурените лица можат да вршат во странство и
без претходно одобрение од републичкиот завод,
на начинот определен во чл. 17 до 20 на овој правилник, со поднесување до претставништвото односно деловницата писмена изјава дека е оштетена
или расипана забна круничка, забен мост или забна протеза, односно протеза, ортопедско или друго
помагало, помошна или санитарна справа добиена
на товар на фондот, со податок кога it кај кој завод
за социјално осигурување е добиена.
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Член 24
Осигурено лице кое без претходно одобрение од
републичкиот завод користило некоја од оние видови здравствена заштита за чие користење според
членот 23 од овој правилник е потребно такво одобрение, може да му поднесе дополнително барање
за надоместок на трошоците на републичкиот завод
преку претставништвото односно деловницата.
Кон барањето за надоместок на трошоците мораат да се поднесат документите и податоците предвидени во членот 23 на овој правилник.
Член 25
Ако осигурено лице кое има право да користи
полна здравствена заштита во странство ја користи
таа заштита кај други здравствени установи односно лекари, а не кај оние што се определени во
смисла на овој правилник во одделна земја односно
место, трошоците на заштитата користена на тој
начин во таа или друга земја ги поднесува фондот
до височината што за таков вид заштита односно
вид здравствена услуга е предвидена во смисла на
членот 13 од овој правилник за земјата односно местото во кое осигуреникот е настанет за времето на
престојот во странство.
Член 26
Кога републичкиот завод ќе го примат барањето
од осигуреникот за одобрение на користењето на
забнотехничка помош или забнопротетички средства,
набавка на протези, ортопедски и други помагала,
помошни или санитарни справи, со потребната документација и со податоците во смисла на членот
23 од овој правилник, ќе утврди:
1) дали осигуреното лице за кое се бара одобрение ги исполнува општите услови пропишани за
користење односниот ЕИД здравствена заштита (времето на претходното осигурување, годините на возраста на детето, редовното школување на детето и
друго);
2) дали се исполнети условите определени со
посебни прописи за индикациите, стандардите и роковите на траењето за видот на здравствената заштита чие користење се бара.
Ако се исполнети сите пропишани услови, ре-лубличкиот завод ќе го одобри без одлагање користењето на односниот вид здравствена заштита или
видовите здравствени услуги на товар на фондот,
по цените од прило-жената претсметка на трошоците, а најмногу до височината на трошоците предвидена во смисла на членот 13 од овој правилник.
За сите-случаи на дадено одобрение за користење оној вид здравствена заштита за кој со посебни прописи е определен рокот на траењето (забо т е х н и ч к а помош, забнопротетички средства, протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи), републичкиот завод ќе го извести
надлежниот комунален завод, заради внесување
податоци за користењето на таквата заштита во,
личниот картон на осигуреникот.
Член 27
За утврдување на фактите во поглед на здравствената состојба и давање лекарска оцена и мислење во 'постапката к а ј републичките заводи по
барањата за остварување правата на здравствена
заштита, е надлежна лекарската комисија односно
комисијата на вештаци-лекари на комуналниот завод в о седиштето на републичкиот завод.
Член 28
Републичкиот завод може определени работи во
врска со користењето на здравствена-, заштита во
странство да пренесе врз одделни комунални заводи, за осигурените лица од нивното подрачје.
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IV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРУГИТЕ
' ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 20
Кога осигурениците од членот 4 став 1 точ. 1 и
2 на овој правилник имаат право на надоместок на
личниот доход на товар на фондот (член 68 ст. 2 и
3 и член 72 ст. 2 и 3 од Законот), тие го остваруваат
тој надоместок к а ј републичкиот завод прек.у претставништвото односно делоеницата.
Барањето за надоместок на личниот доход осигуреникот го поднесува до претставништвото односно до деловницата на пропишаниот образец бр. 4.
Кога претставништвото односно деловницата ќе
го прими барањето и ќе ја утврди точноста на наодите во него, ќе стави своја заверка и ќе му го до-;
стави барањето на републичкиот завод надлежен
според седиштето на комуналниот завод к а ј кој осигуреникот е осигурен.
Републичкиот завод врз основа на применото
барање, откога ќе го утврди правото на надоместок
на личниот доход, ќе го определи износот на надоместокот и ќе му издаде налог за исплата на надоместокот на претставништвото односно делоеницата.
Ако републичкиот завод утврди дека не постои
право на надоместок на личниот доход, ќе донесе
за тоа решение и ќе му го достави на претставништвото односно на деловницата заради врачување
на осигуреникот.
Преписот на налогот за исплата на надоместокот на личниот доход, како и преписот на решението со кое е одбиено барањето за исплата на надоместокот на личниот доход, републичкиот завод му
доставува и на комуналниот за-вод.
Член 30
Накрцаниот персонал на бродови кој поради
природата на болеста мора да се истовари во странска лука заради сместување во болница (член 69
став 2 од Законот) го остварува надоместокот на
личниот доход кај организацијата на која и припаѓа бродот.
Надоместоците исплатени на лицата од ставот
1 на овој член и ги надоместува на организацијата
комуналниот завод.
Член 31
Надоместокот на патните трошоци кои во смисла на Законот им припаѓа на осигурените лица
(член 74 од Законот) опфаќа:
1) надоместок за трошоците за превоз;
2) надоместок за трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во
друго место.
Член 32
Надоместок на патните трошоци им припаѓа во
смисла на Законот на осигурените лица:
1) кога мораат да патуваат од местото на запослувањето односно од местото на престојот во кое
нема лекар, или нема лекар со потреба специјалност, или нема соодветна здравствена установа, —
до најблискиот лекар или здравствена установа во
друго место, заради лекарски преглед или лекување
(член 75 точка 2 од Законот);
2) кога превозот на осигуреното лице е потребен заради прием во здравствена установа, отпремање од здравствена установа и преместување од
една во друга здравствена установа, во местото на
запослувањето односно постојаниот или привремениот престој на болниот, ако потребата од превоз е
условена со здравствената состојба на болниот, а таа
потреба ја утврдил лекарот или здравствената установа во која е лекуван болниот, или и без тоа —
ако превозот бил потребен поради итност на случајот односно од други медицински причини (член 77
став 1 од Законот).
Фактите од ставот 1 на овој член ги утврдува
претставништвото односно деловницата врз основа
на мислењето на определениот лекар или здравствената установа, односно со проверка.
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Член 33
'
Надоместокот за трошоците за превоз му припаѓа на осигуреното лице на товар на фондот, во'
износот пресметан според најкусата релација а според основната тарифа за редовни превозни средства
на јавниот сообраќај (железница и брод — II класа, авион — туристичка класа).
На осигурено лице кое поради природата на
болеста користи друг вид превоз, или користи повисока класа на железница или брод, или кола за
спиење, претставништвото односно деловницата мож е да му исплати надоместок на фактичните трошоци за превоз ако по мислење од здравствената
установа односно од лекарот што го лекува осигуреното лице е потребен таков превоз, со писмена
обврска на тоа лице дека самото ќе ја поднесува г
разликата во трошоците за превоз ако републичкиот завод не го одобри надоместокот на фактичните трошоци за превоз. Барањето за исплата на
надоместокот на фактичните трошоци осигуреното
лице го поднесува на пропишаниот образец бр. 5, а
писмената обврска ја дава на пропишаниот образец бр. 5а.
За трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место на
осигуреното лице му припаѓа надоместок во височина од 40% од износот на пропишаната најниска
дневница за службени патувања во односната земја.
Член 34
Надоместокот на патните трошоци (надоместокот за трошоците за превоз и надоместокот за трошоците за исхрана и сместување) во смисла на членот 33 од овој правилник му припаѓа на осигуреното
лице и за придружникот ако на осигуреното лице
упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на
патувањето и престојот (член 76 од Законот).
Член 35
Одобрението за доаѓање во Југославија заради
лекување му го дава на осигуреното лице што е
запослено или престојува во странство, по барање
од тоа лице, републичкиот завод.
Барањето со соодветната медицинска документација и со мислењето од здравствената установа
или лекарот за потребата од лекување во Југославија, осигуреното лице го поднесува преку претставништвото односно деловницата. Во мислењето треба да се означи и начинот на превозот, ако поради
природата на болеста е потребен специјален превоз
во смисла на членот 33 став 2 од овој правилник,
како и дали е потребен придружник за време на
патувањето.
Претставништвото односно деловницата ќе му
го достави применото барање на републичкиот завод, со свое мислење дали лекувањето може да се
врши во местото на постојаното запослување или
престојот на осигуреното лице и, ако може, во која
здравствена установа би можело да се спроведе тоа
лекување и колку би чинеле трошоците на лекувањето.
Републичкиот завод ќе ја спроведе пропишаната
постапка заради утврдување на цел сообразноста на
доаѓањето на осигуреното лице во Југославија заради лекување и ќе донесе соодветно решение.
АКО осигурено лице заради лекување дојде во
Југославија без претходно одобрение од републичкиот завод, барањето за надоместок на патните трошоци со соодветната медицинска документација ќе
му го поднесе непосредно на републичкиот завод
заради донесување на решение во смисла на ставот
4 од овој член.
Член 36
Помошта за опрема на новородено дете осигурениците ја остваруваат к а ј републичкиот завод преку претставништвото односно деловницата.
Барањето за исплата на помошта за опрема на
новороденото дете, со извод од. книгата на родените
за детето, осигуреникот му го поднесува на претставништвото односно деловничката, која го доста-
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вува до републичкиот завод заради донесување на
решение.
Републичкиот завод му го доставува решението
на осигуреникот преку претставништвото односно
деловницата, заедно со налогот за исплата.
Член 37
Помошта за опрема на новородено дете во смисла на Законот припаѓа во износот определен од
собранието на комуналната заедница на социјалното
осигурување к а ј чиј завод е осигурен осигуреникот,
а се исплатува во валутата на земјата во која е запослен осигуреникот односно во која е упатен, во
износот пресметан според важечкиот курс.
Член 38
Надоместокот на трошоците за закоп на лицето
што го извршило законот на осигурено лице во
странство, му припаѓа во смисла на Законот на товар на фондот во височина на фактичко потребните
трошоци за закоп во местото во кое умрело осигуреното лице.
Лицето што извршило закоп на осигурено лице
го остварува правото на надоместок к а ј републичкиот завод преку претставништвото односно деловн и о т а со поднесување на барање кон кое се приложува извод од матичната книга на умрените,
сметка за трошоците за закоп со поединечно наведени сите трошоци на законот, и други докази.
Претставништвото односно деловницата го доставува барањето со документацијата до републичкиот
завод.
Републичкиот завод го утврдува износот на надоместокот за трошоците за закоп на осигурено
лице и му издава налог за исплата на претставништвото односно деловницата, а ако не го признава
надоместокот или дел од трошоците за закоп донесува за тоа решение.
Претставништвото односно деловницата може,
по барање од лицето што извршило закоп, пред добивањето на налогот за исплата на трошоците за
закоп, да исплати аконтација најмногу до износот
на фактичко потребните трошоци за закоп во местото во кое умрело осигуреното лице, со писмена
обврска на лицето што го извршило законот дека
ќе го врати износот на примената аконтација или
повеќе примениот износ ако републичкиот завод не
го признае надоместокот на трошоците за закоп или
не го признае надоместокот на овие трошоци во в и сочината на исплатената аконтација. Барањето за
исплата на аконтацијата се поднесува на пропишаниот образец бр. 5, а писмената обврска се дава на
пропишаниот образец бр. 5а.
Член 30
Ако во странство закопот на осигурено лице го
изврши претставништвото односно деловницата или
странска установа односно организација, претставништвото односно деловницата, откако ќ е утврди
претходно дека умреното лице било здравствено
осигурено, може на товар на фондот да ги исплати
фактичко потребните трошоци за закоп во местото
во кое умрело осигуреното лице.
Во случајот од ставот 1 на овој член претставништвото односно деловницата ќе го извести веднаш по извршената исплата републичкиот завод и
ќе му ја достави документацијата од членот Зв став
2 на овој правилник, заради дополнителна согласност.
По приемот на извештајот со 'документацијата
од ставот 2 од овој член, републичкиот завод ќе
утврди дали постоел основ, за исплата и ќ е даде согласност односно ќе донесе решение за непостоење
на правото на надоместок на трошоците за закоп.
Член 40
Трошоците за закоп за осигурените лица умрени
во странство чии посмртни остатоци се пренесени
во Југославија паѓаат на товар на фондот и се исплатуваат во височината на факт^чно потребните
трошоци за закоп во местото во кое умрело осигуреното лице (член 85 став 4 од Законот). Исплатата
се в р ш и по барање од лицето што го изврш,ило-законот и ја поднесло документацијата предвидена
во членот 3)8 од овој правилник.
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на организацијата републичкиот завод, во смисла
на членот 45 став 1 од Зако-нот и членот 44 од овој
правилник.
Член 46
Контрола на правилноста на исплатите врши
и согласност за исплатите игвршени од депозитот
к а ј претставништвата односно деловниците дава
републичкиот завод.
Сојузниот завод може да врши постојана или
повремена контрола на одобренијата дадени од републичките заводи за исплати од депозити.
Член 47
Претставништвото односно д е л о в н и ц а ^ е долV. ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ, НАДОМЕ- .жна секој месец да му доставува на републичкиот
завод извештај за исплатите извршени од депозит
СТОЦИТЕ И ПОЖОЛТИТЕ ВО СТРАНСТВО И
во текот на изминатиот месец за лицата осигурени
КОНТРОЛА НА ПРАВИЛНОСТА НА ИСПЛАТИТЕ
к а ј комуналните заводи чие седиште е на подрачЧлен 42
јето на односниот републички завод.
Кон извештајот претставништвото односно деИсплатувањето во странство на трошоците за
лов ницата е должна да достави:
користење на здравствена заштита и надоместоците
1) преглед на исплатите, во кој секоја исплата
м помоштите од здравственото осигурување го врмора да биде искажана посебно, со податоци за тоа
шат претставништвата односно деловниците од дена кој му е извршена исплатата, на име што и во
позитот што им го става за таа цел на располагање
кој износ;
Сојузниот завод (во понатамошниот текст: депо2) сите исплатни документи (упати, отпусни лизитот).
сти по лекув-ањето во здравствена установа, сметПретставништвата и деловниците се должни да
ките, признаницата, рецеписите и друго), преведени
се грижат за состојбата на депозитот и во случај
на српскохрватски јазик, со заверка на преводот од
да негово усетно намалување благовремено да бастрана на претставништвото односно деловницата
раат од Сојузниот завод да го дополни.
ако се составени на некој од воневрооските јазици;
Член 43
3) налог, решение или согласност на републичСредствата на депозитот претставништвата одкиот завод (чл. 29, 36. 38, 39 и 41) — за исплатите
носно деловниците можат да ги користат само за
на надоместокот на личниот доход, помошта за опреисплатување на трошоците за користење на здравма на новородено дете, надоместокот на трошоците
ствената заштита и надоместоците и помоштите од
за закоп и посмртната помош;
здравственото осигурување.
4) доказ дека превозот е платен, со потврда од
претставништвото односно деловницата дека е кориЧлен 44
стена најкуса релација и дека цената за превоз и
Исплатите на трошоците за користење на здраводговара на цената според основната тарифа за коствената заштита ќе се признаат само ако се изврристеното редовно превозно средство на јавниот сошени врз основа на уредни исправи со кои се докаобраќај — за исплатите на трошоците за превоз на
ж у в а дека трошоците се фактичко сторени, односно
осигурените лица во врска со лекувањето (член 33);
ч врз основа на решенија или согласност за користење оној вид здравствена заштита за кој е по5) одлука од републичкиот завод за одобрение
требно претходно одобрение од републичкиот завод
на болничкото лекување односно извештај за висо(чл. 21, 23 и 24), и тоа до височината определена од
чината на трошо-ците на таквото лекување во Југострана на Сојузниот завод во смисла на членот 13
славија — за исплатите на трошоците на болничкото лекување на осигурените лица настанати од
овој правилник.
првиот ден на четвртиот месец (член 21).
Трошоците на болничкото лекување на осигурените лица од чл. 3 до 6 на овој правилник, од прКопија од укнижените потрошени и состојби на
виот ден на четвртиот месец на таквото лекување,
депозитот за одделен месец од посебно пропишаната
ќе се признаат само:
евиденција на потрошокот и состојбата на депози1) ако републичкиот завод ја утврдил невозмо- " тот, претставништвото односно деловницата е должноста за преместување на болниот на болничко
ж н а секој месец да му достави за изминатиот месец
лекување во Југославија поради неговата здравна Сојузниот завод во два примерка.
ствена состојба или неце л сообразноста за премеЧлен 48
стување со оглед на оддалеченоста, и тоа до висоСите исплатни документи мораат да бидат зачината на трошоците определени во смисла на члеверени од претставништвото односно деловницата и
нот 13 од овој правилник;
снабдени со клаузулата дека лекарската помош, ле2) ако републичкиот завод решил дека треба да
кувањето, набавката и друго, се дадени односно изсе изврши преместување на болниот во Југославија,
вршени според овој правилник и според другите
а болниот и понатаму останал на болничко лекупрописи за здравственото осигурување.
вање во странство, до износот колку би чинело одАко според прописите или праксата во одделни
носното болничко лекување во смисла на решениеземји аптеките ги задржуваат лекарските рецеписи,
во на републичкиот завод во Југославија.
претставништвото односно деловницата е должна
Исплатите на надоместокот на личниот доход,
да потврди на сметката од аптеката дека лекот е
ћа надоместокот на патните трошоци за доаѓање на
купен врз основа на лекарски рецепис, а дека релекување во Југославија, помошта за опрема на ноцеписот е задржан од страна на аптеката.
вороденото дете, надоместокот на трошоците за заАко е потребно осигуреното лице повеќе пати
кхт и на посмртната помош, ќе се признаат само ако
да набавува лек по ист лекарски рецепис. таков ресе извршени врз основа на решението, кое за секој
цепис не може да се достави како документ за исодделен случај, го донесол републичкиот завод.
платите од депозитот (член 47 став 2 точка 2) се доЧлен 45
дека не престане потр,ебата од повторување на купувањето на тој лек. Во таков случај претставниИсплатувањето на трошоците на болничкото лештвото односно деловничката е должна да потврди
кување за натоварениот персонал на бродовите и за
на сметката од аптеката дека лекот е набавен врз
,членовите на нивните фамилии, кои поради прирооснова на лекарски рецепис и дека рецепторот е задата на болеста се растоварени о-д брод заради смедржан заради повторно купување на тој лек.
стување во болница (член 46 став 2 од Законот), го
врши организацијата на која и припаѓа бродот.
Член 49
Исплатените трошоци на болничкото лекување ^
Републичкиот завод, врз основа на примените
на жицата од ставот 1 на овој член и ги надоместува
исплатни документи, ќ е утврди дали исплатите се
Член 41
На членовите на фамилијата на осигуреникот
/мрен во странство, ако ги издржувал оси-гуреникот
up својата смрт а тие престојувале во странство заедно со осигуреникот, ќе им се исплати посмртна
помош во валутата на земјата во која умрел осигуреникот, според важечкиот курс, во височината
определена во смисла на членот 86 од Законот.
Правото на посмртна помош го остваруваат осигурените лица од ставот 1 на овој член к а ј републичкиот завод преку претставништвото односно
деловницата, на начинот определен во членот 38 од
двој правилник.
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извршени според овој правилник и според другите
прописи за здравственото осигурување и во височината на трошоците утврдена согласно со членот
13 од овој правилник.
За правилно'извршен-ите исплати републичкиот
завод ќе даде согласност со решение и за тоа ќе го
извести претставништвото односно деловницата. Републичкиот завод е должен во рок од три месеци од денот на приемот на барањето за правдање
на исплатите од депозит, да донесе решение за согласување со извршените исплати односно решение
со кое не се согласува со извршените исплати или
да стави забелешки односно да побара дополнителни објасненија ако од која и да е причина не може
да даде согласност врз основа на документите и податоците што му се доставени. Ако републичкиот
завод во определениот рок не донесе решение или
не стави забелешки одосно не побара дополнителни
објасненија, ќ е се смета-дека е дадена согласност
за извршените исплати.
За неправилно извршените исплати републичкиот завод ќе побара од претставништвото односно
од деловницата да изврши пополнување на депозитот. Ако републичкиот завод не се согласи со исплатата на аконтацијата извршена на начинот пропишан во чл. 33 и 38 на овој правилник а осигуреното лице на кое му е исплатена аконтацијата се
наоѓа во земјата во која му е извршена таа исплата,
претставништвото односно деловницата ќе го повика
тоа лице да го врати износот што му е исплатен на
име аконтација и ќе го упати да може да му поднесе барање на републичкиот завод заради донесување на решение за неговото право. Ако тоа лице
повеќе не се наоѓа во земјата во која му е исплатена аконтацијата, претставништвото односно деловинцата што ја извршила исплатата ќе го извести за тоа републичкиот завод и ќ е му достави писмена обврска од осигуреното лице врз основа на
која му е исплатена аконтацијата, заради поведување^ постапка за надоместок на штетата од лицето
на кое му е исплатена аконтацијата.
Член 50
Еден примерок од решението за согласноста за
исплатите извршени од депозитот (член 49 став 2)
републичкиот завод му доставува на Сојузниот завод, заради следење на движењето на трошоците за
користење на правата од здравственото осигурување во странство.
Врз основа на податоците од решението за согласноста за исплачете извршени од депозит, Сојузниот завод води евиденција за состојбата на депозитот, одделно за секое претставништво односно
деловница.
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА И НАДОМЕСТОК
НА ШТЕТА
Член 51
За штетата предизвикана на фондот од страна
на претставништвото односно деловницата поради
неправилна примена на одредбите од овој правилник и другите прописи за обезбедување на здравствената заштита и другите права од здравственото
осигурување во странство, се одговорни во смисла
на важечките прописи солидарно наредбодавецот
и сметкополагачот.
Член 52
За штетата што на фондот му ја предизвикало
лицето што користело здравствена заштита или
друго право од здравственото осигурување, во смисла на важечките прописи е одговорно лицето односно осигуреникот по основот на кој членот на
фамилијата има право на здравствено осигурување,
и тој е должен да ја надомести штетата со внесување во депозитот на износ што ќ одговара на сторената штета.
Ако лицето од ставот 1 на овој член не ја надомести сторената штета, комуналниот завод ќе поведе против него постапка за надоместок на штетата
според одредбите од Законот за организацијата и
финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62).
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Страна 503

