
Четврток, 20 декември 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ ГОД. XXIX 

927. 

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 51/71), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕРВИСОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕ-
ТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Член 1 
Сервисот за административни и сметководстве-

ни работи, основан со Уредбата за оковувањето, 
начинот на работењето и финансирањето на тех-
ничките служби за потребите на сојузните државни 
органи (, Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/66 и 17/72), 
продолжува со работата како заедничка стручна и 
техничка служба на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации (во понатамошниот текст: сојузните орга-
ни) под назив Сервис за административни и смет-
ководствени работи на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации (во понатамошниот 
текст: Сервисот). 

Член 2 
Сервисот врши преведување на нацрти на про-

писи, анализи, информации, елаборати и други ма-
теријали потребни за работата на сојузните органи 
— на Јазиците на народите и народностите на Југо-

славија, и преведување на одредени материјали — 
на странски јазици, односно од странски јазици на 
јазиците на народите и народностите на Југосла-
вија; и врши работи на препис, печатење и умно-
жување на материјали на барање на сојузните ор-
гани и работи на сметководството и економатот, 
приемот и испраќањето на поштата и средувањето 
и чувањето на архивскиот материјал и документа-
цијата за потребите на сојузните органи 

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги 
врши и за потребите на другите органи на федера-
цијата на нивно барање, и тоа во рамките на рас-
положивите можности, 

Член 3 
Работите од член 2 на оваа уредба Сервисот ги 

врши без надоместок. По исклучок, потрошокот на 
материјалите за печатарските услуги и за услугите 
за умножување и за снабдување со канцелариски 
материјали се наплатува според набавните цени. 

Ако врши услуги за сојузен орган кој има соп-
ствена служба, за одредена работа, Сервисот на-
платува надоместок за услугите според ценовникот 
на услугите 

Член 4 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 5 
Со работата на Сервисот раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и го раз-

решува од должноста Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на работните односи на работниците 
на Сервисот директорот има права и должности на 
старешина на сојузен орган на управата 

Член 6 
Внатрешната организација на Сервисот се за-

сновува, по правило, врз видовите, обемот на рабо-
тите, како и врз локацијата на поодделните органа 
за кои Сервисот врши услуги. 

Член 7 
Средствата за вршењето на редовната дејност и 

средствата за посебни намени на Сервисот се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што Сервисот ги остварува со дава-
ње услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
за работата на Сервисот се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на 
управата 

Наредбодавец за извршувањето на пресметката 
на расходите и на финансискиот план на Сервисот 
е директорот на Сервисот. 

Член 8 
Општите акти за внатрешната организација и 

за систематизацијата на работните места на Серви-
сот, финансискиот план и завршната сметка ги до-
несуваат директорот и Советот на работната заед-
нина на Сервисот, во согласност со сојузниот секре-
тар за правосудни и општи управни работи, а це-
новникот на услугите — во согласност со сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 9 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудни и општи управни 
работи. 

Член 10 
Врз Сервисот ќе се пренесат соодветни финан-

сиски средства и средства за канцелариска опрема 
од сојузните органи за кои Сервисот ги врши одно-
сните работи. 

Сервисот ќе ги преземе работниците што вршат 
соодветна работи во сојузните органи чие вршење 
го презема Сервисот. 

Член И 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за оковувањето, 
начинот на работењето и финансирањето на тех-
ничките служби за потребите на сојузните државни 
органи (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/6(6 и 17/72) во 
делот што се однесува на Сервисот за администра-
тивни и сметководствени работи. 

Член 12 
О^аа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр 325 

14 декември 1973 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р̂  
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928. 

Брз основа на член 53 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОЛГОРОЧНА 
ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ДОЛ-
ГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА 
ПОМЕЃУ ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Одлуката за долгорочна девизно-техничка 
соработка и за долгорочна производствена коопера-
ција помеѓу домашни организации на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73) во точка 1 
во" одредбата под 1 зборот: „меѓусебни" се брише. 

Одредбата под 3 се менува и гласи: 
,,З) помеѓу организации на здружениот труд што 

се меѓусебно поврзани врз основа на договор за 
здружување на средствата за 'заедничко работење, 
врз основа на договор за финансирање со заеднички 
ризик изградба на одредени стопански капацитети 
и за работењето на тие капацитети, врз основа на 
договор за основање и работење на организации на 
здружениот труд или на делови на тие организации 
или врз основа на договор за основање на претпри-
јатија во странство и за учествување во странски 
претпријатија;". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„2, Како долгорочна деловно-техничка соработ-

ка и долгорочна производствена кооперација, во 
смисла на член 41 став 4 од Законот за девизно ра-
ботење, се смета деловно-техничката соработка и 
кооперацијата помеѓу домашните организации на 
здружениот труд што се вршат врз основа на дого-
вор за здружување на средствата за заедничко ра-
ботење, врз основа на договор за финансирање, со 
заеднички ризик на изградба на одредени стопан-
ски капацитети и за работењето на тие капацитети, 
или врз основа на договор за основање и работење 
на организации на здружениот труд или на делови 
на тие организации." 

3 Во точка 3 зборот: , меѓусебни" се брише. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот дан 

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

Р. п. бр, 333 
12 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

929. 

Врз основа на член 3 од Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ИЗ-
ДАДЕНИ СПОРЕД ЧЛЕН 3 СТ. 2 И 3 НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

3. Во Одлуката за користење на обврзниците на 
федерацијата издадени според член 3 ст. 2 и 3 на 
Законот за извршување на Буџетот на федерацијата 
за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр 51,73 
и 53/73) по точка 4 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: / 

„4а. Ако корисникот на општествени средства 
располага со обврзниците од точка 1 на оваа одлука 
во1 апоени поголеми од износот на делот на обвр-
ската што може да ја плати и со' овие обврзници 
(точка 2 под 3 и 4), уплата на таа обврска со вакви 
обврзници може да врши така што ќе пресмета 50% 
од секоја извршена уплата на име на обврската од 
точка 2 под 3 односно 10% од секоја извршена уп-
лата на име на обврската од точка 2 i д 4 на оваа 
одлука, што во претходниот период ја уплатил во 
динари, и во вака пресметаниот из,нос на обврските 
во ТОЈ период - што му одговара ,на апоенот на 
обврзницата, во наредниот рок на втасувањето на 
обврската да се исплати во обврзници. 

46. Поблиски прописи за примената на точ. 2," 
За и 4а на оваа одлука донесува сојузниот секретар 
за финансии." 

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

Р. п. бр. 334 
12 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

930. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за раз-
војните премии и за обезбедување средства за ис-
плата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРЕМИЈА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на пченица, сончог-
лед, шеќерна репа или млеко развојната премија од 
член 1 на Законот за развојните премии и за обез-
бедување средства за исплата на тие премии (во по-
натамошниот текст: Законот) им се исплатува за си-
те количини на тие производи од сопствено произ-
водство што ќе им ги продадат и испорачат на ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со преработка, со промет односно со извоз или што 
ќе и ги продадат и испорачат на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи, како и 
за сите количини што самите ќе ги преработат, из-
везат или продадат на непосредните потрошувачи 
— во времето од 1 јануари 197Ѕ година до 31 декем-
ври 1975 година. 

Развојната премија може да се исплати под ус-
лов организациите на здружениот труд — произво-
дителите за производите од став 1 на оваа точка 
да ос1вариле продажни цени кои не се пониски од 
пропишаните гарантирани цени односно од мини-
малните откупни цени. 

2. За семенската пченица може да се оствари 
развојната премија ако таа пченица според пропи-
сите на републиките или автономните покраини ги 
исполнува условите за пуштање во внатрешен про-
мет. 

За семенската пченица од став 1 на оваа точка 
може да се оствари развојната премија и за сите 
количини употребени во сопственото производство. 