V I I ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА И ИЗВЕШТАЈ
ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ОДНОСНО УПЛАТУВАЊЕ НА!
ОСИГУРЕНИК ВО СТРАНСТВО
Член 53
Државниот орган, установата, организацијата Л
работодавецот се должни за лицата запослени к а ј
нив што ги упатуваат на работа во ^странство —
без оглед на траењето на работата, или заради вршење определени работи или задачи за време подолго од шест месеци, да поднесат пријава -за запослување во странство на пропишаниот образец бр. 6,
и тоа пред заминувањето на тоа лице во странство..
Пријавата за запослување во странство се поднесува до комуналниот завод к а ј кој односното лице
е осигурено односно на кој му е поднесена пријавата за осигурување.
Подносителот на пријавата е должен кон пријавата за запослување во странство да го поднесе
решението за упатување на осигуреникот на работа
во странство односно заради вршење определени
работи или задачи. За осигурениците—службеници
на Државниот секретаријат за надворешни работи,
наместо решение се поднесува потврдата за упатување на осигуреникот на работа во странство.
Член 54
Југословенските државјани на служба во странство кога во своите домаќинства ќе запослат југо-ј
словенски државјани, се должни за тие лица да'
поднесат во пропишаниот рок, на пропишаниот
образец, пријава за осигурување и пријава за запослување во странство до комуналниот завод к а ј
кој се осигурени самите тие.
Кон пријавата за осигурување и пријавата з а
запослување во странство подносителот на пријавата е должен да го поднесе договорот за работа
склучен согласно со прописите за работните односи.
Член 55
Осигурениците — југословенски д р ж а в ј а н и врз
основа на посебна спогодба запослени к а ј странски
организации односно работодавци, што го задржале
својството на лице во работен однос на територијата
на Југославија, -се должни самите за себеси да поднесат во пропишаниот рок пријава за осигурување
и пријава за запослување во странство до комуналниот завод надлежен според седиштето на д р ж а в ниот орган, установата, организацијата или работодавецот со кој го задржале СВОЈСТВОТО на лице во
работен однос.
Кон пријавата за запослување во странство,
лицата од ставот 1 на овој член се должни да го:
поднесат решението дека се упатени во' странство
заради запослување, со доказ дека го задржале
работниот однос во Југославија.
Осигурениците — југословенски државј-ани што
стапиле во работен однос во странство по основот
на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган (член 14 од Законот) се должни самите за себеси да поднесат во пропишаниот рок на
пропишаниот образец, пријава за осигурување U
пријава за запослување во странство до комуналниот завод надлежен според последното осигурува^
ње односно живеалиште во Југославија — ако непосредно пред запослувањето во странство не бил^
осигурени.
Кон пријавата за запослување во странство Ли-с
цалѓа од ставот 3 на овој член се должни да приложат: доказ дека во странство стапиле во работен
однос врз основа на меѓународен договор односно
одобрение од надлежниот орган да можат во странство да стапат во работен однос и доказ дека з а
нив и за членовите на нивната потесна фамилија,
што ги водат со себеси или што остануваат во Ј у гославија, е обезбедено здравствено осигурување оЖ
странскиот носител на осигурувањето (член 14 став
2 од Законот и член 4 став 2 од овој правилник),
ако е обезбедено ова осигурување,

Страна 504 -
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Член 56
Државниот орган, установата, организацијата
и работодавецот се должни за лицата к а ј нив запослени што ги упатуваат во странство заради в р шење определени работи или задачи за време до
шест месеци, како и за лицата к а ј нив во редовен
работен однос упатени во странство заради стручно
усовршување и учење односно здобивање со пракса, да поднесат извештај за упатувањето во странството на пропишаниот образец бр. 7 непосредно
пред поаѓањето на тие лица во странство.
Извештајот за упатувањето на осигуреник во
странство се поднесува до комуналниот завод к а ј
кој е осигурен тој.
Подносителот на извештајот е должен кон извештајот за упатување во странство да го поднесе
решението за упатување на осигуреникот во странство.
Член 57
За лицата упатени во странство заради стручно
усовршување и учење, односно здобивање со пракса (член 4 став 1 точка 6),. органот, установата, организацијата или работодавецот што ги упатува во
странство односно давателот на домашна стипендија
или органот, установата или организацијата преку
која се дава странската стипендија е должен да
поднесе извештај за упатувањето во странство на
образецот бр. 7 непосредно пред поаѓањето на тие
лица во странство.
Подносителот на извештајот е должен кон извештајот за упатување во странство да го поднесе
решението за доделување на стипендија и упатување во странство.
Член 58
Подносителите на пријавите за запослување во
странство и подносителите на извештаите за упатување во странство (чл. 53 до 57) се должни при
поднесувањето на пропишаните пријави или извештаи и барањето на потврда (член 61) да поднесат
за осигуреникот и за неговиот брачен другар и за
децата што заедно со него заминуваат во странство,
и доказ за утврдената здравствена состојба во смисла на членот 7 од овој правилник. Доказот за утврдената здравствена состојба се должни при барањето на потврди да го поднесат и осигурените лица
што заминуваат во странство по приватна работа.
VIII. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ВО
СТРАНСТВО
Член 59
Ако настапат такви промени што повлекуваат
измена на податоците во пријавата за запослување
во странство поднесена до комуналниот завод (чл.
53 до 55), на пример: во личниот доход (платата),
школската квалификација, видот на работата, звањето, занимањето, фамилијарното име. бројот на
членовите на фамилијата и друго, подносителот на
пријавата за запослување во странство е должен во
пропишаниот рок да му поднесе на комуналниот
завод пријава за промена на податоците.
Пријавата за промена на податоците се поднесува на пропишаниот образец бр. 8.
IX. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОДЈАВАТА НА ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО'СТРАНСТВО И НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ ОД
СТРАНСТВО
Член 60
Кога осигуреникот за кој на комуналниот завод
му е поднесена пријава за запослување во странство односно извештај за упатување во странство се
врати во Југославија, или кога таков осигуреник за
време на престојот во странство истапи од работа,
умре или го загуби својството што му дава право
да користи здравствена заштита во странство, —
подносителот на пријавата за запослување во стран-
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ство односно подносителот на извештајот за у п а тување на осигуреникот во странство е должен во
пропишаниот рок да му поднесе на комуналниот
завод одјава на запослувањето во странство на
пропишаниот образец бр. 6а, односно извештај за
враќањето на осигуреникот од странство на пропишаниот образец бр. 7а.
Ако умре осигуреникот што.бил должен самиот
за себеси да поднесе пријава за осигурување и пријава за запослување во странство, претставништвото
е должно веднаш за тоа да го извести комуналниот
завод к а ј кој бил осигурен тој.
X. ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДАТА ЗА ПРАВОТО
НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВО СТРАНСТВО
Член 61
Правото да користат здравствена заштита во
странство осигурените лица го докажуваат со потврдата за правото на користење здравствена заштита во странство (во понатамошниот текст: потврдата), издадена на пропишаниот образец бр. 9 —
за осигуреникот, а на образецот бр. 9а — за член
на фамилијата.
Потврдата ја издава комуналниот завод к а ј кој
осигуреникот е пријавен на осигурување, односно
на кој му е поднесен извештајот за упатување во
странство, врз основа на примената пропишана пријава за запослување во странство односно примениот пропишан извештај за упатување во странство (чл. 52 до 57).
За осигурените лица што заминуваат во странство по приватна работа, потврдата ја издава на
нивно барање комуналниот завод к а ј кој е осигурен
осигуреникот. Овие лица се должни кон барањето
да ја поднесат патната исправа (пасошот) на увид.
Член 62
Препис на потврдата од членот 61 на ОВОЈ правилник комуналниот завод е должен веднаш по
издавањето да му достави на републичкиот завод.
Член 63
Ако осигуреното лице не ја прибавило потврдата за правото на користење здравствена заштита
во странство пред поаѓањето во странство, та претставништвото бара таква потврда поради н а с т а в ната потреба од користење здравствена заштита на
тоа лице во странство (член 19 став 2), комуналниот
завод е должен веднаш да му ја достави на претставништвото бараната потврда односно да го извести претставништвото за непостоењето на правото
на здравствена заштита во странство на односното
лице.
Член 64
Комуналните заводи се должни де устројат и
уредно да водат посебна евиденција за осигурените
лица на кои им е издадена потврда за правото на
користење здравствена заштита во странство.
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 65
По барањата на осигурените лица во врска со
остварувањето во странство на правата од здравственото осигурување поднесени пред 1 јануари 1963
година, за кои не е донесено решение до 31 'декември 1962 година, ќе решава надлежниот републички
завод.
Член 66
Претставништвата ќе му достават на Сојузниот
завод во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој правилник извештај со податоците
во смисла на членот 12 од овој правилник и податоци потребни за утврдување на височината до која
во смисла на членот 13 од овој правилник трошо-

Образец бр. 1 (член 18 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

НАОД НА ЛЕКАРОТ

(Одговорен службеник)

За
За
За
За

-

-

1

^
-

\

(Потпис на лекарот)

Ј

) Непотребното да се прецрта.

Забелешка
Одговорниот службеник е должен, пред да го издаде упатот до
лекар односно до здравствена установа, да утврди дали лицето што
бара упат има право на користење на здравствена заштита на товар
на фондот на здравственото осигурување. Како доказ за правото на
користење на здравствена заштита служи потврдата издадена од
надлежниот комунален завод за социјално осигурување (член 1Ѕ
од правилникот).
Осигуреното лице е должно, по извршениот преглед односно
лекување, да побара лекарот што го извршил прегледот, односно
здравствената установа во која се лекувало, во соодветните рубрики
да ги внесува податоците за видот на болеста (дијагноза), пропишаната терапија и траењето на лекувањето, како и за височината
на трошоците и наплатата на трошоците, или за овие податоци да
издаде посебна потврда, отпусна листа, специфицирана сметка и
друго.

(Одговорен службеник)

Според потврдата од Комуналниот завод за социјално осигурување
во
, број
од
именуваниот осигуреник — член на фамилијатаfoMaправо на користење полна здравствена заштита — здравствена заштита само во
случај на потреба од неопходна лекарска помош.1)
Трошоците на здравствената заштита ќе бидат надоместени на
товар на фондот на здравственото осигурување само до височината
определена од Сојузниот завод за социјално осигурување.

(Страна 2)
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(Место и датум)

НАПЛАТЕНО

Вкупно:

ТРОШОЦИ
првиот преглед
прегледите во дните
интервенции (да се наведат кои)
лабораториски прегледи, анализи и друго (да се наведат кои)

Анамнеза
Дијагноза
Интервенција
Терапија
Потребен преглед на лекар специјалист
Прегледите и лекувањата извршени во дните

(Место и датум)

УПАТ ДО ЛЕКАР
Фамилијарно и родено име на осигуреникот
--име на таткото
, запослен кај
'
од
.
Бара здравствена заштита за себеси — за член на својата потесна
фамилија: брачен другар, син, ќерка1)
роден
година.
(М.И.)

(Страна 1)
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Непотребното да се прецрта.

(М.И.)

(Одговорен службеник)

Југославија)

(Шеф на претставништвото на

г-

,

Пресметката ја изврши

Вкупно:

леку-

(Место и датум)

(Потпис на примателот)

Го потврдувам приемот на износот од 1
(со букви:
) -кој ми е исплатен од депозитот за користење на здравствената
заштита во странство, според горната пресметка.

'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Исплатата ја одобрува

10) за

9) за -

8) за

7) за лекови

6) за болничко
вање

4) за рендгенски прегледи и снимки
I
5) за лабораториски
прегледи

3) за лекарски интервенции

ПРИЗНАНИЦА
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2) за преглед кај лекар специјалист

1) за преглед кај лекар на општа пракса —^

Се п р и з н а в а
на товар на фондот на задравственото осигурување

Забелешка
Во рубриките на колоната „Платено" одговорниот службеник
ги внесува износите на трошоците на одделни здравствени услуги
според сметките на лекарот, здравствената установа и аптеката, а
во рубриките „Се признава на товар на фондот на здравственото
осигурување" — износите до кои, според последното решение на
Сојузниот завод за социјално осигурување, трошоците на соодветните здравствени услуги паѓаат на товар на фондот на здравственото осигурување (член 13 од правилникот). Ако трошоците за користење на здравствените услуги се пониски од износите до кои
таквите трошоци можат да паднат на товар на фондот на здравственото осигурување, ќе се признаат на товар на фондот фактичните,
пониските трошоци.

П Р Е С М Е Т К А
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА
Според податоците од овој упат до лекар и приложените оригинални сметки и признаници осигуреникот
ти исплати следниве трошоци за здравствените услуги за себеси —
за член на својата фамилија: брачен другар, син, ќерка1)
во следниве износи:

Платено:

(Страна 4)

ј(Страна 3)
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Образец бр. 2 (член 18 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

(Одговорен службеник)

) Непотребното да се прецрта.

Број 24 -

4

Осигуреното лице е должно да побара лекарот во горната шема
на забите да ги вцрта потребните ,забнопротетички средства (крунички, мостови, протези и друго), како и да даде потполн опис за
секоја одделна работа, со видот на материјалот што ќе биде употребен (член 23 од правилникот).

Образец бр. 2а (член 23 од Правилникот)
НАОД НА ЗАБЕН ЛЕКАР СО ПРЕТСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ
I. Статус на забите по извршената санација

(Страна 2)

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Одговорниот службеник е должен, пред да го издаде упатот, да
утврди дали лицето што бара упат има право на користење полна
здравствена заштита на товар на фондот на
здравственото
осигурување. Како доказ за правото на користење полна здравствена
заштита служи потврдата издадена од надлежниот комунален завод
За социјално осигурување (член 19 од правилникот).

Забелешка

(Место и датум)

(М.П.)

Бара забнопротетичка помош за себеси — за член на својата потесна
фамилија: брачен другар, син, ќерка1)
роден
год.
Според потврдата од Комуналниот завод за социјално осигурување
во
, број
од
, наведениот осигуреник — член на фамилијата има право на користење полна здравствена заштита.
Трошоците за забнопротетичка помош ќе бидат надоместени на товар
на фондот на здравственото осигурување само до висината определена од Сојузниот завод за социјално осигурување.

ОД

Фамилијарно и родено име на осигуреникот
- , име на таткото
, запослен кај

(Страна 1)
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на

(Место и датум)

Вкупно:

...

...

(Потпис на лекарот)

...

Образец бр. 26 (член 23 од правилникот)

(Осигуреник - подносител

на барањето)

Забелешка
Е потребно подносителот на барањето да даде во изјавата точни
и потполни податоци, (опис на порано користената забна помош или
средство, датум на користењето и назив ла заводот што го одобрил
користењето), бидејќи, ако бидат дадени непотполни и неточни податоци, барањето ќе биде вратено заради дополнение.

(Место и датум)

што го одобрил користењето)

датум на користењето и со назив на заводот за социјално осигурување

(точен опис на користената помош или средства, со

Врз основа на членот 23 од Правилникот за користењето .во
странство на правата од здравственото осигурување, молам одобрение
за користење заботехничка помош и забнопротетички средства на
товар на фондот на здравственото осигурување за себеси — член на
мојата фамилија: брачен другар - ќерка — син
.
Во прилог доставувам упат до забен лекар и наод на забен
лекар со пресметка на трошоците.
Изјавувам дека несум — дека сум, дека не — дека мојот —
брачен другар — ќерка - син користел
заботехничка помош
и забнопротетички средства на товар на фондот на здравственото
осигурување, и тоа:

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

(Страна 4)
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРо

Забелешка
Осигуреното лице е должно да побара лекарот да ги внесе во
претсметката на трошоците потребните податоци за видот на забнопротетичкото средство, видот на материјалот и цената.
Како стандардни материјали од кои можат да се изработуваат
забнопротетички средства на товар на фондот на здравственото

9.

8.

7.

6. Закачалка на
забите

Вкупно
за материјал

осигурување ое сметаат: 1) за изработка на крунички и неподвижни
протези (мостови) — полуплеменити легури (ауропал, паладор и сл.)
и акрилат; 2) за изработка на забни фасети — акрилат и порцелан;
3) за изработка на подвижни протези — акрилат, каучук и полуплеменити легури; 4) за изработка на скелетирани протези — легури на
хромкобалт — молибден и сл.
Ако како материјал за изработка на забнопротетичко средство
се употреби племенит метал (злато, платина), осигуреното лице е
должно да побара лекарот во претсметката на трошоците да ја даде
цената за стандарден материјал, бидејќи на товар на фондот на
здравственото осигурување на осигурените лица можат да им се
обезбедуваат само забнопротетички средства изработени од стандарден материјал.

Б р о ј 24

5. Привремена протеза
членови на протезата

4. Подвижна протеза
членови на протезата

заби носачи

3. Неподвижна протеза
(мост)

2. Леена влошка (инлеј)
на
забите

1. Забна круничка
забите

Цена
за работа

ГО. Претсметка на трошоците

Вид на забнопротетичко Вид на
средство
материјалот

(Страна 3)

Страна 508 Среда, 10 ТУНИ 1963

(Место и датум)

(Осигуреник - подносител

осигурување

на барањето)

или друго и назив на заводот за социјално

кај кој е примена)

на протезата

(датум на приемот

Воедно изјавувам дека порано несум — дека сум, дека не — дека
мојот
брачен другар — ќерка — син добил — бараната протеза — помагало — помошна справа — санитарна справа на товар
на фондот на здравственото осигурување, и тоа:
-

Приложувам упат до лекар, со наод на лекарот, со причините
и мислењето за потребата од користење на протезата — помагалото помошната справа — санитарната справа, како и специфицирана
претсметка на трошоците односно цената на набавката.

(назив на протезата, помагалото, справата)

Врз основа на членот 23 од Правилникот за користењето во
странство на правата од здравственото осигурување, молам одобрение
за набавка на протеза — помагало — помошна справа — санитарна
справа

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образец бр. 3 (член 23 од правилникот)'
(формат 210X297 mm)

- во својство
- -, од
Попречен — сум за работа поради
19

(причина на спреченост

година.

(Осигуреник - подносител

(место)

(Фамилијарно

, по извршената

(Место и датум)

(Потпис на одговорниот
службеник)

Б р о ј 24 -

за исплата на надоместокот
на личниот доход.
(М.П.)

барањето)

и родено име на подносителот на

на барањето)

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

проверка, ја потврдува точноста на наводите изнесени
во барањето

во

(Назив на претставништвото на
Југославија)

3 абел ешка
При
пополнувањето на
образецот — непотребното да
се прецрта.

(Место и датум)

Доставувам во прилог:
1) потврда на лекарот — здравствената установа за спреченоста
За работа, за причината и за почетокот и траењето на таа спреченост — за почетокот и траењето на отсуството поради бременост
и породување;
2) потврда дека со посебната спогодба врз основа на која сум
се запослил во странство не ми е обезбеден надоместок од
страна на странскиот работодавец.

Се наоѓам на отсуство поради бременост и породување, почнувајќи од
196
година.

за работа)

во

Врз ,основа на членот 29 од Правилникот за користењето во
странство на правата од здравственото осигурување, поднесувам
барање за исплата на надоместокот на личниот доход.
Запослен
сум кај
-

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образец бр. 4 (член 29 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

Среда, 19 јуни 1963
Страна 509

Г—

;

"

(Назив на претставништвото на Југослав^ м

(да се наведе користениот вид превоз)

1

година

(Одговорен службеник)

Непотребното да ср прецрта.
„ г) Се запишува адресата во странство, како и адресата во земјата ако
е задржан постојан престој во Југославија.

на

заверува, врз основа на проверката на идентитетот според
личната исправа
бр.
издадена од

(Потпис, занимање, точна адоеса, број
на патната исправа 1и назив на органот
од кол е издадена) )

(М.П.)

година

(фамилијарно и родено име)

19
=

Дека изјавата ја потпишал
лично подносителот на барањето

Во

с : / х л б е н л и с т НА СФРЈ

) Непотребното да се прецрта.
") Се запишува адресата во странство, како и адресата во земјата ако
е задржан постојан престој во Југославија.

Во

19

(Потпис, занимање, точна адреса, број
на патната исправа и назив на органот
од кој е издадела)2)

за мене — за членовите на мојата потесна фамилија: брачен другар,
син, ќерка
на трошоците за закоп
- ' , умрен
19
година во 1
закопан
19
година во
).
Приложувам докази за сторените трошоци (возни билети, сметки, признаници).

На
)
што ми ги исплати
СФРЈ во
, од депозитот за користење здравствена
заштита во странство, на име аконтација на трошоците:
за превоз од
до
и обратно, на
19— година, заради користење здравствена заштита за себеси — "За член на својата потесна фамилија:
брачен другар, син, ќерка
О
за закоп
,
умрен
19
година во
, закопан
1
19
година во
), а по повод
моето барање за исплата на аконтација, од
.
19
година.
Воедно изјавувам дека се обврзувам да го вратам целиот примен
износ на аконтацијата или повеќе примениот износ ако надлежниот
републички завод за социјално осигурување не го одобри надоместокот на трошоците за кои ми е исплатена аконтација или ако не го
одобри надоместокот на овие трошоци во височината на исплатената
аконтација.
Исто така изјавувам дека сум согласен со тоа
СФРЈ во
односно надлежниот
републички завод за социјално осигурување да може должниот износ
на исплатената ми аконтација да го наплати со ставање административна забрана на моите примања по основот на работен однос, социјално осигурување и друго, ако во рок од 15 дена од денот на
приемот на поканата не ја вратам аконтацијата или повеќе приме' ниот износ.

П Р И З Н А Н И Ц А
(со букви:

Образец бр. 5а (чл. 33 и 38 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

Б.-,ој 24

на име надоместок
на трошоците за превоз со друг вид превоз од оној што е
пропишан, и тоа:

/

во
да ми исплати, врз основа на членот
од
Правилникот за користењето во странство на правата од здравственото осигурување, аконтација во износ од Динари
(со букви:
-)

Го молам

СФРЈ

Образец бр. 5 (чл. 33 и 38 од правилникот)
(формат 210X297 тип)

Страна 510 Среда, 19 јуни 1963

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 19 јуни 196b
(Страна 1)

.

Број 24 -

Страна 511

Образец бр. б и б а (чл. 53 и 60 од правилникот)
(формат 210X297 mm)
Образец бр. 6

ПРИЈАВА ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ
ВО СТРАНСТВО

Фамилијарно и родено
име на осигуреникот

Татково им

„
Датум на Раѓањето

Во работен однос во Југославија кај

Упатен во странство (земја и место) заради - како

Го задржал својството на лице во работен однос
во Југославија со

Засновал работен однос во странство со

Бил во работен однос во Југославија кај
Доход (нето) во Југославија

месечно

Плата во странство

месечно

Звање на поморедот вкрцан на странски брод
Д о д а т о ц и
вид

износ

Датум на поаѓањето во странство
Датум на засновањето на работен однос во странство

Членови на фамилијата што ги води осигуреникот во
странство (име, роднинство и датум на раѓањето)

Примил-провел

Број и датум на пријавата

(Потпис на подносителот на пријавата)
(Пополнува орган на СОЈдијалното осигурување)

(Место и датум)

(М.П.)

(Перфорација)

Образец бр. 6а
ОДЈАВА НА ЗАПОСЛУВАЊЕ
ВО СТРАНСТВО

Фамилијарно и родено
име на осигуреникот

Татково име

Датум на раѓањето

Датум на престанокот на работниот однос во странство
Датум на враќањето во Југославија
Број и датум на одјавата

(Потпис на подносителот на објавата)

Примил — провел
(М.П.)

(Место и датум)
(Пополнува орган на социјалното осигурување)

(Перфорација)

ПОТВРДА ЗА ПРИЈАВА—ОДЈАВА
НА ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Фамилијарно и родено
име на осигуреникот

Татково име

Датум на раѓањето

Датум на поаѓањето во странство

Датум на престанокот на работниот однос

Датум на засновањето на работниот однос во странство

Датум на доаѓањето во Југославија

Број и датум на пријавата ( Потпис на службеникот

Број и датум на одјавата ј Потпис на службеникот

1

1 (М.П.)

ј (М.П.)