3. Развојната премија ја исплатува Службата 
на општественото книговодство на Југославија од 
посебната сметка „Здружени средства на републи-
ките и на автономните покраини за исплати на раз-
војните премии" од член 2 став 4 на Законот. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

,Р. п. бр. 336 
10 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

931. 
Врз основа на член 55 став 3 од Законот за 

здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73) и член 
112 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), во врска со член 297 од 
Законот за Југословенската народна армија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/64, 57/65 и 67/72) и член 
77 од Законот за воената обврска („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/69), Сојузниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

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

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат формирањето, 

составот и работата на военолекарските комисии. 

Члан 2 
Военолекарските комисии се стручни тела на 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана (во по-
натамошниот текст: Сојузниот секретаријат), на вое-
ните единици и на воените установи, што вршат 
работи определени со овој правилник и со други 
прописи. 

Чла,н 3 
Военолекарските комисии вршат работи во врс-

ка со: 
1) оценувањето на способноста за воена служба 

на кандидатите за питомци на воени училишта и 
на кандидатите за воени стипендисти, на питомци 
на воени училишта и воени стипендисти, регрути-
-обзрзници, војници и морнари (во натамошниот 
текст' војниците), активни воени лица и лица во ре-
зервниот состав (војници-обврзници, резервни по-
дофицер^ офицери и воени службеници); 

2) остварувањето на здравствената заштита на 
војниците, питомците на воените училишта, како и 
на воените стипендисти и на членовите на нивното 
потесно'семејство (брачен другар и деца); 

3) остварувањето на правата од здравственото 
осигурување и пензиското и инвалидското осигуру-
вање на активните воени лица, лицата кои според 
законот со кој се уредува воената служба во Југо-
словенската народна армија имаат право на паричен 
надоместок поради престанок на службата по пот-
реба на службата (во натамошниот текст: корисници 
на паричниот надоместок) и лицата што според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници уживаат право на пензија (во 
натамошниот текст: уживатели на пензии), други 
осигурени лица според Законот за здравственото 
осигурување на воените осигуреници, како и члено-
вите на нивните' семејства; 

4) остварувањето на правата на единствен хра-
нител на семејството на регрутот-обврзник и вој-
ник. 

Военолекарските комисии вршат и други работи 
определени со посебни прописи. 

Член 4 
Наодот, одената и мислењето за способноста за 

воена служба на лицата од член 3 став 1 точка 1 
на овој правилник военолекарските комисии ги да-
ваат во согласност со достигањата на медицинската 
наука, а според Списокот на болестите, раните, пов-
редите, озледите, телесните мани и недостатоци спо-
ред КОЈ се оценува способноста за воена служба (во 
натамошниот текст: Список на болестити) што го 
утврдува Сојузниот секретаријат. 

Наодот, оцената и мислењето во постапката за 
остварување одделни права во врска со службата на 
воените лица (промена на местото на службувањето, 
давање на користење стан и сл.) а чие остварување 
е обусловено со болест на воено лице или на член 
на неговото семејство, двоено лекарските комисии ги 
даваат во согласност со прописите^ со кои се утвр-
дени тие права. 

Член 5 
Военолекарските комисии учествуваат во пос-

тапката за остварување на правата од здравствено-
то осигурување и пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници односно за оствару-
вање на здравствената заштита на војниците, питом-
ците на воените училишта, како. и воените стипен-
дисти и членовите на нивното потесно семејство^ со-
гласно со прописите со кои се уредува здравственото 
осигурување и пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници односно здравствената 
заштита на војниците, питомците на воените учи-
лишта, воените стипендисти и членовите на потес-
ното семејство на воените стипендисти. 

Член 6 
При утврудувањето на постоењето на неспособ-

ност за работа односно за стопанисување на члено-
вите на семејството на регрутов обврзник и војник 
во постапката за остварување на правата на един-
ствен хранител на семејството, военолекарските ко-
мисии даваат свој наод, оцена и мислење согласно 
со прописите со кои се уредува воената обврска. 

II. ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА НА ВОЕНО-
ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 7 
За вршење работи од член -3 на овој правилник 

се формираат следните воено лекарски комисии: по-
ниски военолекарски комисии, повисоки военоле-
карски комисии и Главна военолекарска комисија. 

Член 8 
Пониски военолекарски комисии се формираат 

при определени гарнизонски амбуланти, воени бол-
ници и при Военомедицинската академија. 

Командантот на армија, военопоморска област 
односно Боено подрачје определува при кои гарни-
зонски амбуланти се формираат комисиите од став 
1 на овој член. 

Член 9 
Повисоки военолекарски комисии се формираат 

при команда на армија, военопоморска област од-
носно воено подрачје. При тие команди се формира 
по една повисока военолекарска комисија 

По исклучок од став 1 на овој член, командан-
тот на армија односно на военопоморска област мо-
же, во согласност со Сојузниот секретаријат, да фор-
мира уште една повисока военолекарска комисија. 

Член 10 
Главната воено лекарска комисија се формира 

при Сојузниот секретаријат. 

Член 11 
Пониската военолекарска комисија се состои од 

три члена. Двата члена на комисијата се лекари, и 
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тра, по можност хирург, интернист или невропси-
хијатар. Еден член на комисијата е офицер од вое-
ната единица односно воената установа при која се 
формира комисијата. 

Претседателот и членовите на пониската вое-
нолекарска комисија при гарнизонска амбуланта ги 
именува командантот на армија, военопоморска об-
ласт односно воено подрачје на чија територија се 
наога гарнизонската амбуланта при која се формира 
пониската воено лекарска комисија. Претседателот и 
членовите на пониската военолекарска комисија при 
Военомедицинската академија или при воена бол-
ница ги именува началникот на Военомедицинската 
академија односно управникот на воената болница. 

За претседател на 'пониска военолекарска коми-
сија се именува лекар-члеѕн на комисијата КОЈ, по 
можност, е специјалист. 

Член 12 
Повисоката военолекарска комисија се состои од 

девет членови. Осум членови на комисијата се ле-
кари и тоа со следните специјалности, интернист, 
хирург, пневмофтизиолог, невропсихијатар, офтал-
молог, оториноларинголог и дерматовенеролог, а по 
можност и специјалист по медицина на трудот. 
Еден член на комисијата е офицер од воената еди-
ница при која се формира комисијата. 

Претседателот и членовите на повисоката вое-
нолекарска комисија ги именува командантот на 
воената единица при кода се формира комисијата. 

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

Член 13 
Главната военолекарска комисија се состои од 

девет членови. Осум членови на комисијата се ле- ц 
кари со следните специјалности: интернист, хирург, 
невропсихијатар, пневмофтизиолог, офталмолог, 
оториноларинголог, дерматовенеролог и специјалист 
по медицина на трудот, а еден член на комисијата 
е лекар од составот на Сојузниот секретаријат. 

Ако Главната военолекарска комисија учествува 
во постапката за остварување на правата од здрав-
ственото осигурување и пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници, еден член на 
таа комисија е офицер од Службата за спроведува-
ње на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници. 

Претседателот и членовите на Главната воено-
лекарска комисија ги именува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

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

Член 14 
При именувањето на членовите на воено лекар-

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

вите на военолекарските комисии кога членовите се 
спречени да учествуваат во работата на комиси-
јата. 

Член 15 
Членовите на повисоките военолекарски коми-

сии не можат истовремено да бидат и членови на 
пониските Боенолекарски комисии, а членовите на 
Главната военолекарска комисија не можат исто-
времено да бидат и членови на повисоките воено-
лекарски комисии. 

Член 16 
Претседателот и секретарот на Главната воено-

лекарска комисија односно претседателите и секре-
тарите на повисоките военолекарски комисии, како 
и потребниот број на административен персонал за 
работата на тие комисии, се одредуваат со форма-
ција. 

Со актот за формирање пониска военолекарска 
комисија се одредува и лицето што ќе ги врши ра-
ботите на секретар на таа комисија. 

Член 17 
Со актот за формирање пониски военолекарски 

комисии при гарнизонски амбуланти се одредуваат 
и подрачјата за кои ги вршат работите од сивата 
надлежност. 

Пониските военолекарски комисии при воените 
болници и при Военомедицинската академија вршат 
работи од својата надлежност само за лицата што 
се наоѓаат на лекување во тие здравствени установи. 

Член 18 
Повисоките военолекарски комисии вршат ра-

(Ѕоти од.својата надлежност на подрачјето на воена-
та единица при која се формираат. 

Член 19 
Главната военолекарека ,комисија врши работи 

од својата надлежност на територијата на Југо-
славија. 

Член 20 
По-ниска военолекарска комисија ги врши след-

ните работи: 
1) за питомците на воените училишта: 
а) дава мислење за потребата и начинот на ле-

кувањето и за боледување до два месеца; 
б) дава мислење за потребата од диетална ис-

храна во траење до шест месеци; 
2) дава оцена за способноста за воена служба на 

регрут-обврзник во врска со жалбата против реше-
нието на регрутната комисија или по барањето за 
ревизија на оцената што ја дала регрутната коми-
сија; 

3) за војници: 
а) дава оцена за способноста за воена служба; 
б) дава мислење за потребата и начинот на ле-

кувањето и за боледување до три месеци," 
в) дава мислење за потребата од промена на ро-

дот (службата) или местото на службување^; 
4) за активни воени лица' 
а) дава мислење за потребата од промена на 

работното место поради болест; 
б) дава мислење за потребата на поштеда од 

маршување повеќе од шест километри, од задолжи-
телна физичка обука и изведување на теренска обу-
ка со ВОЈНИЦИ, како и за траењето на таа поштеда — 
до 12 месеци; 

5) дава оцена во врска со приговорот против оце-
ната што ја дал лекар — поединец; " 

6) дава оцена за способноста за воена служба на 
лицата во резервен состав; 

7) дава оцена и мислење за способноста за сто-
панисување на членовите на семејството на регрут-
-обѕрзник и војник во постапката за решавање во 
врска со барањето за определување на воениот рок 
на регрут-обврзник односно ВОЈНИК како на един-
ствен хранител на семејството. 

Во постапката за остварување на правата од 
здравственото осигурување на осигурените лица, по-
ниската военолекарска комисија врши работи за кои 
е надлежна според прописите со кои се уредува 
здравственото осигурување на воените осигуреници. 

Пониската военолекарска комисија врши и дру-
ги работи за кои е надлежна според посебни про-
писи. 

Член 21 
Повисока военолекарска комисија ги врши след-

ните работи: 
1) дава оцена на способноста за воена служба на 

кандидатите за питомци на воените^ училишта и на 
кандидатите за воени стипендисти; 
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2) дава оцена за способноста за воена служба на 
питомците на воени училишта л на воените стипен-
дисти; 

3) за активни воени лица: 
а) дава оцена за способноста за активна воена 

служба; 
б) дава мислење за потребата од промена на 

местото на службување^ поради неповолното вли-
јание на климатските услови врз здравствената сос-
тојба на активно воено лице или врз здравствената 
состојба на член на неговото семејство, или поради 
лекување во друго место на активно воено лице или 
на член на неговото семејство; 

в) дава мислење во врска со преквалификација-
та за преведување во друг род односно служба; 

г) дава мислење за здравствената состојба на 
активно воено лице или член на неговото семејство, 
што е од влијание при одлучувањето за давање 
стан на користење; 

д) дава наод, оцена и мислење за телесно оште-
тување; 

4) дава мислење за здравствената состојба на 
корисникот на паричен надоместок и на уживател на 
пензија или член на неговото семејство што е од 
влијание при одлучувањето за давање стан на ко-
ристење; 

5) дава наод, оцена и мислење за телесното ош-
тетување на корисник на паричен надоместок и 
уживател на пензија; 

6) дава наод, оцева и мислење за неопходната 
потреба од постојана помош и нега од страна на 
друго лице за уживателите на пензии; 

7) дава наод, оцена и мислење за способноста за 
работа на децата и за способноста за стопанисување 
на другите членови на семејството на активни вое-
ни лица, корисници на паричен надоместок и ужи-
ватели на пензии; 

8) дава наод, оцена и меслење за потребата од 
професионална рехабилитација' на инвалидни деца 
од активни воени лица, корисници на паричен на-
доместок и уживатели на пензии; 

9) дава оцена во врска со приговорот против 
оцената што ја дала пониска воено лекарска комиси-
ја во прв степен; 

10) ја испитува, во врска со барањето за реви-
зија, правилноста на оцената што ја дала пониска 
военолекарска комисија и дава своја оцена, освен 
ако оцената на пониската воено лекарска комисија 
е дадена по повод на приговорот против оцената на 
лекар-поединец односно-по повод жалбата против 
решението на регрутна комисија или барањето за 
ревизија на оцената што ја дала регрутната ко-
мисија. 

Во постапката на остварувањето на правата од 
здравственото осигурување на воените осигуреници, 
повисоката воено лекарска комисија врши работи за 
кои е надлежна според прописите со кои се уредува 
здравственото осигурување на воените осигуреници. 

Повисоката военолекарска комисија им укажу-
ва стручна помош на пониските военолекарски ко-
мисии и врши и други работи за кои е надлежна 
според посебни прописи. 

Член 22 
Главната военолекарска комисија ги врши след-

ните работи: 
1) дава оцена во врска со приговорот против 

оцената што ја дала повисока воено лекарска коми-
сија во прв степен. 

2) ја испитува, во врска со барањето за ревизија, 
правилноста на оцената што ја дала повисока вое-
но лекарска комисија и дава своја оцена, освен ако 
оцената на повисоката военолекарска комисија е 
дадена по повод приговорот против оцената на по-
ниска воено лекарска комисија односно по повод на 
барањето за ревизија на оцената што ја дала понис-
ка военолекарска комисија; 

3) дава наод, оцена и мислење во втор степен во 
постапката за остварување на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници; 

Во постапката за остварување на правата од 
здравственото осигурување на воените осигуреници, 
Главната военолекарска комисија врши работи за 
кои е надлежна според прописите со кои се уреду-
ва здравственото осигурувале на воените осигуре-
ници. 

Главната военолекарска комисија ја следи ра-
ботата на пониските и повисоките военолекарск^г 
комисии, дава стручни упатства за работата на тие 
комисии и врши и други работи за кои е надлежна 
според посебни прописи. 

III. УПАТУВАЊЕ ДО ВОЕНОЛЕКАРСКИ 
КОМИСИИ 

Член 23 
Кандидатите за питомци' на воени училишта ги 

упатуваат на военолекарски комисии соодветните 
воени училишта. 

Кандидатите за воени стипендисти ги упатува 
на военолекарски комисии воената единица или вое-
ната установа што води евиденција за воените сти-
пендисти. 

Член 24 
Питомците на воени училишта, војниците и ак-

тивните воени лица се упатуваат на военолекарски 
комисии според одредбите од Правилата на служ-
бата на Југословенската народна армија. 

Лицата од став 1 на ово1 член што се наоѓаат на 
стационарно лекување во воена здравствена устано-
ва ги упатува на военолекарска комисија воената 
здравствена установа кај која се тие на лекување. 

По исклучок од став 2 на овој член, упатување-
то на военолекарска комисија на активно воено ли-
це што се наоѓа н̂а стационарно лекување во воена 
здравствена установа а зарадрг оцена на способноста 
за воена служба, го врши воената единица односно 
воената установа кај која е тоа лице на служба ,врз 
основа на предлогот од воената здравствена устано-
ва во која се лекува тоа лице. 