(
, запослен — кај нас, од

(датум)

(име на таткото)

,

),

(земја)

,

(место)

,

-

стипендија)

Доставуваме во прилог:
1) решение за упатување на осигураникот во странство;
2) решение за доделување стипендија и упатување во странство;

преку која се дава странската

(назив на органот, установата или организацијата

(назив или име на давателот

месечно.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

се дава преку

На странска стипендија)

-

Давателот на домашна стипендија е
Странската стипендија од

месечно —

(износ и валута)

(износ и валута)

во износ од

дневно — стипендија во износ од

(доход, дневница)

заради вршење определени работи — заради стручно усовршување
и учење.
Именуваниот— ќе престојува во странство од
196— до
196— година.
За време престојот во странство именуваниот ќе прима

го упативме во

---------------------

(датум на раѓањето)

во својство

роден

(фамилијарно и родено име на осигуреникот)

Врз основа на чл. 56 до 58 од Правилникот за користењето во
странство на правата од здравственото осигурување, известуваме дека

Извештај за упатување на
осигуреник во странство

ДО КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образец бр. (член 56 од правилникот)
(формат 210X297 mm)
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II
Рубриките „Фамилијарно и родено име на осигуреникот", „Татково
име" и „Датум на раѓањето" треба истовремено да се пополнат на сите делови
од образецот, т.е. на пријавата за запослување во странство, оддавате на запослување во странство и на потврдата за пријавата—одјавата на запослување во странство.
Во рубриката „Во работен однос во Југославија кај" треба да се наведе
називот и адресата на органот, установата или организацијата со која осигуреникот е во работен однос во Југославија.
Во рубриката „Го задржал својството на лице во работен однос во Југославија" треба да се наведе називот и адресата на органот, установата или
организацијата со која осигуреникот го задржал својството на лиц^ во работен однос.
Во рубриката „Бил во работен однос во Југославија кај" треба да се
наведе називот и адресата на органот, установата или организацијата со која
односното лице го прекинало работниот однос во Југославија пред заминувањето во странство.
Во рубриката „Засновал работен однос во странство со" треба да се
наведе точен назив и адреса на органот, установата или организацијата со
која односното лице засновало работен однос во странство. Поморците
вкрцани на странски бродови треба да го наведат: името на бродот, името
или називот на сопственикот на бродот и земјата под чие знаме плови бродот.
Рубриката „Звање на поморецот вкрцан на странски брод" ја пополнуваат само поморците вкрцани на странски брод и го внесуваат звањето
ипо го имаат на бродот (на пр.: капетан на долга пловидба, машинист I класа,
поручник на трговска морнарица, машинист II или III класа, радио-телеграфист, водач на палуба, водач на машина, кормилар, огнар, подмачкувач, I готвач, I келнер, тесар, механичар, електричар, моторист, бродоводител, морнар,
II готвач, П келнер, јагленар, младич на палуба, младич на соби, младич на
кујна, чистач, приправник на палуба-кад^т, асистент на машина, асистент на
радиотелеграфија).
Во рубриката „Доход во Југославија" треба да се внесе нето износот на
личниот доход што му припаѓа на односното лице кога е запослено во Југославија во исто својство. За лицата запослени во домаќинства на југословенски државјани треба да сР искаже вкупниот износ со кој ќе бидат опфатени
давањата во пари и во натура.
Рубриката „Датум на поаѓањето во странство" треба да се пополни за
сите лица наведени во првиот став од ова упатство, а рубриката „Датум на
засновањето на работен однос во странство" ја пополнуваат само лицата што
засновале работен однос во странство (лицата што го задржале својството на
лице во работен однос во Југославија и лицата што го прекинале работниот
однос во Југославија),

Пријавата за запослување во странство се поднесува:
1) за лицата во работен однос во Југославија што се упатени на работа
во странство или заради вршење определени работи и задачи и за лицата што
го задржале СВОЈСТВОТО на лице во работен однос во Југославија и засновале
работен однос во странство - до комуналниот завод за социјално осигурување
на кој му е поднесена пријавата за осигурување;
2) за лицата запослени во странство во домаќинствата на осигуреници—
југословенски државјани запослени кај југословенски органи, установи, стопански и други организации, или во дбмаќинства на осигуреници"југословенски државјани запослени во меѓународни организации — до комуналниот
завод за социјално осигурување кај кој се осигурени тие лица;
3) за лицата што го прекинале работниот однос во Југославија и стапиле во работен однос во странство врз основа на одобрение од надлежниот
орган во Југославија - до комуналниот завод за социјално осигурување кај
кој биле последниот пат осигурени, односно до комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје последниот пат имале живеалиште, ако
непосредно пред поаѓањето во странство не биле осигурени.
За лицата под 2) и 3), покрај пријавата за запослување од странство
се поднесува истовремено и пријавата за осигурување.
Пријавата се поднесува пред поаѓањето во странство.

I

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА
ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

(Страна 2)

Страна 512 Среда, 19 јуни 1963

(М.П.)

(Точен и потполн назив на подносителот на извештајот, со потполно на овластеното лице)

(земја)

(место)

, кој
-1

(место и датум)

(Точен и потполн назив на подносителот на извештајот, со потпис на овластеното лице)

(М.П.)

Назив на
промената

Провел
Соодветниот пол да се заокружи.

Примил

Број И датум на Пријавата

ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Датум на настаната
промена

(М П )

(Место и датума

Поранешен
податок

(Потпис на подносителот на пријавата^

Нов податок

ПРИЈАВА ЗА
Фамилијарно и родено име
Татково име
ПРОМЕНА НА
.
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ,
Пол')
Рег бр.
ЗАПОСЛУВАЊЕ I Моминско фа- Датум на
на
ВО СТРАНСТВО I милијарно име м.
ж.
раѓањето личната I
I
ј
карта

Образец бр. 8 (член 59 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

заради вршење определени работи — заради стручно усовршување и
учење, се врати во земјава.
Именуваниот— престојуваше во' странство од
Г—
196— до
196— година.

,

(датум на раѓањето)

), роден

(фамилијарно и родено име на осигуреникот)

(име на таткото)

беше упатен во

(

Врз основа на членот 60 на Правилникот за користењето во
странство на правата од здравственото осигурување, известуваме
дека

Извештај за враќањето на осигуреникот од странство

ДО КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образец бр, 7а (член 60 од правилникот)
(формат 148X210 mm)

Забелешка
1) При пополнувањето на образецот — непотребното да се прецрта
2) Прилозите - решенијата и наодите да ее достават во оригинал

(Датум)

(Место)

((Страна 2)
3) доказ за утврдената здравствена состојба на осигуреникот и
на членовите на фамилијата што заминуваат со осигуреникот во
странство во смисла на чл. 7 и 58 од Правилникот за користењето BQ
странство на правата од здравственото осигурување,

Среда, 19 јуни 1963
Број 24 — Страна 5-13

на службеникот

Потпис

Назив на
промената

Поранешен
податок

Нов податок

(Место и датум) (Потпис на поднеси,

телот на

(МЛ.)

ПОТВРДА ЗА ПРИЈА- ФамилиЈаРН0 и родено име
Татково име
ВЕНАТА ПРОМЕНА
„
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА
Пол
Рег. бр.
ЗАПОСЛУВАЊЕ
Моминско фаДатум на на
ВО СТРАНСТВО
милијарно име Мџ
раѓањето личната
карта

Датум на настанатата
промена

ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

на пријавата

.
Број И датум

(lohsesdgo ен внинвно)
(татково име)

(датум на раѓањето)

), роден

, според прија-

(Фамилијарно и родено име на осигуреникот)

ј

196— година, се упатува во 4

(земја)

(назив на

(Потпис

на одговорниот службеник)

Забелешка
При пополнувањето на образецот — непотребното да се прецрта.

(М.П.)

Запослувањето — престојот на именуваниот
во странство ќе
траје од
196
до
196 година.
Именуваниот има право на користење
— здравствена заштита само за првите три месеци престој во
странство, и тоа во случај на потреба од неопходна лекарска помош;
— За првите шест месеци запослување — престој во странство
здравствена заштита само во случај на потреба од неопходна лекарска помош, а по истекот на шест месеци — право на користење полна
здравствена заштита;
— полна здравствена заштита — од првиот ден на запослувањето — престојот во странство.
Оваа потврда важи до
196 година.

заради вршење определени работи — заради стручно усовршување и
уче^е — заминува во
по приватна работа.
(земја)

од

,

- според патната исправа (пасошот) издадена од страна на
'
, под бр.
органот што ја издал патната исправа)

1

(назив на.органот, установата или организацијата што го доставила извештајот)

упатување во странство доставен од страна на

нот, установата или организацијата што ја поднесла 'пријавата, односно навод
дека пријавата ја поднесол самиот осигуреник) — според извештајот за

(назив на орга-

ј
I

СЛУЖБЕН ЛИСТ Н А СФРЈ

Пријавата за промената на податоците му се поднесува на комуналниот завод за социјално осигурување на кој му е поднесена пријавата заГ запослување во странство, кога ќе настанат промените во
поглед на податоците наведени во таа пријава, и тоа:
1) промена на платата;
2) промена на местото на запослувањето;
3) промена на установата односно претпријатието во странство;
4) промена на бројот на членовите на фамилијата;
5) промена на фамилијарното име.
Пријавата за промената на податоците се поднесува во рок од
8 дена од денот на настанатата промена. -

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОМЕНАТА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

(Перфорација)

ЗА ОСИГУРЕНИКО,Т
,
ПОТВРДА ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО
^--""---'-------------------------- ,

,

Образец бр. 9 (член 61 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

вата за запослување во странство поднесува од страна на

(

r

Комунален завод за
социјално осигурување
во
Бр.
196— година

Страна 514 - Број 24
Среда, 19 јуни 1963

(Потпис на одговорниот службеник)

(М.П.)

Страна 515

Забелешка
1) При пополнувањето на образецот—непотребното да се прецрта,
2) Одговорниот службеник на претставништвото е должен пред
да го издаде упатот за лекар или здравствена установа (член 18 од
правилникот), за дете на осигуреникот повозрасно од 15 година да
утврди врз основа на доказите што ги поднесува осигуреникот дали
детето се наоѓа на редовно школување односно дали постојат условите од членот 24 на Законот за здравственото осигурување.

место)

Именуваниот
има право на користење
— здравствена заштита само за првите три месеци престој во
странство, и тоа во случај на потреба од неопходна лекарска помош;
— за првите шест месеци престој во странство здравствена
заштита само во случај на потреба од неопходна лекарска помош,
а по истекот на шест месеци — право на користење полна здравствена заштита;
— полна здравствена заштита - од првиот ден на престојот
во странство.
Оваа потврда важи до 196-^- година.

(земја и

со осигуреникот — по приватна работа.

заминува во

Член 67
Државните органи, установите, организациите
и работодавците се должни за осигурениците што
ги упатиле во странство по кој и да е основ, што
ќ е се затекнат во странство на денот на влегувањето во сила на овој правилник, да поднесат пријава за запослување во странство односно извештај
за упатување во странство (чл. 53 до 57) до комуналниот завод к а ј кој се осигурени тие.
Југословенските' државјани на служба во странство кои на денот на влегувањето во сила на овој
правилник во своите домаќинства имаат запослени
југословенски државјани како домашна послуга
се должни за тие лица да поднесат на пропишаниот
образец пријава за осигурување и пријава за запослување во странство (член 54) до комуналниот
завод к а ј кој се осигурени тие.
Осигурениците — југословенски државјани кои
во странство стапиле во работен однос врз основа на
меѓународен договор или по одобрени.е од надлежниот орган, како и осигурениците — југословенски
државјани запослени врз основа на посебна спогодба к а ј странски организации односно работодавци што го задржале својството на лице во работен
однос на територијата на Југославија, на кои во
странство не им е обезбедено здравствено осигурување к а ј странскиот носител на социјално осигурување а кои ќе се затекнат во странство на денот на
влегувањето во сила на овој правилник, се должни
самите за себеси д а поднесат на пропишаниот обра-

(место)

во

ците на одделни видови здравствена заштита односно видови здравствени услуги паѓаат на товар
на фондот.
До утврдувањето на височината на трошоците
во смисла на ставот 1 од овој член, исплатата на
надоместокот на трошоците за користената здравствена заштита претставништвата можат да ја вршат на товар на фондот по последните цени со кои
се согласил Сојузниот завод пред влегувањето во
сила на овој правилник.

осигуреникот)

(фамилијарно и родено име на осигуреникот)

(назив на органот, установата или организацијата кај која е запослен

кај

196—— година, брачниот другар —
, запослен
под бр.
од
ќерката — синот на -

(назив на органот што ја издал патната исправа)

,
-т
издаден од

, имател на патна исправа (пасош)
, роден - -

реникот) (датум на раѓањето)

(Фамилијарно и родено име на членот на фамилијата на осигу-

ПОТВРДА ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Комунален завод за
социјално осигурување
во
Бр.
-— 196— година

ЗА ЧЛЕН НА ФАМИЛИЈАТА НА I
ОСИГУРЕНИКОТ
I

Образец бр. 9а (член 61 од правилникот)
(формат 210X297 mm)

Б р о ј 24 -

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 19 јуни 196b

зец пријава за осигурување и пријава за запослување во странство до надлежниот комунален завод
(член 55).
Кон пријавава од ст. 1 до 3 на овој член не се
поднесува доказот за утврдената здравствена состојба во смисла на членот 7 од овој правилник.
Комуналните заводи к а ј кои на денот на влегувањето во сила на овој правилник ќ е се затекнат
како осигуреници лицата од ст. 2 и 3 од овој член
ќе извршат по службена должност одјава на осигурувањето на тие лица по пријавите за осигурување поднесени до денот на влегувањето во сила
на овој правилник, со последниот ден пред денот
определен за почеток на применувањето на овој
правилник.
Член 68
Комуналните заводи, врз основа на примената
пријава за запослување во странство однбсно извештај за упатување во странство з а лицата од членот
67 на овој правилник, се должни на подносителот
на пријавата односно извештајот веднаш да му ја
издадат потврдата од членот 61 на овој правилник.
Препис на потврдата комуналниот завод е долж е н веднаш по издавањето на- потврдата да му
достави на републичкиот завод.
Член 69
Н а осигурените лица што Ќе се затекнат во
странство на денот на почетокот на применувањето
на овој правилник претставништвата можат да им
исплатуваат надоместок на трошоците за користење
на здравствената заштита само врз основа на потврдата од комуналниот завод издадена според чл.
61 и 68 на овој правилник.
Член 70
Заради остварување во странство одделни права
од здравственото осигурување, е ^ о со овој правилник не е определено поинаку, ќ е се применуваат

Страна 516 -

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Број 24

одредбите од Законот и другите прописи донесени
врз основа на него.
Член 71
Обрасците бр. 1, 2, 2а, 26, 3, 4, 5. 5а, 6, 6а, 7, 7а,
8, 9 и 9а се напечатени кон овој правилник и негов
се составен дел, а нивната содржина и форма се
задолжителни з-а заводите за социјално осигурување, државните органи, установите, организациите
и работодавците, како и за претставништвата односно деловниците и осигурениците..
Член 72
Заради користење во странство здравствена
заштита во периодот од 1 јануари 1963 година до
денот определен за почеток на применувањето на
овој правилник, ќе се применуваат одредбите од
Упатството за користењето и плаќањето на здравствените услуги во странство („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 17/55), доколку не се во спротивност
со Законот.
Член 73
Со денот на почетокот на применувањето на
овој правилник престанува да в а ж и Упатството за
користењето и плаќањето на здравствените услуги
во странство.

Среда, 19 јуни 1968

3. О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен за
земјоделство за подрачјето каде се основа погонска
односно деловна единица од точката 1 на оваа наредба, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за трговија, цени дали се исполнети
условите предвидени со оваа наредба за основање
погонска односно деловна единица и, ако најде дека
се исполнети, и издава одобрение на стопанската
организација за основање погонска односно деловна
единица.
4. Стопанската организација од точката 1 на
оваа наредба што ги исполнува условите од тон. 1
и 2 на оваа наредба, не може со индивидуален земјоделски производител да склучува договор за производство и испорака на земјоделски производи ако
со договорот се обврзува на индивидуалниот земјоделски производител да му дава само аванс во готово или кредит во пари.
5. Погонската односно деловната единица може
производството и испораката на земјоделски производи да ги договара само пред почетокот на процесот на производството.
6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 04-1337/2
30 мај 1963 година
Белград

Член 74
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на обј-авувањето во „Службен лист на СФРЈ",
а ќе се применува од 1 август 1963 година.
Бр. 984/1
30 април 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р,

354.
Сојузен секретар за трудот,
Ристо Џунов, с. р.

353.
Врз основа на членот 89а став 2 од Уредбата за
трговската дејност и трговските препријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4(9/59, 9/60,
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со
Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава
Н А Р Е Д Б А
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ М О Ж А Т ДА ДОГОВАРААТ ПРОИЗВОДСТВО и ИСПОРАКА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Стопанските организации што се занимаваат
со производство, преработка, доработка или промет
на земјоделски производи можат да склучуваат непосредно со индивид,уалните земјоделски производители договори за производство и испорака на земјоделски производи ако на подрачјето на кое вршат
производствена кооперација имаат посебно организирана погонска од,носно деловна единица за вршење на таа кооперација.
2. Погонската односно деловната единица од
точката 1 на оваа наредба мора да располага со
потребни стручни кадри и со соодветни средства за
производството што е предмет на договорот за производство и испорака на земјоделски производи.
Погонската односно деловната единица е должна да располага со соодветна опрема и со други
средства за работите во растениското односно сточарското производство, со сортно семе, со вештачки
ѓубриња, со средства за заштита на растенијата односно добитокот, со храна на добиток и со други р е продукциони материјали, со прифатен магацински?
простор, со опрема и уреди еа п р и ф а ќ а њ е на производите и манипулирање со тие производи.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр.
13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/5-9, 23/61, 52/61,
28/62 и 53/62), Сојузниот секретаријат за финансии
издава

НАРЕДБА
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
З А СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА
БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

1. Во Наредбата за сметките к а ј Службата на
општественото книговодство на кои се уплатуваат
одделни видови приходи на буџетите и фондовите
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63) во делот II во
одделот А точката 1 се брише.
2. Во делот II во одделот Б по точката 12 се додава точка 13 која гласи:
„13. Придонесот за општествените инвестициони
фондови ќе се уплатува:
132) на сметката бр. 641-04 — Републички инвестиционен фонд — придонесот што го плаќаат стопанските организации во републичкиот инвестиционен фонд на делот на чистиот приход издвоен во
деловниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка;
133) на сметката бр. 644-04 — Општински инвестиционен фонд — придонесот што го плаќаат, стопанските организации во општинскиот инвестиционен фонд на делот на чистиот приход издвоен во
деловниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка."
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Слу2кбен лист на СФРЈ".
Бр. 4-7559/1
8 јуни 15)63 година
Белград
Сојузен секретар з а 'финансии,
Киро Глигоров, с. р.