Член 25 
Воените стипендисти ги упатува на военолекар-

ока комисија надлежната воена единица или воена-
та установа што води евиденција за воените сти-
пендисти. 

Член 26 
Регрутите-обврзници и лицата во резервен сос-

тав, како и членовите на семејствата на регрутите-
-обврзници и ВОЈНИЦИ ВО постапката за остварувале 
на правото на единствен хранител на семејството, 
се упатуваат на военолекарска комисија согласно со 
прописите со кои се уредува воената обврска. 

Член 27 
Активните воени лица, корисниците на паричен 

надоместок и уживателите на пензии, другите оси-
гурени лица според Законот за здравственото оси-
гурување на воените осигуреници, како и членовите 
на нивните семејства — во постапката за остварува-
ње на правата од здравственото осигурување и пен-
зиското и инвалидското осигурување, ги упатува на 
военолекарска комисија воената единица или воена-
та установа односно органот кој, според прописите 
со кои се уредува здравственото осигурување и пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, е надлежен за решавање" по тие права, 
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Член 28 
При упатувањето на лицата од чл. 23 до 27 на 

ОВОЈ правилник на воено лекарска комисија, на таа 
комисија и се доставува пропишаната упатиица и 
соодветната медицинска документација. 

Како медицинска документација во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбираат наодите на сис-
тематските и специјалистичките лекарски прегледи 
и лабораториските и рендгенските наоди, издадени 
од надлежниот лекар, од воена или друга здравстве-
на установа. 

Член 29 
Кон медицинската документација за лицето од 

член 23 од ОВОЈ правилник, што се упатува до вое-
но лекарска комисија, се прилага и изјавата од тоа 
лице или од неговиот законски застапник за евен-
туалните поранешни заболувања, повреди, лекува-
ња или оцена на способноста за воена служба. 

Покрај изјавата од став'1 на овој член надлеж-
ната Еоена единица или воена установа прибавува и 
доставува до воено лекарската комисија и други по-
датоци за лицето од член 23 на ОВОЈ правилник, што 
можат да влијаат врз донесувањето на оцената. 

Член 30 
Заради упатување на воеиолекарска комисија на 

лицата од чл. 24 до 27 на ОВОЈ правилник, надлеж-
ниот орган односно надлежниот лекар, покрај меди-
цинската документација, прибавува и други подато-
ци што можат да бидат од значење при давањето на 
наодот, оцената и мислењето и ги доставува до ко-
мисијата. 

Член 31 
Активното воено лице што се упатува на воено-

лекарска комисија заради оцена на способноста за 
воена служба претходно се упатува на систематски 
специјалистички лекарски преглед. 

Член 32 
Ако военолекарската комисија дава наод, оцена 

и мислење за способноста за воена служба или за 
телесното оштетување на активно воено лице поради 
рана, повреда или огледа, воената единица односно 
воената установа покрај медицинската документа-
ција доставува и податоци за околностите под кои 
тоа лица е рането, повредено или озледено. 

Член 33 
Военолекарската комисија му доставува на ли-

цето за кое треба да се даде наод, оцена и мислење 
покана за преглед во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предметот а преку органот што е надле-' 
жен за упатување на тоа лице на преглед, водејќи 
при тоа сметка на тоа лице да му се обезбеди до-
волно време да се подготви за преглед и благовре-
мено да допатува во местото во кое се врши прег-
ледот. 

По исклучок од став 1 на овој члрн, поканата 
за преглед военолекарската комисија му ја доста-
вува непосредно на лицето за кое треба да се даде 
наод, оцена и мислење, во постапката за остварува-
ње на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Во поканата се означува местото и времето на 
прегледот, како и предупредување на лицето за кое 
треба да се даде наод, оцена и мислење дека е дол-
жно да се одзове на поканата. Ако повиканото леце 
од неоправдани причини не и се јави на преглед на 
военолекарската комисија во определеното време, 
комисијата може својот наод, оцена и мислење да 
ги даде врз основа на расположивата документација. 

IV. РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

1. Општи одредби за работата 

Член 34 
Со работата на воееолекарската комисија рако-

води претседател. 

Член 35 
Пониска военолекарска комисија дава свој наод, 

оцена и мислење кога заседува во полн состав, а по-
висока и Главната военолекарска комисија — кога 
заседаваат во составот пропишан во чл. 36 и 37 на 
ОВОЈ правилник. 

Наодот, оцената и милењето военолекарската ко-
мисија ги дава со мнозинство на гласовите од члено-
вите што одлучуваат за конкретниот предмет. 

Член на военолекарска комисија КОЈ не ќе се 
согласи со мислењето од мнозинството на членовите 
на комисијата може да го издвои своето мислење 
што е должен писмено да го образложи. 

Член 36 
Повисока воено лекарска комисија работи во сос-

тав од најмалку пет членови. Еден член на комиси-
јата е претседател на комисијата, еден член е офи-
цер од воената единица при која е формирана коми-
сијата, а еден член на комисијата е лекар специја-
лист за онаа гранка на медицината од која во кон-
кретниот предмет се дава наод, оцена и мислење. 

Составот? на повисока военолекарска комисија 
за работа по конкретни предмети го одредува прет-
седателот на комисијата. 

Член 37, 
' Главната воено лекарска комисија работи во сос-

тав од најмалку пет членови. Еден член на комиси-
јата е претседател на комисијата, а еден член е ле-
кар специјалист за онаа гранка на медицината од 
која во конкретниот предмет се дава наод, оцена и 
мислење. 

Составот на Главната военолека,рска комисија за 
работа во врска со конкретни предмети го опреде-
лува претседателот на комисијата. 

Член 38 
При давањето на наод, оцена и мислење воеио-

лекарските комисии можат да консултираат оддел-
ни воени или други лекари специјалисти и активни 
воени лица. 

Лицата од став 1 на овој член (консултанти) не 
гласаат при донесувањето на одлуката на военоле-
карската комисија. 

Член 39 
Воено лекарската комисија дава свој наод, оцена 

и мислење врз основа на непосреден преглед, ме-
дицинска документација и други податоци потребни 
за давање наод, оцена и мислење. 

Наод, оцена и мислење военолекарската комиси-
ја може да даде и без непосреден преглед во слу-
чаите предвидени со овој прави-лник. 

Член 40 
Наодот, оцената и мислењето што ги дава воено-

лекарската комисија треба да бидат јасни, потпол-
ни, подробно образложени во поглед на документа-
цијата што е користена и во согласност со начелата 
и достигањата на медицинската наука. 

"ЧЃлен 41 
При давањето на наод, оцена и' мислење воено-

лекарските комисии даваат дијагноза и на латин-
ски јазик. 

2. Постапка за давање наод оцена и мислење 

Член 42 
Претседателот на воено лекарската комисија, по 

приемот на предметот заради давање наод, оцена и 
мислење, го разгледува предметот и ако најде дека 
доставената документација е потполна закажува 
седница на комисијата и за тоа го известува лицето 
за кое треба да се даде наод, оцена и мислење и ор-
ганот надлежен за упатување на тоа лице на воено-
лекарска комисија, 
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Ако најде дека доставената документација е 
непотполна, претседателот на военолекарската ко-
мисија може да го упати лицето за кое треба да се 
даде наод, оцена и мислење на дополнителен ле-
карски преглед во воена или друга здравствена ус-
танова или да бара дополнение на предметот. ^ 

Член 43 
Ако воено лекарската комисија во постапката за 

давање наод, оцена и мислење најде дека доставе-
ната документација е непотполна постапува во сми-
сла на член 42 од ОВОЈ правилник. 

Член 44 
Воената единица, воената установа, органот, од-

носно военолекарската комисија на која предметот 
и е вратен на дополнение е должна да постапи во 

смисла на барањето од претседателот на военолекар-
ската комисија односно од военолекарската комиси-
ја што бара дополнување на документацијата. 