Среда, 19 јуни 1963

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

355.
Врз основа на членот 85 став 2 од Законот за
воените инвалиди од војните („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 13/63), Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ДА ИНВАЛИДСКАТА ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА

1. Во Упатството за инвалидската здравствена
книшка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/59') во
точката 1 став 2 под 2 заградата и текстот во з г р а д а т а се бришат.
2. Точката 12 се менува и гласи:
„12. Здравствена книшка не им се издава на
лицата што имаат својство на осигурено лице според
Законот за здравственото осигурување („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62) и се осигурени според тој закон-за сите осигурени случаи."
3. Точката 13 се менува и гласи:
„13. Здравствената книшка не служи за користење протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи, за лекување во природни лекувалишта и за лекување во странство. Овие
видови на здравствена заштита се користат според
посебни прописи."
4. Ова упатство влегува во сила на 1 јули 1963
година.
Бр. 15-1080
12 јуни 196в година
Белград
Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

356.
Врз основа на точката 1 став 2 од Одлуката за
надоместокот на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и на инвалидите на трудот
при купувањето на моторни возила („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 22/62), во спогодба со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика и со
Сојузниот секретаријат за трудот, Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата донесува

Р Е Ш Е НИЕ
З А ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ВОЕНИТЕ ОД ВОЈНИТЕ И МИРНОВРЕМЕНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ И НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ПРИ КУПУВАЊЕТО НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во Решението за определување височината на
надоместокот на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и на инвалидите на трудот при
купувањето на моторни возила („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 36/62) точката 1 се менува и гласи:
,Д. Височината на надоместокот што на воените
од војните и на мирновремените воени инвалиди и
на инвалидите на трудот од точката 2 под 1 и 2 на
Одлуката за надоместокот на воените од војните и
мирновремените воени инвалиди и на инвалидите
на трудот при купувањето на моторни возила (во
понатамошниот текст: инвалидите), им припаѓа за
Купување моторни возила изнесува:
1) за инвалидите со телесно оштетување на долните екстремитети од 1000/о и за слепите инвалиди
— 40% од определената основица;
2) за инвалидите со телесно оштетување на долните екстремитети од 8Wo или 90% — 35^/о од
определената основица;
3) за инвалидите со телесно оштетување на долните екстремитети од бО^/о или fOfi/o — 30% од определената основица.
Како основица за определување на надоместокот од ставот 1 на оваа точка се зема:
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1) за купување патнички автомобили — износ
од 1.640.000 динари;
2) за купување моторцикли и скутери — продаж^Гста цена на тие возила."
Надоместокот од ставот 1 на оваа точка се дава
за куп.ување моторни возила на домашниот пазар.
2. Ора решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Бр. 10-5082/1
14 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за буџет и организација
на управата,
Зоран Полич, с. р.

357.
Врз основа на точката III од Одлуката за определување највисоки продажни цени за производите
на црната металургија („Службен лист на СФРЈ",
бр. 24/63), Сојузниот завод за цени донесува
Р Е Ш Е Н И Е
З А ТАРИФАТА НА Д О Д А Т О Ц И Т Е З А ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Се пропишува Тарифа за^ доплатените за
производите на црната металургија, која е објавена
како Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63
и составен е дел од ова решение.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 09-49/1
19 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за цени,
Душан Буковиќ, с. р.

358.
Врз основа на членот 4 став 1 и пленот 25 став
4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ
ПОМОШНИ СРЕДСТВА
1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:
Очила за корекција на очниот вид:
Дефиниции. Големини — — — J U S Z.B4.020
Конструкција на рамките — — J U S Z.B4.025
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.
3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на
1 септември 1963 година.
Бр. 08-4306
6 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Страна 518 -

Број 24

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ -НА С Ф Р Ј

Среда, 19 јуни 1963

361.

359.
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став
4 од Законот за југословенските станда.рди (,Службен лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

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), Југословен^
скиот завод за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ГОРНИ
СТРОЈ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски
стандарди:
Црн ловечки барут — — — — JUS H.D3.045
Детонирачки штапин
— — — JUS H.D3.050
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила
на 1 септември 1968 година.

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски
стандарди:
Вијци со полутркалеста глава и
овална заглавка за везици на шини J U S М.В1.172
Колосечен прибор на горниот
строј. Везица за шини со тежина
до 20 kp/m JUS Р.В1.113
Колосечен прибор на горниот
строј. Шински бруќе за шини со тежина до 20 k p / m
JUS Р.В1.132
Колосечен прибор на горниот
строј. Рамни подложни плочички без
ребра
JUS Р.В1.157
Колосечен прибор на горниот
строј. Рамни подложни плочички со
ниско ребро JUS Р.В1.158
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, крв е составен дел од ова решение.
3. Југословенските станда,рди од точката 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1
септември 1963 година.

Бр. 08-4370
10 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

360.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските
Бр. 21-43'69
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и
10 јуни 1963 година
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација
Белград
донесува

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
. инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ шини

;

1. Престанува да в а ж и југословенскиот станд-ард:
Железнички горњи строј. Шини со
тежина над 20 kg/m. Форма и мерки и
статички големини — — — — — JUS С.К1.021
донесен со Решението за југословенскиот стандард
за железнички шини и за престанок на важењето
на југословенскиот стандард за железнички шини
во издание од 19-58 година („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 2/58).
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение престанува да в а ж и на 31 август 1963
година.
3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува нов југословенски стандард. издание 1963 година, со следниов наслов и
ознака:
Железнички горни строј. Шини со
тежина над 20 kp/m. Форма и мерки и
статички големини — — — — — JUS С.К1.021
4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен
дел од ова решение.
5. Југословенскиот стандард од точката 3 на
ова решение е задолжителен и влегува во сила на
1 септември 1963 година.

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски
стандард:
Определување коефициентот на
спроводливоста на топлината со методата на грејна плоча — — — — JUS U.A2.020
2. Југосло-венскиот стандард од точката 1 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен
дел од ова решение.
3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение е задолжителен и влегува во сила на 1
октомври 1963 година.
'

Бр. 21-4368
10 јуни
година
Белград

Бр. 17-4305
6 јуни 1963 година
Белград
Директор
Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.
на

362.
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), Југословенскиот завод за стандардизација донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИТЕ
МАТЕРИЈАЛИ

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Среда, 19 јуни 1963

СЛУЖБЕН ЛР1СТ НА С Ф Р Ј

363.
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), Југословенскиот завод за стандардизација донесува
Р Е Ш Е Н И Е
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД З А Д Р В Е Н А
ПАЛЕТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски
стандард:
Дрвена палета -- JUS D.F8.020
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардиза-ција, кое е составен
дел од ова решение.
3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение е задолжителен и влегува во сила на 1
септември 1963 година.
Бр. 06-4307
6 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

364.
Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за
формирањето единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) и членот 11 став 4
од Основниот закон за организацијата на превозот
со моторни возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), управниот одбор на
Сојузната стопанска комора пропишува

ПРАВИЛНИК
З А НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА З А УСОГЛАСУВ А Њ Е РЕДОВИТЕ НА ВОЗЕЊЕТО З А П Р Е В О З
НА ПАТНИЦИ ВО ЛИНИСКИОТ ДРУМСКИ
СООБРАКАЈ

1. Општи одредби
Член 1
Како усогласување редовите на возењето за
превоз на патници во линискиот друмски сообраќај
(во понатамошниот текст: редовите на возењето)
се подразбираат дејствијата што се преземаат при
изработката на редовите на возењето со цел тие
да бидат такви најцелесообразно да му служат на
задоволувањето на потребите од превоз на патниците во линискиот друмски сообраќај, со рационално
користење на превозните средства на заинтересираните стопански организации што вршат превоз во
линискиот друмски сообраќај (во понатамошниот
текст: превозниците).
Член 2
Во постапката за усогласување редовите на возењето учествуваат превозниците.
Во постапката за Усогласување редовите на
возењето можат да учествуваат и претставници на
заинтересирРчите стопански организации од други
гранки во области на сообраќајот и врските, туристички стопански организации и органите на управата на општествено-политичките заедници, зависно од подрачјето на кое се врши превозот.
Член 3
Постапкава за усогласување редовите на возењето ја спроведуваат работните единици надлежни
за работите на сообраќајот на оние стопански комо-ч
ри на чие подрачје се врши превозот^
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Член 4
Усогласувањето на редовите на возењето се
врши еднаш годишно.
Сојузната стопанска комора може да определи
и вонредно усогласување на редовите на возењето
и да ги утврди роковите за тоа усогласување.
Вонредното усогласување на редовите на возењето ќе се врши според одредбите од овој правилник за редовното усогласување на редовите на возењето.
Член 5
Ред на возењето може да се менува само под
условите пропишани со овој правилник.
Член 6
Во смисла на овој правилник:
1) како „линија" се подразбира вршење превоз
на патници со моторни возила во друмскиот сообраќ а ј на определена релација, од почетната до к р а ј ната станица, според редот на возењето и тарифата
што се однапред утврдени и објавени.
Според подрачјето на, к о е . се врши превозот,
линиите се меѓурепублички, републички или локални (околиски, општински);
2) како „реалација" се подразбира отстојание
помеѓу кои и да е две места на линијата;
3) како ,,поаѓање" се подразбира почекот на
определениот превоз според редот на возењето на
линијата;
4) како „истовремено поаѓање" („бис возења")
се подразбира почетокот на превоз со повеќе возила на иста линија според редот на возењето за
некое поаѓање.
Според карактеристиките на возењето, превозот
може да биде експресен, експресен директен и патнички.
Експресниот превоз е превоз на патници за кои
според редот на возењето е предвидено товарење и
растоварување патници само во поважните сообраќајни, стопански, културни и туристички центри.
Експресниот директен превоз е превоз на патници за кои според редот на возењето е предвидено
товарење патници само на почетната а растоварувањето само на крајната станица.
Останалиот превоз се смета како патнички..
2. Постапка на усогласувањето
Член 7
Заради усогласување превозниците ги поднесуваат редовите на возењето до територијално надлежната стопанска комора.
Рокот за поднесување редовите на возењето заради усогласување го определува надлежната стопанска комора.
Редовите на возењето што ги усогласува Сојузната стопанска комора се поднесуваат заради усогласување до таа комора до 1 септември за наредната година.
Неблаговремено поднесените редови на возење
нема да се земаат предвид.
Член 8
Роковите за усогласување редовите на возењето,
што ќе важат од 1 - јуни следната година, се: за
меѓурепубличките линии 15 октомври, за републичките линии 15 ноември, а за локалните линии 15
декември.
Член 9
Редовите на возењето ги содржат следниве п о 1
даноци:
1) назив на стопанската Организација сгиорјед
актот за регистрација;
2) вид на линијата (меѓурепубличка, републичка
или локална);
3) вид на превозот (експресен, експресен директен или патнички);
4) назив на линијата (почетно и кпошо место);
5) ред на станиците и стојалиштата и нивна
оддалеченост од почетната станиш;
6) време на доаѓањето и поаѓањетео за секоја
станица, односно време ма поаѓањето за секое стојалиште;
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7) период во кој се врши превозот;
8) рок на важењето на редот на возењето.
Кон редовите на возењето превозниците приложува-ат извод односно заверен препис од актот за
регистрација на претпријатието.
Член 10
Редот на возењето превозникот го поднесува
според образецот што е напечатен кон овој правилник и негов е составен дел, и тоа во онолку примероци колку што ќе определи стопанската комора
на која и го поднесува редот на возењето.
Член И
Веднаш по истекот на рокот од членот 7 ст. 2
и 3 на овој правилник стопанската комора им ги
доставува редовите на возењето на заинтересираните превозници, како и на заинтересираните организации и органи од членот 2 став 2 на овој правилник. во потребен број примероци на забелешки и
мислење.
Член 12
Состанокот заради усогласување редовите на
возењето стопанската комора го закажува благовремено, во рамките на роковите од членот 8 на
овој правилник.
Член 13
Во постапката за усогласувања редовите на возењето се применуваат следниве критериз^ми:
1) на подолга линија станиците треба, по правило. ла бидат поретки;
2) ако се отвораат нови линии или на постојните линии се воведуваат нови поаѓања:
а) првенство за отворање нови линии, како
и за зголемување бројот на поаѓањета на постојната линија помеѓу поголеми места, да имаат превозниците чии седишта се во крајните места на
линијата;
б) ма постојна линија други превозници мож а т да започнат превоз само ако превозниците што
веќе вршат превоз на таа линија не сакаат да го-,
зголемат бројот на поаѓањата;
в) првенство за воведување сезонски превози
на постојна линија имаат превозниците што веќе
вршат постојан превоз на таа линија;.
3) при изборот на Бремето на поаѓањето: ,
а) предмиство на изборот на времето на поаѓањ,ето на постојна линија имаат превозниците што
веќе вршат превоз на таа линија, а меѓу нив —
превозникот што најдолго врши превоз на таа линија ;
б) предимство за избор на в,ремето на поаѓањето на линијата има превозникот чие седиште
се наоѓа во местото на поаѓањето (почетната станица) ;
4) времето на поаѓањата на една линија се утврд,ува според фактичните потреби.
При усогласувањето на редовите на возењето
мора, освен за критериумот од ставот 1 на овој член,
да се води сметка и за потребите на корисникот на
превозот, како и за квалитетот на услугите што ги
врши превозникот.
Член 14
Како усогласени се сметаат редовите на возењето со кои се согласиле сите заинтересирани превозници на состанокот (член 12).
Усогласените редови на возењето се задолжителни и важат за годината за која се донесени.
По усогласувањето на редот на возењето превозникот може по свое наоѓање да го зголеми бројот
на истовр-емените поаѓања („бис возења") на истата
линија.
%
Член 15
Стопанската комора преку која е извршено усогласувањето ќе потврди на образецот на редот на
возењето дека редот на возењето е усогласен.
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1) на сите линии — ако измената треба да се
изврши поради дејство на Емша сила;
2) на новоотворените линии на кои превозот го
врши само еден превозник — ако настапат околностите што предизвикуваат поголеми штети за
превозникот или го попречуваат задоволувањето
на потребите од превоз а при усогласувањето на
редот на возењето не можеле да се предвидат. Промените според оваа одреба можат да се вршат само
во рок од 6 месеци од денот на отвореното на линијата.
Член 17
Барањето за измена на редот на возењето го
поднесува превозникот до надлежната стопанска
комора.
Ако барањето за измена на редот на возењето
е поднесено поради причините наведени во членот
16 на овој правилник, комората ќе им го поднесе
ова барање на мислење, на другите заинтересирани
превозници.
Ако на барањето за измена на редот на возењето нема приговори од страна на заинтересираните
превозници, надлежната стопанска комора ќе потврди на образецот на редот на возењето дека по барањето за измена на редот на возењето е извршено
усогласување на редот на возењето.
Ако против барањето за измена на редот на возењето постои приговор, усогласувањето на измената на редот на возењето се врши според постапката пропишала со овој правилник за усогласување
на редовите па возењето.
4. Арбитража
Член 18
За редот на возењето со кој не се согласил^
сите заинтересирани превозници одлучува арбитражната комисија во смисла на членот 12 од Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај.
Член 19
Арбитражни комисии се формираат при Сојузната стопанска комора и при републичките стопански комори.
Членот на арбитражната комисија што го именува Сојузната односно републичката стопанска к о мора го определува работната единица на комората
надлежна за работите на сообраќајот од листата
на арбитрите што еднаш годишно ја утврдува у правниот одбор на комората.
Член 20
Постапката пред арбитражната комисија се поведува по барање од заинтересираниот превозник.
Ова барања се поднесува преку стопанската комора
к а ј која е вршено усогласувањето на редот на воч
зењето.
При одлучувањето з(а спор-ниот ред на возењето
арбитражната комисија^ е должна да се придржува
за одредбите од членот 13 на овој правилник.
Постапката пред арбитражната комисија е итнги
Член 21
Арбитражната комисија работи на седници. Одлуката ја донесуваат членовите на комисијата ед
мнозинство на гласовите.
Одлуката на арбитражната комисија е конечна^
Одлуката на арбитражата комисија им ја достап
вува на заинтересираните превозници стопанската
комод-а при која е формирана арбитр-ажната к о мисија.