Член 45 
Во првостепената постапка военолекарската ко-

мисија дава свој наод, оцена и мислење врз основа 
на непосреден преглед на лицето освен во случајот 
од чл. 47 и 49 на овој правилник, медицинската до-
кументација и другите податоци потребни за дава-
ње наод, оцена и мислење. 

Член 46 
Во првостепената постапка военолекарската ко-

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

Ако военолекарска комисија во второстепена 
постапка дава свој наод, оцена и мислење за спо-
собртста за воена служба на активни воени лица 
или за утврдување и распоредување на телесни ош-
тетувања, е должна да изврши и непосреден пре-
глед на лицето за кое дава наод, оцена и мислење. 

Член 47 
За лице што се наоѓа на лекување во воена 

здравствена установа, воено лекарската комисија 
може да то даде својот наод, оцена и мислење врз 
основа на медицинската документација на воената 
здравствена установа во која е на лекување тоа 
лице, освен во случајот од член ^6 став 2 на овој 
правилник. 

Покрај документацијата што ft ја доставува на 
военолекарската комисија во смисла на став 1 од 
овој член, воената здравствена установа доставува 
и други податоци потребни за давање наод, оцена и 
мислење. 

Член 48 
Ако лицето за кое военолекарската комисија 

треба да даде наод, оцена и мислење, не е способно 
поради својата здравствена состојба непосредно да 
ft се јави ча комисијата заради, преглед, може, на 
предлог од лекарот што го лекува тоа лице, да биде 
прегледано од страна на воено лекарската комисии 
односно лекарот — член на комисијата во својот стан 
или во здравствената установа во која се наоѓа на 
лекување. 

Ако прегледот од став 1 на овој член го извр-
шил лекар-член на комисијата, военолекарската ко-
мисија дава наод, оцена и мислење врз основа на 
наодот и извештајот од тој лекар. 

Член 49 
/ 

За лице што се наоѓа во странско, военолекар-
ската комисија дава свој наод, оцена и мислење врз 
основа на предлогот, наодот и извештајот од лека-
рот што го лекува тоа лице во странство, како и 
врз основа на друга документација потребна за да-
вање наод, оцена и мислење. 

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

Член 50 
Ако военолекарската комисија најде дека за да-

вање наод, оцена и мислење е потребно лицето не-
посредно да се прегледа или поподробно да се ис-
пита во специјализирана здравствена установа (кли-
ника, институт и сл) ќе го упати тоа лице во соод-
ветната воена или друга здравствена установа за-
ради преглед односно испитување. 

Член 51 
Наодот, оцената и мислењето военолекарската 

комисија и ги доставува на воената единица или во-
ената установа односно на органот што и го до-
ставил предметот или кој и го упатил на преглед 
лицето за кое се дадени наод, оцена и мислење. 

Наодот, оцената и мислењето военолекарската 
комисија непосредно му ги соопштува и врачува и 
на лицето што го прегледала. На лицето што, не го 
прегледала, воено лекарската комисија му доставува 
наод, оцена и мислење преку органот што и го до-
ставил предметот на комисијата. 

Член 52 
Ако военолекарската комисија утврди дека ле-

кувањето на лицето за кое треба да даде наод, оце-
на и мислење не е завршено, ft го враќа предметот 
на воената единица, воената установа или на ор-
ганот што го доставил заедно со упатство за над-
лежниот лекар за натамошно лекување на тоа лице, 

3. Давање наод, оцена и мислење 

Член 53 
Претседателот на военолекарската комисија ги 

запознава сите членови на комисијата со медицин-
ската документација што се наоѓа во предметот, 
по тоа се пристапува кон преглед на лицето за кое 
треба да се даде наод, оцена и мислење, ако во сми-
сла на овој правилник треба да се врши таков пре-
глед. 

Кога ќе постапи во смисла на став 1 на овој 
член ноенолекарската комисија дава свој наод, оце-
на и мислење. 

Давање оцена и мислење за способноста за воена 
служба 

Член 54 
При оценувањето на способноста за воена служ-

ба на кандидатите за питомци на воени училишта 
и на кандидатите за воени стипендисти военолекар-
ската комисија дава една од следните оцени: 

1) способен за питомец на воено училиште од-
носно за воен стипендист; 

2) неспособен за питомец на воено училиште од-
носно за воен стипендист 

Член 55 
При оценувањето на способноста за воена слу-

жба на питомците на воените училишта и воените 
стипендисти, военолекарската комисија дава една од 
следните оцени' 

1) способен за питомец на воено училиште од-
носно за воен стипендист; 

ч 2) неспособен за питомец на воено училиште од-
носно за воен стипендист. 

Ако утврди дека лицето од став 1 на овој члрн 
е неспособно за питомец на воено училиште одно-
сно за воен стипендист, военолекарската комисија 
посебно ја утврдува неговата способност за воена 
служба во смисла на член 58 од овој правилник. 
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Член 56 
Ако способноста за воена служба на питомец па 

воено училиште се оценува поради болест односно 
рана, повреда или озледа. военолекарската комнен!а, 
покрај оцената што ја дала во смисла на член 55 од 
ОВОЈ правилник, дава, и едно од следните мислења. 

1) се разболел односно е ранет, повреден или 
озледен во вршењето на должноста во воено учи-
лиште во СВОЈСТВОТО на питомец; 

2) се разболел односно е ранет, повреден или оз-
леден пред стапувањето во воено училиште во свој-
ството на питомец, но вршењето на должноста во 
воено училише не предизвикало влошување на 
болеста; . 

3) се разболел пред стапувањето во воено учи-
лиште во СВОЈСТВОТО на питомец, но вршењето на 
должноста во воено училиште предизвикало вло-
шување на болеста; 

4) не може сигурно да се заклучи дека болеста 
настапила за време на вршењето на дложноста во 
воено училиште, но може да се заклучи дека вр-
шењето па тие должности значително влијаело врз 
влошувањето на болеста. 

Член 57 
Ако утврди дека воениот стипендист е неспосо-

бен за воена служба, военолекарск^ата комисија дава 
оцена за неговата способност за вршење на рабо-
тите во рамките на службата за која се школува. 

Оцената на военолекарската комисија, во сми-
сла tfa став 1 на овој член, може да биде: 

1) способен за службата за која се школува; 
2) неспособен за службата за која се школува. 

. Член 58 
При оценувањето на способноста за воена слу-

жба на регрут-обврзник, војник и лице во резерв-
ниот состав, воено лекарската комисија дава една 
од следните чоцени: 

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

состојба, 
5) постојано неспособен за воена служба. 

Член 59 
Ако способноста за воена служба/ на војник и 

лице во резервниот состав се овенува поради болест 
односно рана, повреда или озледа, военолекарската 
комисија, покрај оцената што ја дала во смисла на 
член 58 од ОВОЈ правилник, дава и едно од следните 
мислења: 

1) се разболел односно е ранет, повреден или 
озледен за време на задолжи!елната воена служба 
во оружените сили на Југославија; 

2) се разболел односно е ранет, повреден или 
озледен пред стапувањето на вршење на задолжи-
телната воена служба во оружените сили на Југо-
славија, а вршењето на таа служба не предизви-
кало влошување на болеста; 

3) се разболел пред стапувањето на вршење на 
задолжителната воена служба во оружените сили 
на Југославија, но вршењето ма таа служба предиз-
викало влошување на болеста; 

4) не може сигурно да се заклучи дека болеста 
настапила за време на задолжителната воена служ-
ба во оружените сили на Југославија, но може да се 
заклучи дека вршењето на таа служба значително 
влијаело врз влошувањето на болеста. 

Нлен 60 
При оценувањето на способноста за воена слу-

жба на активните воени лица, военолекарската ко-
мисија дава една од следните оцени: 

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

жба; 
3) трајно неспособен за активна воена служба. 