5. Објавување на редовите НА возењето
Член 22.
Редот на возењето превозникот е должен да го
регистрира к а ј надлежниот орган на управата во
смисла на членот 13 од Основни-от закон за органи3. Измени на редот на" возењето
. Нацијата' на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај.
Член 16
По исклучок од одредбите на членот 14 став 2
По регистрацијата, редовите на возењето cjg
Ма овој правилник, редот на возењето може да г;,се
ћнесуваат во општиот ред на возењето на друмски""
1
измени, и тоа:
'
от сообраќај.
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!'
Изработката на општиот ред на возењето на
'друмскиот сообраќај и сите работи во врска со неговото донесување и објавување ги организира Сојузната стопанска комора.
в. Преодна и завршна одредба
,Член 23
До донесувањето на прописите за превозот со
Моторни возила во линискиот друмски сообраќај
помеѓу градот и местата на подрачјето на неговата
поблиска околина во смисла на членот 49 од Основниот закон за организацијата на превозот со
Моторни возила во друмскиот сообраќај, одредбите
од овој правилник ќе се применуваат и на тој
превоз.
Член 24
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 12897/1
26 април 1963 година
Белград
Сојузна стопанска комора
Председател
Јаков Блажевиќ, с. р.
Образец на редот на возењето
(формат 21 X 29 mm)
(Назив на стопанската организација)

(Вид на превозот)
(Назив на линијата — почетна и крајна станица)
2

3

Станици
(стојалишта)

4 Km

Y

6.20

горниот број на дропката го означува времето на
доаѓањето а долниот број на дропката — времето на
поаѓањето од станицата односно стојалиштето.
Во колоните 1 до 8 се внесуваат времињата на
поаѓањата односно доаѓањата за секое одделно возење на иста линија. Редоследот на времето на
поаѓањата се внесува на тој начин што во колоната 1 се внесува најраното возење а во другите колони редум подоцнежните возења (на пример: 7h,
8h итн.).
Во колоната „Km" се внесуваат отстој ани јата
од почетната до крајната станица (стојалиште), со
тоа што почетната станица да се означува со „О"
(нула) km.
3. Во рубриката „Период во кој се врши превозот" се внесува датумот на почетокот и датумот на
завршетокот на експлоатацијата на линијата.
4. Рубриката „Рок на важењето на редот на
возењето" ја пополнува органот надлежен за регистрација на линијата.

365.

(Вид на линијата)

1

Колоните Т до 4 се колони на времето при
поаѓање а колоните 5 до 8 се колони на времето
при враќање.
Во овие колони се внесува времето на поаѓањата
ако запирањето во станицата односно стојалиштето
е пократко од 5 минути.
Ако запирањето во станицата односно стојалиштето е 5 минути или подолго од 5 минути, доаѓањата односно поаѓањата се запишуваат во тие колони во вид на дропка (на пример 6.00) со тоа што

5

6

7

8

Т

Врз основа на членот 15 од Основниот закон за
заштита на растенијата од болести и штетници
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), во
врска со одделот I од Решението за определување
опасните растениски болести и штетници („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 54/54, 23/60 и 4/61) и со членот
19 точка 2 аленија 1 од Уредбата за пренесување
работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Сојузната управа за заштита
на растенијата издава

НАРЕДБА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ (БОЛЕСТИ И
ШТЕТНИЦИ

i

Л

(Период во кој се врши превозот)
(Рок на важењето на редот на возењето)
Пополнување на образецот на редот на возењето
1. Образецот на редот на возењето се пополнува
feo смисла на членот 9 од Правилникот за начинот
и постапката за усогласување редовите на возењето
за превоз на патници во линискиот друмски сообраќ а ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63).
2. Во рубриката „Нази!в на линијата" се внесува почетната и крајната станица на линијата, а
евентуално и местото што е карактеристично за
поточната ознака на правецот на линијата.
Во колоната „Станици (стојалишта)" се внесуваат називите на местата на станиците и стојалиштата во' правецот на означените стрелки.
Ако стојалиштето е надвор од населено местен,
докрај називот на местото треба да се стави и ознак
^ата „К" (крстопат).

I. Подрачјата наведени во оваа наредба се прогласуваат за заразени со следниве опасни растениски болести и штетници:
1. Црна ^раскина вошка (Anuraphis persicae niger Smdth) —
На територијата на Социјалиетичка Република
Србија подрачјата на општините во околиите: Белград: Гроцкѕа (местото Брестовик); Смедерево: Смедерево.
2. Калифо^ниса штитоносна вошка (Aspidiotus
pemiciosus Comst) —
На територијата на Социјалистичка Република