Член 61 
Ако донесе оцена за трајна неспособност за во-

ена служба на активно воеао лице, военолекарската 
комисија дава и едно од следните мислења: 

1) трајната неспособност за активна воена слу-
жба е последица од рана, повреда или озледа; 

2) трајната неспособност за активна воена слу-
жба е последица од болест која не е професионална 
болест; 

3) трајната неспособност за активна воена слу-
жба е последица од болест која е професионална 
болест. 

Член 62 
Ако лицето чија способност за воена служба се 

оценува има повеќе болести, рани, повреди или оз-
леди, најпрво се утврдува најтешката болест, ра-
ната, повредата, озледата, а потоа и другите боле-
сти, раните, повредите или озледите што влијаат 
врз способноста на тоа лице. 

Член 63 
Ако кај лицето чија способност за воена слу-

жба се оценува е утврдена болест која не е наве-
дена во Списокот на болестите, военолекарската ко-
мисија дава свој наод, оцена и мислење според 
сличната болест што е наведена во Списокот на бо-
лестите. 

Член 64 
Ако утврди дека испитувањето и лекувањето на 

активното воено лице за кое треба да даде оцена за 
способноста за активна воена служба не е заврше-
но, воено лекарската комисија може да определи од-
носно да му го продолжи боледувањето на тоа лице 
независно од тоа каква оцена на способноста би тре-
бало да се даде според Списокот на болестите. 

Член 65 
В О Ј Н И К О Т И војникот-обврзник што врши воена 

служба, а што ќе ги огласи за неспособни за воена 
служба, военолекарската комисија ги враќа заедно 
со оцената и мислењето во воената единица односно 
во воената установа што ги упатила заради оцену-
вање на способноста. 

Ако лицето од став 1 на овој член се наоѓа 
,на лекување во воена здравствена установа, а не-
говата здравствена состојба (неподвижен, бакцило-
носец, опасен по околината, потреба за строга' дие-
тална исхрана и сл) не дозволува да се упати во во-
ена единица или воена установа, управата на вое-
ната здравствена установа ќе ја достави оцената од 
воено лекарската комисија до воената единица или 
воената установа кај која тоа лице било на служба 
пред упатувањето во воената здравствена установа 
и ќе го задржи на лекување до добивањето на ре-
шението за прекинување на служењето на воениот 
рок односно за отпуштање на тоа лице од Југосло-
венската народна армија. 

Член 66 
Војникот и војникот-обврзник на кој ќе им пре-

стане воената служба за време додека се наоѓаат 
на лекување во воена здравствена установа, се упа-
туваат на воено лекарска комисија заради оценува-
ње на способноста за воена служба. 
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Член 67 
Военолекарската комисија што дала мислење за 

потребата од боледување на питомец на воено учи-
лиште или војник го предлага и местото во кое пи-
томецот на воено училиште односно војникот ќе го 
поминат боледувањето. 

Ако'воеполекарската комисија предложи лицето 
од став 1 на ОВОЈ член да го помине боледувањето 
вон воената единица или воената установа, ќе го 
упати тоа лице во воената единица односно воената 
установа ка ј која е на служба. 

По исклучок, ако лицето од став 1 на овој член 
преболеле акутно или заразно заболување или не-
говата здравствена состојба не дозволува да патува 
до местото во кое се наоѓа воената единица или во-
ената установа kaj" која е на служба, воената здрав-
ствена установа во која е тоа лице на лекување мо-
же непосредно да го упати во местото во кое треба 
да го помине боледувањето, за што ја известува од-
носната воена единица или воена установа. 

Член 68 
Ако утврди дека на војник боледувањето треба 

да му го продолжи над три месеци военолекарската 
комисија дава оцена за неговата способност за во-
ена служба во смисла на член 58 од овој правилник. 

Член 69 
За ограничено способно за воена служба воено-

лекарската комисија оценува лице ка ј кое ќе утврди 
дека неговата здравствена состојба е таква што по-
ради болеста, раната, повредата, озледата, телесната 
мана или недостаток не е способно да извршува не-
кои должности во врска со вршењето на воената 
служба. 

Во случаите од став 1 на овој член, воено лекар-
ската комисија во својата оцена и мислење опре-

.делува кои должности во врска со воената служба 
не може да врши тоа лице 

Член 70 
За привремено неспособно за воена служба во- -

енолекарската комисија оценува лице ка ј кое ќе 
утврди дека неговата здравствена состојба поради 
болест, рана, повреда или озледа односно нивни по-
следици е од таква природа да постои можност де-
ка, во подолг временски период, утврдената здрав-
ствена состојба ќе му се подобри во таа мерка што 
ќе може без штета по здравјето да ја врши воената 
служба. 

Член 71 
За неспособно за воена служба военолекарската 

комисија оценува лице кај кое ќе утврди болести, 
рана; повреда, озледа ИЛРЈ нивна последица односно 
телесна мана или недостаток, кои се од таква при-
рода да не можат да се излекуваат односно отстра-
нат а поради кои не е во состојба да ја врши воената 
служба. 

Член 72 
Во постапката за оценување на способноста за 

воена служба, военолекарската комисија во прв сте-
пен, пополнува образец во кој внесува: 

1) назив на военолекарската комисија и воената 
единица односно на установата при која е форми-
рана комисијата; 

2) лични податоци за лицето за кое се дава оце-
на -и мислење; 

3) оцена и мислење што ги дава комисијата; 
4) назначување на точката — Списокот на боле-

стите и шифрата на Меѓународната класификација 
на болеста; 

5) дијагноза со потребни специјалистички, лабо-
раториски и други наоди што ја поткрепуваат и до- , 
полнуваат дадената дијагноза; 

6) мислење дали болеста, раната, повредата или 
озледата настапила пред или за време на вршењето 
на воената служба односно дали болеста се влошила 
за време на вршењето на таа служба — за питом-
ците на воените училишта, војниците и лицата од 
резервниот ссотав; ) 

7) мислење дали неспособноста за воена служба 
е предвизвикана со рана, повреда, озледа и со окол-
ностите под кои настанале тие, како и мислење за 
болеста или за професионалната болест — за актив-
ни воени лица; 

8) мислење дали лекувањето е завршено односно 
мислење за натамошното лекување; 

9) потребно образложение во врска со дадената 
оцена и мислење; 

10) документацијата што ја користила комиси-
јата, 

11) поука за правото на изјавување приговор 
против дадената оцена PI мислење. 

Член 73 
Во постапката за оценување на способноста за 

воена служба, военолекарската комисија во втор 
степен го пополнува образецот во кој, покрај подато-
ците од член 72 на ОВОЈ правилник, внесува и: 

1) мислење за, правилноста на оцената и мис-
лењето што ги дала воено лекарската комисија, во 
прв степен; 

2) оцена и мислење за споените прашања во вр-
ска со изјавениот приговор или во постапката за ре-
визија; 

3) оцена и мислење за суштествените факти што 
не се разгледувани во првостепената постапка (ново 
заболување или повреда, промени на здравствената 
состојба и сл). 

Член 74 
Во постапката за остварување одделни права во 

врска со службата на воените лица (член 4 став 2), 
военолекарската комисија пополнува образец во кој 

-ги внесува податоците од член 72 точ 1, 2, 3, 5, 9, 10 
и И на ОВОЈ правилник. 

Ако военолекарската комисија утврди неспособ-
ност на активно воено лице за вршење определени 
должности или работи, го определува и времето на 
траењето на таа неспособност. 

Давање наод, оцена и мислење во постапката за ос-
тварување на правата од здравственото осигурување 

и пензиското и инвалидското осигурување 

Член 75 
Во постапката за остварување на правата на 

инвалиднина на воените осигуреници и уживатели-
те на пензии, воено лекарската комисија ги утврдува 
и ги распоредува телесните оштетувања според Ли-
стата на телесните оштетувања односно Листата на 
професионалните болести што се утврдени со про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници и во согласност со начелата 
на медицинската наука, и врз основа на тоа дава 
свој наод, оцена и мислење. 

Член 76 
Степенот на телесното оштетување, утврден во 

смисла на член 75 од овој правилник, военолекар-
ската комисија го означува со броеви и букви. 

член 77 
Кога ќе утврди телесно оштетување на воен оси-

гуреник односно уживател на пензија, воено лекара 
ската комисија пополнува образец во кој, покрај по-
датоците од член 72 точ. 1, 2, 3, 5, 9 и 10 на овој 
правилник, внесува и: 



Страна 2016 - Број 69 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 20 декември " 1973 

1) назначување на соодветниот број од Листата на 
телесните оштетувања односно од Листата на про-
фесионалните болести; ^ 

2) мислење дали телесното оштетување наста-
пило за време на траењето на активната воена слу-
жба или по престанокот на активната воена служба 
за време на користењето на паричниот надоместок; 

3) мислење за потребата и времето на повторен 
комисиски преглед заради давање наод, оцена и ми-
слење за телесното оштетување. 

Член 78 
Способноста за стопанисување на членовите на 

семејството односно способонста за работа на децата 
на воени осигуреници и уживатели на пензии во по-
стапката за остварување на права од здравственото 
осигурување и пензиското и инвалидското осигуру-
вање, военолекарската комисија ја оценува според 
прописите за пензиското и инвалидското и здравст-
веното осигурување на воените осигуреници и на-
челата на медицинската наука, водејќи при тоа смет-
ка за занимањето и годините на животот на тие 
лица, како и за другите факти и околности што се 
од влијание врз способноста за работа односно сто-
панисување. 

Кога ќе изврши оценување на способноста за 
работа односно за стопанисување во смисла на став 
1 од ОВОЈ член, военолекарската комисија пополнува 
образец во кој, покрај податоците од ,член 72 точ. 1, 
2,3, 5, 9 и 10 на ОВОЈ правилник, внесува и: 

1) мислење за времето на настапувањето на не-
способноста за работа односно за стопанисување; 

2) мислење за потребата и за времето за давање 
повторен наод, оцена и мислење за способноста за ра-
бота односно за стопанисување. 

Член 79 
Ако воено лекарската комисија, во смисла на про-

писите за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, ја утврдува потребата од 
професионална рехабилитација на деца — инвалиди, 
наодот, оцената и мислењето ги даваат според тие 
прописи и во согласност со начелата на медицинска-
та наука. 

Во случајот од став 1 на овој член военолекар-
ската комисија пополнува образец во кој, покрај 
податоците од член 72 ̂  точ. 1, 2, 3, 5, 8, 9 и 10 на 
овој правилник, внесува податоци за: 

1) потребата од професионална рехабилитација, 
заради оспособување за самостоен живот и работа; 

2) постоење на веројатност дека со професио-
нална рехабилитација детето може да се оспособи 
за самостоен живот и работа; 

3) видовите на работите односно дејностите за 
кои детето може да се оспособи со професионална 
рехабил итациј а; 

4) видот на работата односно дејноста за кои, 
"според мислењето од военолекарската комисија, де-
тето треба да се оспособи со професионална реха-
билитација; 

5) начинот на професионалната рехабилитација. 

Член 80 
Потребата од постојана нега и помош од страна 

на друго лице односно исполнувањето на условите 
во поглед на здравствената состојба за стекнување 
на правото на додаток за помош и нега, военоле-
карската комисија ги оценува спрема прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници и во согласност со начелата на меди-
цинската наука. 

Кога ќе даде наод, оцена и мислење во смисла 
на став 1 од овој член, военолекарската комисија 
пополнува образец во кој, покрај податоците од 
член 72 точ. 1, 2, 3. 5, 8, 9 и 10 на овој правилник, 
внесува и мислење за времето кога треба повторно 
да даде, наод, оцена и мислење за потребата од по-
стојана нега и помош од/страна на друго лице од-

носно за постоењето на условите во поглед на здрав-
ствената состојба за користењето на правото на до-
даток за нега и помош. 

Давање оцена и мислење во постапката за оствару-
вање па правото на единствен хранител на семеј-

ството 

Член 81 
Способноста за стопанисување на членовите на 

семејството на ВОНЈИК И регрут-обврзник во постап-
ката за остварување на правото на единствен хра-
нител на семејството, воено лекарската комисија ја 
оценува согласно со одредбите од член 78 на овој 
правилник. 

V. ПРИГОВОР ПРОТИВ НАОДОТ, - ОЦЕНАТА И 
МИСЛЕЊЕТО НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИ-

СИЈА 

Член 82 
Против наодот, оцената и мислењето што во прв 

степен ги дала военолекарска комисија, може да се 
Изјави приговор. 

По исклучок од став 1 на овој член, против, на-
одот, оцената и мислењето што ги дала военолекар-
ска комисија во постапката за остварување на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници и во постапката за оценување 
на способноста за воена служба на кандидатите за 
питомци на воени училишта и кандидатите за воени 
стипендисти, приговор не може да се изјави. 

Член 83 
Приговорот се поднесува: 
1) во рок од 3 дена — во постапката за оствару-

вање на правата од здравственото осигурување на 
воените осигуреници и членовите на нивните семеј-
ства; 

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

писмено преку воената единица или воената уста-
нова односно органот што го упатил тоа лице до 
воено лекарската комисија, преку военолекарската 
комисија што дала оцена и мислење или непосредно 
до повисоката военолекарска комисија на која и ср 
поднесува приговорот. 

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

Член 84 
Во врска со приговорот против оцената и мис-

лењето што во прв степен ги дала пониска военоле-
карска комисија решава повисока воено лекарска ко-
мисија, а по приговорот против оцената и мислењето 
што во прв степен ги" дала повисока военолекарска 
комисија решава Главната военолекарска комисија. 

Оцената и мислењето што ги дала военолекар-
ската комисија по повод на приговор се конечни. 

Член 85 
Военолекарската комисија е должна веднаш да 

го земе во постапка приговорот заради давање 
оцена. 

Оцената што ја дава во врска со приговорот во-
ено лекарската комисија му ја доставува на лицето 
што изјавило односно поднесло приговор, до вое-
ната единица или воената установа односно до ор-
ганот надлежен за упатување на тоа лице до вое-
нолекарската комисија и военолекарската комисија 
што дћла оцена и мислење во прв степен. 

VI. БАРАЊЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА ОЦЕНАТА 
1 ' Член 86 
Барањето за ревизија на оцената, што ја дала 

воено лекарска комисија во прв степен, го шжрену-
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ва органот надлежен за поведување ревизија според 
важечките прописи. 

Во постапката за оценување на способноста за 
воена служба на воените лица или во постапката за 
остварување посебни права во врска со службата на 
тие лица, барањето за ревизија на оцената што во 
прв степен ја дала пониска или повисока военоле-
карска комисија може во рок од 30 дена од денот 
на приемот на оцената, да го покрене старешината 
на воената единица или на воена установа на поло-
жбата на командант на полк или повисока кај КОЈ а 
военото лице е на служба. 

Барањето за ревизија на оцената во смисла на 
ставот 2 од ОВОЈ член може да го покрене и прет-
седателот на Главната воено лекарска комисија во 
рок од 12 месеци од денот на давањето на оцената. 

Член 87 
Ревизија на оцената што во прв степен ја дала 

пониска воено лекарска комисија врши повисока во-
ено лекарска комисија, а ревизија на оцената што ja 
дала во прв степен повисока военолекарска комисија 
врши Главната воено лекарска комисија. 

Член 88 
Откако ќе го прими барањето за ревизија во 

смисла на чл 86 и 87 од овој правилник, надлеж-
ната воено лекарска комисија е должна да даде оце-
на и мислење. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Военолекарската комисија има свој штембил и 

печат кој содржат назив на комисијата и воЈна по-
шта на воената единица односно воената установа 
при која е формирана таа. 