Воена и Херцеговина:
а) подрачјето на околијата Добој;
б) подрачјата на општините во околините: Бања
Еука: Бања Лука, Босанска Градоишка, Босанска
Дубица, Босански Нови, Бугојно, Горн,и Вакуф,
Доњи Вакуф, Јајце, Кл,уч, Котор Варош, Лакташи,
Мркоњић Град, Приједор, Прњавор, Сански Мост,
Скендер Вакуф, Србац, Челинац и Шипово; Бихаћ:
Бихаћ, Босанска Крупа, Босански Петровац, Велика Кладуша, Дрвар и Цазин; Сарајево: Гораджде,
(Елица, Ќисељак, Фоча и Центар-Сарајево; Тузла:
Бијељина, Брчко, Гран аница, Живин ице, Зворкик,
К а л е о в а , Лукавац, Орашје, Сребреник и Тузла.
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На територијата на Социјалистичка Република
Македонија подрачјата на општините во околиите:
Куманово: Куманово (местата Бедиње, Долно К о њаре и Куманово); Скопје: Горче Петров (местото
Сарај) и Саат Кула (местото Трубарево).
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија:
а) подрачјето на околијата Марибор;
б) подр. на општините во околиите: Котор: Илирска LmC'xprma, Нова Горица (места Нова i орица, Пристава, Рожна Долина и Шенпет^р при Горици), Постојна (места Дзлња К о т а н а , Мала Пристава. Н а даље Село, Нова Сушица, Острожно Брдо и Стара
Сушица) и Толмин (места Бовец. Дрежница, Кобарид и Толмин); Љубљана: Врхника (места Бевке,
Блатна Брезовица, Боровница, Велика Лигојна,
Верд, Врхника, Драгомер, Дренов Грич, Лесно Брдо,
Лог, Луковица, Мала Лигојна, Сиња Горица и Стара
Врхника), Гроеупље, Домжале (места Брдо, Вир,
Доб, Домжале, Јарше, Количево, Лока, Менгеш,
Мор авне, Превој е, Радомље, Родица, Стоб, Трзин
и Шкрјанчево), Загорје (места Долења Вас, Загорје,
Котредеж, Потошка Вас, Село при Загорју и Трновец), Камник (места Буч, Волчји Поток, Тодич, Камшик, Лазе в Тухињу и Подгорје), Кочевје (места
Бања Лока, Врх, Доб, Долењи Лази, Драга, Кужељ,
Осилница, Славски Лаз, Сподња Билпа и Фара),
К р а њ (места Бистрица, Битње, Брег об Сави, Дупље,
Жабница, Жеје, Кокрица. Крањ, Накло, Окрогло,
Пивка, Подбрезје, Полица, Страхињ и Храстје), Литија (места Водице при Габровки, Гобник, Горњи
Хстич, Јевница, Кампи Врх, Креснице, Литија, Моравче при Габровки, Шмартно при Литији и Штангарске Пољане), Љубљана-Бежиград,
ЉубљанаВич-Рудник, Љубљана-Мосте-Поље, Љубљана-Центер, Љубљана-Шишка (места Вижмарје, Гунцље,
Медно, Пољане, Станежиче, Тацен, Шентвид и
Шишка), Медводе (места Збиље, Медводе и Преска),
Метлику, Ново Место, Трбовље (места Габрско и Трбовље), Требње, Тржич (места Бистрица, Брег,
Жигања Вас, Зверче. Ковор, Криже. Леше, Паловиче, Ретње, Себење, Тожич и Худо), Храстник (места Брег, Дол при Хоастнику, Јагњеница и Хотемеж), Чрномељ и Ш к о ф ј а Лока (места Бинкељ,
Бодовље, Броде, Вештер, Вирлог, Вирмаше, Високо,
Габрк, Годешич, Гостече, Гренц, Дорфарје, Драга,
Зминец. Липица, Лог. Мошкрин, На Логу, Папирница, Певно, Пунгерт. Пуштал, Ретече, Свети Дух,
Стара Лока, Стари Двор, Суха, Трата, Трње, Форме,
Хоста, Црнгроб и ШкоФја Лока); Цеље: Брежице,
Видем-Кршко. Жалец, Лашко, Мозирје (места Горњи Град, Локе, Љубно, Мозирје, Назарје и Речица
об Савињи), Севкица, Словенске Коњине, Цеље,
Шентјур при Пељу, Шмарје при Ј е л ш а х и Шоштањ
(места Белење, Шмартно об Паки и Шоштањ).
На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) целото подрачје на Автономна Покраина
Војводина;
б) под р. на општините во Автономна Покраина
Косово и Метохија: Вучитрн (места Виљанце, Ропица и Самодрежа), Гњилане (места Гњилане, Добрчане, Кметовце и Партеш). Дечани (места Горн,и
Стреоц, Горњи Црнобрег, Дечани, Доњи Стреоц, Доњи Црнобрег, Истинић, Љубуша, Прилеп и Рзнић),
Ђаковица (места Ђаковица, Јакоц, Поношевац и
Скивљане), Зубин Поток (место Зубин Поток), Исток
(места Добруша и Ђураковац), Косовска Митровица
(места Бањска, Горње Винарце, Горње Жабаре, Доње Винарце, Доње Жабаре, Косовска Митровица,
Рударе и Србовац), ЛепосавиК (места Дрен, Лепосавић и Слатина), Пећ (места Баране, Витомирица,
Врановац, Захаћ, Клинчина, Крути сван, Љешане,
Пашино Село, Пећ", Раушић и Требовић), Подујево
Атеста Горње Љупче, Дон,а Дубница, Доње Љупче,
Лужане, Подујево и Светље), Призрен (места Б л а гиња, Душаново, Ландовица, Љутоглав, Петрово
Село, Пиране и Призрен), Сува Река (место Сува
Река), Урошевач (места Летањево. П л е т и н а . Сојево
и Танкосић) и Штрпце (места Драјковце и Штрпце);
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в) подр. на општините во околиите: Београд:
Бождоѕац. Врачар, Гроцка (места Винча, Гроцка,
Калуђерица и Лештане), ЗБездара, Земун, Крњача,
Нови Београд, Обреновац (места Конатица, Мислођин, Ратари и Скела), Палилула, Саески венац,
Стари град, Сурчин и Чукарица; Ваљево: Богатин
(места Бадовинци, Бзлотић, Богатић и Дубље), Ваљево (место Ваљево), Владимирци (места Бељин,
Дебрц и Крнуле), Лозница (место Ломница), Љиг
(место Дићи), Осечина (место Осечина), Прњавор
(место Змињак) и Шабац (места Дреновац, Јевремовац, Јеленча, Поцерски Причиновић, Табановић и
Шабац); З а ј е ч а р : Кладово (место Кладово) и Неготин (места Неготин и Радујевац); Крагујевац: Б а точина (места Бадњевац и Лапово), Белушић (место
Опарић), Кнић (места Баре, Гунцати, Кнић и Љ у љ а ци), Крагујевац (место Крагујевац), Параћин (место
Параћин), Светозарево (место Светозарево), Страгари
(места Страгари и Чумић) и Ћуприја (место Ћ у прија); Краљево: Горњи Милановац (места Бркани,
Врнчани, Горња Гора, Дренова, Дружетићи, Прањани, Савинац, Семедраж, Таково и Шарани), К р а љево (место Краљево), Лулани (места Бели Камен,
Бича, Вучковица, Горачићи, Горња Краварица, Граб,
Гуча, Доња Краварица, Котража и Рти), Мрчајевци
(места Балуга, Бањица, Бечањ, Брезовица, Брвеница, Вгпа, Виљуша, Горичани, Доња Трепча, Ж а о чани, Заблаће, Јежевица, Катрга, Качулице, Кукићи,
Лазац, Липница, Мојсиње, Мрчајевци. Мршинци,
Петница, Премећа, Р а ј а ц и Слатина), Нови Пазар,
Тутин и Чанак (места Атеница, Бељина. Вранићи,
Горња Горевница, Јездина, Лозница, Љубић. Милићевпи, Миоковци, Паковраће, Парменац, Придворица, Риђаге, Трбушани, Трнева и Чанак); Лесковац:
Врање (место Врање); Смедерево: Азања, Велика
Плана, Велико Градиште (места Велико Градиште,
Кз^сиће, Триброде и Царевац), Голубац (место Б р а т ч е в о ) , Колари, Мала Крена, Мало Црниће (место
Салаковац), Пожаревац (места Батовац, Брадарац,
Брежане, Драговац, Дубравица, Живица, Лучица,
Кабрђе, Пожаревац и Трњане), Сараорци и Смедерево; Титово Ужице: Ивањица (места Бедина
Варош, Д у брава, Ивањица и При л ике), Пожега
(места Бакионица. Велика Јежевица, Висибаба,
Врањани, Глумач, Годовик, Горња Добриња, Горобиље, Гугаљ, Доња Добринка, Дражиновићи, Засеље,
Здравчићи, Јелен-До, Каленићи, Мала Јежевица,
Мршељи, Отањ, Папоатиште, Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прилипац, Радовци, Расна,
Речице, Роге, Рупељево, Табановићи, Тврдићи, Тучково, Узићи и Честобродица).
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска:
а) подрачјето на околиите: Бјеловар, Вараждин,
Загреб, Карловац, Осиек и Сисак;
б) подрачјата на општините во околиите: Пула?
Пазин; Риека: Делнице, Опатија (местото Матуљи)
и Риека (местото Трновица).
На територијата на Социјалистичка Република
Црва Гора: подрачјето на општината' Иванград (местата Вераи Село, Вуче, Иванград и Хареме).
3. Р а к по маслинките (Bacterium Savaistanoi Е.
F. Smith) — само за посадочен материјал —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјето на општината Мостар во околијата Мостар.
На територијата на Соци ја листичка Република t
Хрватска пад рач јата на околиите: Риека и Сплит. ј
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјата на општините: Бар, Будва,
Котор, Тиват и Херцег-Нови.
4. Р а к по овошките (Bacterium tumefaoiens
Smith et Townsend) —
Н а територијата на Социјалистичка Република ,
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во ,
околиите: Б а њ а Лука: Приедор и Србац; Мостар: .
Коњиц, Љубушки, Мостар, Невесиње, Столац и Т р е биње; Сараево: Горажде, Фојница и Центар Сара-ево; Тузла: Брчко и Тузла.
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На територијата на Социјалистичка Република
Македонија подр-ачјата на општините во оболите:
Куманово: Крива Паланка (местата Гимовце и Крива Паланка); Охрид: Охрид (местото Охрид); Тетово: Тетово (местото Тетово); Титов Велес: Кавадарци (местото Марена); Штип: Берово (местото Берово).
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија подрачјата на општините во околиите:
' Љубљана: Камник (местото Тодич), Љубљана-ВичРудник (местата Бокалче и Брезје), Ново Место
(местото Грм) и Шкофја Лока (местата Дорфарје,
Дражгоше, Лединица, Праиротно, Свети Дух и Селца); Марибор: Марибор-Центер (местото Селница об
Драви).
На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) подр на општините во Автономна Покраина
Косово и Метохија: Гњилане (место Гњилане), Ђаковица (место Скивљане), Косовска Каменица (место Косовска Каменица), Косовска Митровица (место Косовска Митровица), Пећ (места Пећ и Требовић), Подујево (место Подујево), Призрен (место
Призрен), Србица (место Србица) и Урошевап (место Урошев ац);
б) подр. на општините во околиите: Београд: Чуб р и ц а (место Раковица); Зрењанин: Зрењанин (место Зрењанин); Крагујевац: Крагујевац (место Крагујевац) и Рана (место Рача); Краљево: Варварин
(место Варварин), Велика Дренова (место Велика
Дренова) и Нови Пазар (место Нови Пазар); Лесковац: Лесковац (место Лесковац); Ниш: Бабушница
(место Бабушница), Димитровград (место Димитровград), Пирот (место Пирот) и Прокупље (место Проку пље); Нови Сад: Банки Петровец (место Бачки
Петровац) и Тител (место Тител); Панчево: Бела
Црква (место Бела Црква) и Вршац (места Вршац
и Гудурица); Смедерево: Жабари (место Жабар и),
Пожаревац (место Пожаревац) и Смедерево (место
Смедерево); Сремска Митровица; Инђија (место Б е шка и Чортановци) и Шид (место Шид); Суботица:
Ада (место Ада) и Кањижа (место Хоргош); Титово
Ужице: Пожега (место Пожега) и Титово Ужице
(место Тито во Ужице).
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјата на општините во околиите:
Карловац: Госпиќ; Сплит: Бенковац, Врач, Дрниш,
Дубровник, Имотски, Книн, Макарска г Метковиќ и
Сплит.
5. Праскина мува (Ceratitis capitata Wied.) —
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија подрачјата на општините Изола, Копер
и Сежана (местото Дутовље) во околијата Копер.
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјата на општините Дубровник и
Сплит во околијата Сплит.
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјата на општините Б а р (местото
Бар) и Улцињ (местото Улцињ).
6. Праскин смотавец (Cydia molesta Bysck) —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Бања Лука: Ба:ња Лука и Л акташи; Мостар: Мостар.
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија подрачјата на општините во околиите:
Копер: Ајдовшчина, Идри ја, Изола, Копер, Нова
Горица (местата Доброво, Канал и Нова Горица),
Пиран, Сежана и Толмин (местата Бовец и Кобарид); Цеље: Брежице и Видем-Кршко.
На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) подрачјата на општините во Автономна Покраина Косово и Метохија: Ораховац (местото Велика Круша) и Призрен (местото Призрен);
б) подрачјата на околиите: Белград, Зрењанин и
Ниш;
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в) подр. на општршите во околиите: Ваљево: Ваљево и Шабац (место Шабац); Зајечар: Брза Паланка, Ззјечар, Кладово (место Кладово), Књажевац,
Неготин (место Неготин) и Салаш (место Салаш);
Крагујевац: Светозарево (место Доње Штипље);
Краљево: Александровац (место Горњи Ступањ),
Варварин
(место
Варварин),
Велика
Дренова
(места Велика Дренова и Пољна), Нови Пазар (место Нови Пазар), Трстеник (место Трстеник)
и Чанак; Лесковац: Војник, Брестовац, Власотинце,
Вучје, Грделица, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Црна
Трава; Нови Сад: Банки Петровац, Бечеј и Нови
Сад; Смедерево: Азања. Велика Плана, Велико
Градиште (место Велико Градиште), Колари, Мала
Крена, Младеновац, Петровац (место Петровац),
Пожаревац (место Пожаревац), Сараорци, Смедерево
и Смедеревска Паланка; Сремска Митровица: Бсочин, Инђија (места Бешка, Крчедин, Марадик и
Чортановци), Рума (место Стејановци) и Сремска
Митровица (места Бешеново. Велики Радинци, Гргуревци, Лаћарак, Сремска Митровица, Шашинци и
Шуљам); Суботица: Ада, Бајмок, Банка Топола, К а њижа, Мали Иђош, Сента, Стара Моравица и Суботица.
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјата на општините во околиите:
Загреб: Црномерец; Осиек: Осиек; Пула: Лабин, Пазин, Пореч и Пула; Риека: Опатија; Сплит: Сплит.
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјата на општините: Данилснвград,
Титоград, Улцињ и Херцег-Нови.
7. Рак по тополата (Dothichiza popuiea Ѕасс. et
Briard) На територијата на Социјалистичка Република
Словенија:
а) подрачјето на околијата Цеље;
б) псдр. на општините во околиите: Копер: Ајдовшчипа, Илирска Бистрица, Нова Горица, Постојна
и Сежана; Љубљана: Врхника (места Бистра, Влатка Брезовица, Верд, Врхника, Дол и Подлипа),
Гросупље (места Брег, Буковица, Гросупље, Крка,
Стична, Теменица и Фужине), Домжале (места Вир,
Домжале, Драгомељ, Ихан, Јарше, Менгеш, Радомље и Трзин), Загорје (места Долења Вас и Загорје),
Камник (места Дуплица, Камник, Коменда, Мекиње,
Млака, Мосте, Невље, Страње, Сухадоле и Шмарца), Кочевје (места Босљива Лока, Брод, Кочевје,
Кужељ, Ливолд, Маховник, Осилница, Поток, Преп а д , Села, Славски Лог, Словенска Вас, Стара
Церкев и Фара), Литија (места Брег, Градец, Јевница, Креснице, Литија, Мишји Дол, Моравче, Поновине, Сава и Сподњи Лог), Љубљана-Бежиград (места Беричево, Дол, Јежица, Клече, Пшата, Свети
Јакоб и Чрнуче), Љубљана-Вич-Рудник (места Брезје, Брезовица, Брест, Вич, Внање Горице, Двор, Доброва, Желимље, Иг, Ишка Вас, Козарје, Нотрање
Горице, Подпеч, Подоожник, Полхов Градец, Рудник,
Страхомер, Томишељ и Хорјул), Љубљана-МостеПоље (места Бизовик, Вевче, Добруње, Долско, З а доброва, Кашељ, Лазе, Подград, Рибич, Слапе и
Шмартно), Љубљана-Шишка (места Весца, Вижмарје. Медно и Тацен), Медводе (места Медводе и
Раковник), Метлика, Ново Место, Трбовље (место
Трбовље), Требње, Храстник (места Врхово, Зидани
Мост, Радече, Хотемеж и Храстник), Церкница (места Грахово, Долења Вас, Мартињак и Церкница),
Черномељ и Ш к о ф ја Лока; Марибор: Горња Радгона (место Апаче), Лендава (место Петишовци),
Марибор-Тезно (места Вумпах, Двор јане, Догоше,
Згорњи Дуплек, Златоличје, Зрковци, Лока, Сподњи
Дуплек и Старше), Марибор-Центер (места Словенски Врх, Сподња Почехова и Ц е р ш а к \ Мурска Собота (места Бистрица, Ижаковци и Крог), Ормож
(места Велика Недеља, Грабе, Обреж, Ормож, Ослушевци, Пушенпи. Средиште, Травци, Франковци и
Цветковик) и Птуј (места Брстје, Буковци, Вареја,
Гајевци, Забовии. Мала Вас, Муретинци, Нова Вас,
Подбрезје. Птуј. Скорба, Словења Вас, Сполњи Брег.
Спухља, Стојнци, Формин, Хајдина, Хајдоше и
Штрумовци).
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На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) подрачјата на општините во Автономна Покраина Косово и Метохија: Ѓаковица (местото Ѓак о в и ч ) , Косовска Каменица (местото Ранилуг) и
Лепосавиќ (местото Кајково);
б) по др. на општините во околиите: Београд: К р њача; Зајечар: Зајечар (место Зајечар); Зрењанин:
Зрењанин (места Арадац, Енка и Тараш), Нови Б е чеј (место Нови Бечеј), Нови Кнежевац (места Нови
Кнежевац и Крстур), Перлез (места Орловат, Перлез и Чента) и Чока (место Падеј); Краљево:
Крушевац (место Крушевац); Нови Сад: Бач
(место Вајска), Бачка Паланка
(место Банка
Паланка), Нови Сад (места Нови Сад и Футог) и
Србобран (место Србобран); Панчево: Алибунар (место Банатски Карловац), Бела Црква, Ковин (места
Делиблато и Мраморак) и Уљма (место Шушара);
Смедерево: Колари, Младеновац (места Младеновац
и Кораћица), Петровац (места Ждрело и Петровац),
Пожаревац (места Кличевац, Костолац, Острво и
Пожаревац), Сараорци (место Лозовик), Смедерево
(места Кулич, Сеоне и Смедерево) и Смедеревска
Паланка; Сремска Митровица: Пећинци (место Деч)
и Сремска Митровица (места Кузмин и Сремска
Митровица; Суботица: Ада (место Ада), Сомбор (места Банки Брег, Бачки Моноштер, Бездан и Колут)
и Суботица.
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјата на општините во околиите:
Загреб: Велика Горица и Рементинец; Осиек: Осиек.
8. Рак по костеновата корка (Endothia parasitic а
Мшт.) —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Бања Лука: Босанска Градишка, Приедор
(местото Љуби ја) и Сански Мост; Бихаќ: Босанска
Круна, Велика Кладуша и Цазин; Мостар: Јабланица, Коњиц и Прозор.
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија подр. на општините во околиите: Копер:
Ајдовшчина, Идрија, Изола, Илирска Бистрица (место Подград), Копер, Нова Горица, Пиран, Сежана и
Толмин; Љубљана: Врхника (места Драгомер и Шентјошт), Л итн ја (места Голишче, Креснишки Врх и
Рачица), Љубљана—Вич—Рудник (места Головец и
Рожник), Љубљана—Мосте—Поље (места Бизовик,
Воловље, Головец, Добруње, Урх и Чешњица), Љубљана—Шишка (места Рожник и Шишенски Хриб) и
Ш к о ф ја Лока (место Ожболд над Зминцем); Цеље:
Жалец (место Пониква при Жалцу) и Севница (место Топо ловец).
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска:
а) подрачјето на околијата Сисак;
б) подрачјата на општините во околиите: З а греб: Самобор; Пула: Бује, Пазин и Пореч; Риека:
Опатија (местата Вепринац и Света Јелена).
9. Дудовец (Hyphantria cunea Drury) —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Бања Лука: Бања Лука, Босанска Градишка, Босанска Дубица, Босански Нови (местото
Босанска Костајница), Лакташи, Приедор, Прњавор,
Сански Мост и Србац; Добој: Босански Брод, Босански Шамац, Градачац, Дервента, Д ооо ј, Мо дрина и
Оџак; Тузла: Биељина, Брчко, Грачаница, Орашје и
Сребреник.
На територијата на Социјалистичка Република
Словенија подрачјата на општините Лендава и Љ у томер во околијата Марибор.
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На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;
о) подрачјето на град Белград;
в) подр. на општините во околиите: Ваљево:
Богатић. Ваљево, Владимирци, Волујац, Каменица
(места Беомужевић, Бобова, Мајиновић, Причевић,
Ситарице, Станина Река, Суводање и Тупанци), К о цељево, Крупањ, Лазаревац, Лајковац (места Б а јевац, Маркова Црква, Непричава, Приддорица,
Ратковац, Словац и Степање), Лозница, Љубовија,
Мали З Б О Р Н И К , Мионица, Прњавор, Уб и Шабац;
Крагујевац: Баточина, Крагујевац, Параћин (места
Параћин, Поточац, Рашевица, Трешњевица, Чепуре
и Шавац), Светозарево (места Багрдан, Буковче,
Бунар, Деоница, Доње Штипље, Дубока, Кончарево,
Кочино Село, Милошево, Ланиште, Рибаре, Рибник,
Светозарево, Динава и Шуљковац), Свилајнац (места
Бресје, Војска, Гложане, Радошин, Свилајнац и
Црквенац), Топола (места Белосавци. Божурња, Горња Трнава, Горович, Жабаре, Загорица, Јеленац,
Крћевац, Липовац, Маскар, Овсиште, Рајковац и
Топола) и Ћуприја (места Крушар, Мијатовац и
Ћуприја); Краљево: Варварин (места Бачина, Б о шњаие, Варварин, Вратаре, Горњи Катун, Доњи К а тун, Доњи Крчин, Обреж и Орашје), Велика Дренова, Горњи Милановац (место Горњи Милановац),
Крушевац, Трстеник (места Милутовац и Оџаци),
Ћићевац (место. Појате) и Чанак (место Чачак); Лесковац: Лесковац (место Лесковац); Ниш: Алексинац (место Житковац) и Прокупље (место Прокупље); Смедерево: Азања, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац. Жабаре, Колари, Кучево (места
Велика Бресница, Вуковић, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Раброво и Српце),
Мала Крена, Мало Црниће, Младеновац, Петровац,
Пожаревац, Сараорци, Смедерево и Смедеревска
Паланка.
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска:
а) подрачјата на околиите: Вараждин: В а р а ж дин и Осиек (освен општината Славенска Пожега);
б) подрачјата на општините во околиите: Б ј е л о вар: Бјеловар, Вировитица, Грубишно Поље, ѓурѓевац, Копривница и Пакрац; Загреб: Велика Горица,
Дуго Село, Запрешиќ, Максимир, Пешќеница, Реметинец, Сесвете, Трешњевка, Трње и Црномерец; Сисак: Сисак.
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјето на општината Б а р (местото
Бар).
10. Компирова златица (Leptinotarsa decemlineata Say) —
Целата територија на Социјалистичка Ф е д е р и
тивна Република Југославија.
11. Црвенило по боровите чети ни (Lophodermium
pinastri Schrad) — само за посадочен материјал —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Бања Лука: Приедор (местото Љуби ја) и
Оански Мост; Бихаќ: Босански Петровац (местото
Оштрељ); Добој: Завидовиќи (местото Лужница);
Сараево: Хан Пиесак.
На територијата на Социјалистичка P e n л и к а
Словенија:
а) подрачјето на околијата Цеље;
б) подр. на општините во околиите: Копер: Идри ја (место Церкно), Илирска Бистрица (место Подграде Нова Горица (места Долина при Локви и Локве) и Сежана (места Комен и Рупе); Љубљана: Гросупље (место Амбрус), Домжале (место Менгеш), Јесенице, Камник (место Стаховица), Кочевје (места
Маховник и Село), К р а њ (места Олшевек и Преддвор), Литија (места Доле и Јелше), Логатец, Ново
Место (место Двор), Церкница (место Унец) и Шко-
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ф ј а Лока; Марибор: Горња Радгона (места Горња
Радгона и Подграде ЈБутомер (место Љутомер), Мурска Собота (места Марковци, Мурска Собота и Тишина) и Словењ Градец (место Долич).
На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) подрачјата на општините во Автономна Покраина Косово и Метохија: Дечани (местото Јуник)
и Пеќ (местото Дреље);
б) подр. на општините во околиите: Белград: Земун (место Батајница), Крњача (место Крњача) и
Нови Београд (место Нови Београд); Краљево: К р а љево (места Матарушка Бања, Рибница и Толишница), Нови Пазар, Тутин и Ушће (места Гокчаница и
Рудно); Лесковац: Власина Округ лица (место В ласица Округлица); Нови Сад: Нови Сад (место Сремски КЛРловци); Смедерево: Младеновац (место Млад е н о в ^ ) : Сремска Митровица: Инћија (место Беочин); Суботица: Сомбор (место Сомбор).
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјето на општината Иванград (местото Иванград).
12. Водњача (Orobarvche ѕрр.) —
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Мостар: Билеќа, Груд е, Лиштица, Љубиме, Љубушки. Мостар, Посушје, Столац, Требиње,
Чапљина и Читлук; Тузла: Братунац, Брчко и
Орашје.
На територијата на Социјалистичка Република
Македонија подрачјата на општините во околиите:
Битола: Битола (местото Битола), Долнени, Кривогаштани, Крушево, Прилеп и Тополчани; Тетово:
Врапчиште, Сараќино и Тетово; Титов Велес: Градско (местата Росоман и Сирково), Кавадарци (местата Ваташа, Кавадарци, Марена и Сопот), Неготино
(местата Дуброво, Криволака, Неготино, Тимјаник и
Трмник) и Титов Велес (местата Бузалково, Раштани и Титов Велес); Штип: Радовиш (местото Радовиш) и Струмица (местата Еднокуќево и Струмица).
На територијата на Социјалистичка Република
Србија:
а) целото подрачје на Автономна Покраина
Војводина;
б) подр. на општините во Автономна Покраина
Косово и Метохија: Витина (места Балавце, Горња
Будрига, Деваја, Житиње, Клокот, Ново Село, Пож а р а н е , Рибник и Трпеза), Гњилане (места Великинце, Влаштица. Гњилане, Горњи Ливоч, Гумниште,
Доња Будрига, Жегра, Коретиште. Партеш, Пасјане
и Церница) и Сува Река (места Ђиновце, Лешане,
Сопина, Студенчане и Трње);
в) подр. на општините во околиите: к 3ајечар: Бол и в а ч (места Бољевац и Сумраковац),' Бор (места
Рготина и Шарбановац), Зајечар (места Велики Извор, Вражогрнац, Вратарница, Градсково, Грлиште,
Грљан, Заграђе, Зајечар, Звездан, Лубница, Прлита,
Трнавац и Халово), Књажевац (места Горње Зуниче,
Књажевац, Врбица, Дебелица. Дреновац, Јелашница,
Мали Извор, Мањиновац, Мариновац, Минићево
и Селанка), Неготин (места Браћевац, Буковче, Велшково, Видровац, Карбуловац, Кобишница, Мокрање,
Неготин, Праховоѕ Радујевац, Рајац, Рогљево, Тамнич и Чу бра) и С е л а т (место Брусник); Крагујевац:
Крагујевац (м-еста Десимировац, Јовановац и Коагујевац): Краљево: Ћићевац (места Сталаћ и Ћ и ћ е вац); Лесковац: Бујановац (места Бујановац, Велики
Трновац, Грамада, Летовица, Лопардинце, Лучане,
Раковац и Турија), Врање (места Врање и Лубница)
и Прешево (места Букоревац, Доња Ш у т а ја. Ж у јинце, Миратовац. Норча, Ораовица, Прешево, Тркава, Цакановац, Црнотинце и Чукарка); Ниш: Б л а це (места Доња Драгуша и Трбуње), Димитровград
(место Пораново), П И Р О Т (места Држина и Суково)
и
Р а ж а њ (места Скорица и Смиловац); Смедерево:
г
Азања, Велика
ВегЛико Градиште
(места
Курјаче, Љубиње, Макпе,
Средњево и Чешљева
Бара), Голубац (места Клење и Шувајић), Колари,
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Кучево (место Раброво), Мала Крена, Пожаревац
(места Батовац, Брадарац, Бубушињац, Дрмно, Дубравица, Живица, Кличевац, Костолац и Маљуре-.
вац), Сараорци и Смедерево; Титово Ужице: Бајина
Башта (места Бајина Нашта и Пилица).
13. Памуков молец (Pectinophora
goasypCella
Saund.) —
Сите реони на производството на памук на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
14. Пламеница по тутунот (Peronospora tabacina
Adam) —
Сите ре^ни на производството на тутун на тери- ,
теоријата на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија.
15. Компиров молец (Phtorimea opercylella Zell.) i
На територијата на Социјалистичка Република,
Босна и Херцеговина подрачјата на општините К о њиц, Прозор и Чапљина — во околијата Мостар.
На територијата на Социјалистичка Република^
Македонија подрачјата на општините Богомила (ме- '
стата Богомила, Согле и Теово), Градско (местата I
Виничани и Градско) и Титов Велес - во околијата
Титов Велес.
На територијата на Социјалистичка Република'
Хрватска подрачјата на општините во околиите: 1
Риека: Мали Лошин,; Сплит: Врач, Вис, Дубровник,!
Задар, Корчула, Манарска, Сплит, Х в а р и Шибенаик.
На територијата на Социјалистичка Република
Цр-на Гора подрачјата на општините: Б а р (местата
Дабезиќи, Грдовиќи, Зупци, Кун,е, Печурица и Т у ѓемиле) и Улцињ (местата Клезтаа, Колонза, Пие т у л а
и Салч).
16. Мал боров сурдаш (Pissodes notatus Т.) На територијата на Социјалистичка Република
Македонија подрачјата на општините во околиите:
Тетово: Тетово: Маврово (местото Маврово); Штип:
Берово (местата Будинарци и Мачево) и Пехчево
(местото Пехчево).
На територијата на Социјалистичка Република!
Србија подрачјата на општините во околиите: К р а гујевац: Рековац (местата Калениќ и Секуриќ
и Светозарево (местата Драгошевац и Јошаничиз4
Прњавор); Краљево: Краљево (местото Матарупша!
Бања) и Тутик; Титово Ужице: Ариље, Баина Н а шта, Косјериќ, Кремна, Пожега, Титово Ужице и
Чајетика.
17. Шарка по сликите (Primus virus 7 Holmes) - ѕ
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините во
околиите: Бања Лука: Србац (местата Ситнеш); Добој: Добој, Жепче и Завидовиќи; Сараево: Бреза,
Бусовача, Вареш. Високо, Витез, Вогошќа, Зеница,
Илијаш, Илиџа, Какањ, Кисељак, Крешево, Нови
Тревник, Ново Сараево, Олово, Пале, Рудо, Травник, Фојница, Хаџиќи и Центар-Сараево; Тузла:
Биељина, Власеница,. Зборник, Леш ape, С р е б р е н и ^
и Угљевик.
На територијата на Социјалистичка Република
Македонија — целата територијата на Социјалистичка Република Македонија.
На територијата на 'Социјалистичка Република
Србија:
а) целото подрачје на Автономна Покраина К о сово и Метохија;
б) подрачјата на околиите: З а ј ч а р , Лесковац и.
Ниш;
в) под р. на оашгтиеите во околиите: Бео-град, Гроцка (место Винча) и Сопот; Ваљево: Ваљево (места
Ваљево, Горић, Горња Г рабов ица, Забрдица, Јаоеница, Јованка, Клинци, Петница, Попаре, Попучке
и Рађево Село), Крупањ (место Крупањ), Лазаревац
(место Петка), Лозница (места Б а њ а Ковиљача и
Лсзшгца), Љиг (места Белаиовипа, Живковци. К а лењевци, 'Ко?ељ, Пољанице и Шутци), Мали З Б О Р НИК (место Мали З Б О Р Н И К ) , Мионина (место Мионица) и Уб (места Радљево, Сочл,ак и Тулари);
Крагујевап: Деспотова^ Кпагујерац (место Горња
Сабаета), Параћин, Рача (место Бишевац), Рековац,
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Светозарево, Свилајнац, Страгари (место Чумић),
Топола (места Белооавци, Горња Трнава, Жабаре,
Загорица, Наталинци и Топола) и Ћуприја; К р а љ е во: Александрс^вац, Брус, Варварин, Велика Дренова, Велики Шиљеговац, Врњачка Б а њ а (место
Вранеши), Горњи Милановац /места Драгољ и Трудељ), Краљево (места Врба, Годачица, Драгосињци,
Конарево, Краљево, Матарушка Б а њ а и Ратина),
Крушевац, Мрчајевци (места Бресница, Бапско Поље, Буковица, Јежевица, Лазац, Липница, Мрсаћ,
Муслиа Река и Самаила), Нови Пазар, Рашка (места
Бадањ, Бело Поље, Беоце, Биочин, Боровиће, Варево, Вртине, Гњилица, Драганићи, Казновиће, К а радак, Копаоник, Кравиће, Кућане, Лисина, Луково,
Милатковиће, Муре, Ново Село, Носољин, Орахово,
Панојевиће, Плавково, П лешин, Поцесје, Радошиће,
Р а т к а , Рвати, Рудница, Себимиље, Семетеш, Супње,
Тиоце, Трнава и Шипачина), Сјеница, Трстеник,
Тутин, Ћићевац, Ушће и Чанак (места Љубић и Ч а нак); Смедерево: Азања, Велика Плана, Велико
Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Колари, К у пево, Мала Крена, Мало Црниће. Младеновац, Пет р о в а ^ Пожаревац, Сараорци, Смедерево и Смедеревска Паланка; Титово Ужице: Ариље (место
Добран е), Бајина Башта, Кремна, Нова Варош (место Нова Варош), Ивањица (место Шуме), Пожега,
Пријепоље (места Гостун, Завинограђе и Слатина),
Титово Ужице и Чајетина.

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден
Од денот на објавувањето во „Службен лист н а
СФРЈ".

На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјата на општините во околиите:
Бјеловар: Пакрац; Осиек: Нова Градинка (местата
Ковачевац, Машиќ, Нова Градинка, Окучани, Првча,
Решетари, Старо Петрово Село и Церник) и Славенска Пожега (местото Горњи Гушани).
На територијата на Социјалистичка Република
Црна Гора подрачјата на општините: Биело Поље
(местата Биело Поље, Бистрица, Губавач, Затон
Кање, Нед аку си, Олуја, Подкрајци, Припчиќи, Равна Риека, Расово и Уневина), Иванград (местата Б а бино, Вераи Село, Будимље, Вуче, Виницка, Даспиќи, Долац, Доња Ржаница, Загорје, Иванград, Ла?атори, Лозна, Луѓе, Дужац, Љешница, Марсениќа
Риека, Маште. Петњик, Петњица, Пешца, РадманАи, Трпези, Туцање и Улотина), Плав (местата
лЗогајиќе, Брезоевица, Војно Село, Грнчар, Гусиње,
Ѓуричка Риека,. Крушево, Метах Десни, Метах лиеви, Плав, Прњавор и Скиќ) Пљева (местата Грево,
ТКидовиќи, Илина Брдо, Маоче, Мрзовиќи, Отиловиќи и Пљевља) и Р о ж а ј (местата Бач и Рожај).
18. Рак по компирот (Sunchytrium endobioticum
S c M b . — Регс.) —
На територијата на Социјалистичка Република
Хрватска подрачјето на општината Сам обор (место1
то Ноќ лек) во околијата Загреб.
19. Гламна по кромид or (Upocystis cepulae Frost) —'
На територијата на Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина подрачјата на општините Ј а бланица, Коњиц, Љубушки, Мостар, Требиње и Чапљина во околијата Мостар.
На територијата на Социјали-стичка Република'
Македонија подрачјата на општините Ѓорче Петров
(местата Ђорче Петров и Ново Село) и К а л е (местата Бразда и Глуово) во оклијата Скопје.
На територијата на Социјалистичка Република 1
Србија подрачјата на општините: Призрен (местата
Атмаѓа, Вележа, Благиња, Горња Србица, Душановац, К о р и т а , Ландовица, Љубижда, Призрен и
Коча Заградска) и Сува Река (местата Л е т а л е , Мушутиште, Печане, Ретимље, Самодрежа, Студенчане
и Сува Река) — во Автономна Покраина Косово и
Мепгохија.

На 3 јули 1963 година ќе се пушти во оптек
серија пригодни поштенски марки по повод дваесетгодишнината на битката на Сутјеска.
Серијата на овие марки има три вредности со
следниве мотиви и бои:
1) од 15 динари, партизани во колона по еден,
темнозелена и сива;
2) од 25 динари, кањонот на Сутјеска (Суха),
црнозелена;
3) од 50 динари, партизани во борба, виолетов
вокафеава и кафеава.
На секоја од овие марки над мотивот е н а н е - ,
чатен натписот: „Југославија", и то со кирилица на
марките од 15 и 25 динари, а со латиница на марката од 50 динари. На секоја марка е напечатен и
натписот: „Сутјеска 1943—1963", и тоа со кирилица
на марките од 15 и 25 динари, а со латиница на: .
марката од 50 динари. Ознаките на вредноста се н а печатени во левите горни агли од марките.
Овие марки ќ е се продаваат во сите поголеми
пошти до потрошувањето, а за франкирање поштенски пратки ќе в а ж а т неограничено време.

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа
наредба престанува да в а ж и Наредбата за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ",
I вр. 43/62).

Бр. 01-1469/1
6 јуни 1963 година
Белград
'
^'^j'i I

Директор
на Сојузната управа за заштита
на растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

366.
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95
точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на
Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК СЕРИЈА ПРИГОДНИ
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ДВАЕСЕТГОДИШНИНАТА НА БИТКАТА НА СУТЈЕСКА

Бр. 2103/1
10 јуни 1963 година
Белград
Заедница на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони

^

Го заменува генералниот директор ј
Помошник,
Митар Ковачевиќ, с. р.

367.
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95
точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на
Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК СЕРИЈА ПРИГОДНИ
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД V ЕВРОПСКИ
КУП ВО ГИМНАСТИКА
На 6 јули 1963 година ќ е се пушти во оптеќ
серија пригод,ни поштенски марки по повод одржувањето во Белград н а V европски к у п во гимназ'
етика.

Среда, 19 јуни 1963

С Л У Ж Б Е Н ЛР1СТ НА СФРЈ

Серијата на овие марки има три вредности, со
следниве мотиви и бои:
1) од 25 динари, вежба на коњ со фаќалки, маслинестозелена и црна;
2) од 50 динари, вежба на разбој, сина и црна;
3) од 100 динари, вежба на кругови, кафеава и
црна.
На секоја од овие марки над мотивот е напеi-чатен натписот „Југославија", и тоа са кирилица
на марката од 50 динари, а со латиница на марките
од 25 и 100 динари. Долж левиот раб на секоја
марка е напечатен називот на натпреварот „V
куп Европе у гимнастици". а долж десниот долни
раб натписот: „Београд 1963", и тоа со латиница на
марките од 25 и 100 динари, а со Кирилица на марката од 50 динари. Ознаката на вредноста е напечатена на годно место од секоја марка.
Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми
пошти до потрошувањето, а за франкирање поштенски пратки ќе важат неограничено време.
Бр. 2102/1
10 јуни 1963 година
Белград
Заедница на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони
Го заменува генералниот директор
Помошник, ^
Митар Ковачевиќ, с. р.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Општиот закон за
занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии,
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63, се
поткраднале грешки та се дава

ИСПРАВКА
НА ОПШТИОТ ЗАКОН З А ЗАНАЕТЧИСКИТЕ
ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

1. Во членот 26 став 1 во третиот и четвртиот
ред наместо зборовите: „занаетчиските дуќани" треба да стојат зборовите: „занаетчискиот дуќан";
2. Во членот 29 став 2 во третиот ред наместо
бројот: „26", треба да стои бројот: „27";
3. Во членот 48 став 1 во третиот ред наместо
„4/54" треба да стои: „5/54";
4. Во членот 48 став" 1 во првиот ред по бројот
„81" се става запирка и зборовите: „како и чл. 102,
103 и 105";
5. Во членот 48 став 2 во третиот ред наместо
зборот: „одредбите" треба да стои зборот: „одредбата".
Од Сојузната скупштина, на 12 јуни 1963 година, Белград.
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II
Се назначува
Чедомил Цврље, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Гвинеја.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. И
7 јуни 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА.
Врз основа на членот 6 став 5 од Законот за
формирањето на комисии за спроведување на прописите за расподелба на чистиот приход на стопанските организации и установите („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 15/62), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59
и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

Р БШБНИЕ
З А ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ и ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ
З А РАСПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД НА
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ

З А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И З А Н А З НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

I. Во Сојузната комисија за спроведување на
прописите за расподелба на чистиот приход на
стопанските организации и установи се именуваат
и тоа:
за претседател:
1. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот;
за членови:
2. Роман Албрехт, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за трудот;
3. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната
стопанска комора;
4. Зоран Полич, сојузен секретар за буџет и организација на управата;
5". Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи
стопански работи;
6. Војислав Ракиќ, директор во Сојузниот завод
за стопанско планирање;
7. др Риха/рд Штајнер, виш советник во Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Ј у гославија.
И. Во истата Комисија се разрешуваат од должност, и тоа:
на претседател — Џемал Биедиќ, член на Сојузниот извршен совет;
на член:
— Мика Шпиљак, потпретседател на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;
— Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за надворешна трговија;
- Иван Буковиќ, претседател на Стопанската
комора на СР Хрватска; и
- Киро Глигоров, сојузен секретар за финансии.

Се отповикува
Илија Топ алоски од должноста на извонреден
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република
Гвинеја.

В. бр. 64
4 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,^
до Миливој Рушидов, с.р. Александар Ранковиќ, с.р,

УКАЗИ
Претседателот на Републиката врз основа на
Членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
„Службен весник на Народна Република Македонија" во бројот 11 од 27 март 1963 година објавува:
Закон за уредување и корисгиње на градското
земјиште;
Закон за патиштата;
Закон за Републичкиот фонд за истражувачки
работи во рударството;
VIII конкурс за давање кредити од средствата
на Републичкиот инвестиционен фонд во 1963 година за изградба на шумски комуникации, за подигање на плантажи од тополи и брзОрасни четинари,
за регенерација и конверзија на шуми;
IX конкурс за давање инвестициони кредити од
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд
наменети за градежништво во 1963 година;
X конкурс за давање инвестициони кредити во
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Т А Р И Ф А НА ДОПЛАТОЦИТЕ З А ПРОИЗВОДИТЕ

НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА
која е составен дел од Решението за Тарифата на
додатоците за производите на црната металургија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63), е објавена
како Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр.
24/63 и може да се добие преку Службата за продажба на Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована
Ристиќа бр. 1. Жиро сметка 101-13-602-32.
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