Пониска военолекарска комисија при гарнизон-
ска амбуланта, воена болница или Военомедицин-
ската академија има назив на воената здравствена 
установа при која е формирана. 

Службената преписка и канцелариското рабо-
тење военолекарската комисија ги води на начинот 
пропишан со Правилата за службената преписка и 
канцелариското работење во Југословенската наро-
дна армија. 

Член 90 
Начинот на водењето на евиденцијата, докумен-

тацијата и известувањето на воено лекарските коми-
сии го уредува СбјузнгЈрт секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 91 
Просториите и средствата потребни за работа на 

военолекарската комисија ги обезбедува воената еди-
ница односно воената установа при која е форми-
рана комисијата. 

Член 92 
Образецот на упатницата од член 28 и обрас-

ците на наодот, оцената и.мислењето од чл. 72 до 
74 и чл. 77 до 80 на овој правилник ги утврдува Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 93 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за ра-
ботата на военолекарските комисии („Службени 
војни лист" бр. 15/64, 24/64, 19/68, 7/69, 6/70, 19/70 и 
20/70). 

,Член 94 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 Јануари 1974 година. " 

Р. в. п. бр 79 
17 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

932. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за раз-
војните премии и за обезбедување средства за ис-
плата на тие приемни („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/73), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии и со сојузниот секретар за пазар и цени, СОЈУЗ-
НИОТ секретар за земјоделство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА РАЗВОЈНАТА ПРЕМИЈА 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченица, сончоглед, шеќерна репа или 
млеко (во понатамошниот текст: производителите) 
развојната премија утврдена во член 1 на Законот 
за развојните премии и за обезбедување средства за 
исплата на тие премии (во понатамошниот текст: 
Законот) ја остваруваат под условите пропишани во 
Одлуката за условите и за начинот, за остварување 
на развојната премија-(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/73, — во понатамошниот текст: Одлуката), врз ос-
нова на барањето за развојната премија поднесено 
до Службата на општественото книговодство Kaj ко-
ја имаат жиро-сметка. 

2. Кон барањето за развојната премија од точка 
1 на оваа наредба производителите приложуваат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на пченицата, сончогледот, шеќерната репа 
односно млекото на организациите на здружениот 
труд од точка 1 на Одлуката односно на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
или за извозот на тие производи; 

2) доказ дека пченицата, сончогледот, шеќерната 
репа односно млекото им е испорачано на органи-
зациите на здружениот труд од точка 1 на Одлука-
та или на Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени производи (товарен лист, испратница, пот-
врда за приемот и сл.); 

3) потврда потпишана од овластените лица де-
ка пченицата, сончогледот, шеќерната репа односно 
млекото за кои се бара наплата на развојната пре-
мија потекнуваат од сопственото производство. Во 
потврдата мора да биде наведено дека пченицата, 
сончогледот, шеќерната репа односно млекото не по-
текнуваат од кооперација со индивидуални земјо-
делски производители, како ниту од купување од 
која и да било организација на здружениот труд или 
од индивидуален производител односно од Сојузната 
дирекција за резерви на. прехранбени производи, 
како и дека за ТОЈ производ не е наплатена развој-
ната премија. 

Ако производителите пченицата, сончогледот, 
шеќерната репа или млекото ги употребиле за пре-
работка во својата организација на здружениот труд 
или им ги продале на непосредните потрошувачи 
преку СВОЈ ата организација на здружениот труд или 
семенската пченица ја употребиле за сопственото 
производство, а пресметувањето не го вршат по пат 
на фактура, кон барањето за развојната премија на-
место фактурата приложуваат потврда потпишана 
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од овластеното лице дека пченицата, сопчогледот, 
шеќерната репа или млекото ги употребиле за пре-
работка во својата организација на здружениот труд 
или им ги продале на непосредните потрошувачи 
преку својата организација Ha здружениот труд, од-
носно дека семенската пченица ја употребиле за 
сопственото производство. Во потврдата мора да би-
де наведена количината на пченицата, сончогледот, 
шеќерната репа односно млекото што е употребена 
за преработка во својата организација на здруже-
ниот труд или им е продадена на непосредните по-
трошувачи преку својата организација на здруже-
ниот труд односно количината на семенската пчени-
ца е употребена за сопственото производство. 

Ако барањето за развојната премија се подне-
сува за семенска пченица, мора да се приложи и до-
каз дека семенската пченица ги исполнува услови-
те на квалитетот од точка 2 на Одлуката (потврда 
и сл.) 

3. Кои барањето за развојната премија за пчени-
цата, сончогледот, шеќерната репа односно млекото 
производителите приложуваат и пресметка, во која 
се внесуваат податоците за продадените или изве-
зените и испорачаните количини, податоците за ко-
личините употребени за преработка во својата'орга-
низација на здружениот труд или за количините 
продадени на непосредните потрошувачи односно за 
количините на семенската пченица употребени за 
сопственото производство — изразени во килограми 
односно литри, за одредениот износ на развојната 
премија по 1 kg односно по 1 литар и за вкупната ко-
личина. 

Пресметката од став 1 на оваа точка се подне-
сува посебно за секој производ за кој се исплатува 
развојната премија. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за развојната премија 
во поглед на пресметувањето на премијата и до-
кументацијата е исправно, го одобрува износот на 
развојната премија во корист на посебната сметка на 
производителот — корисникот на развојната пре-
мија а на товар на посебната сметка што се води ка ј 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија бр 60811-789 — Други средства со посебна 
намена на општествено-политичките заедници, пар-
тија 2159 — здружени средства на републиките и на 
автономните покраини за исплата на развојните пре-
мии, со тоа што покрај бројот на партијата во на-
логот за исплата на односната премија мора да се 
наведе една од ознаките и тоа: за исплата на развој-
ната премија за пченица — ознака 1, за сончолед — 
ознака 2, за шеќерна репа — ознака 3 и за млеко — 
ознака 4. 

Производителите се должи да водат уредна и 
ажурна евиденција за остварените развојни премии, 
посебно за секој производ. 

5. Ако кон барањето за развојната премија се 
приложуваат преписи на оригинални исправи (фак-
тура, товарен лист, испратница и сл), тие мораат да 
бидат потпишани од овластените лица и врз нив мо-
ра да биде втиснат печатот на подносителот на ба-
рањето, а оригиналните исправи се поднесуваат са-
мо на увид. 

Оригиналните исправи се поднесуваат на увид и 
кога кон барањето се приложуваат фотокопии на 
оригиналните исправи. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна врз секоја оригинална исправа од ст 1 и 2 на 
оваа точка што се поднесуваат на увид да назначи 
дека развојната премија е исплатена. 

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

Бр. 8-3677/3 
7 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

Иво Куштрак. с. р. 

933. 

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

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

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

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

Бескислороден бакар. Технички 
услови за изработка и испорака —^ JUS С D1 008 

Бакар и бакарни легури: 
- Гредички за валање, со трапе-

зен пресек Облик и мерки - — JUS C.D1015 
— Гредички за валање, со квадра-

тен пресек. Облик и мерки - - — JUS C.D1.016 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1974 година. 

Бр. "05-5449 
\ ноември 1973 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

934. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за Југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ ' , бр 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

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

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

I. Во издание на Југословенскиот завод зЗ стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури 
— Испитување на кршливоста 

на високоспроводен бакар под деј-
ството на водород — - - - — JUS С А2 022 

— Катоден бакар. Технички ус-
лови за изработка и испорака - — JUS С D1 003 

2 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени, во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 година. 

4 Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури Катоден 
бакар Технички услови за изработка 
и испорака - - - - - - JUS С D1003 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за бакар и бакарни легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр 11/65), 
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Бакар и бакарни легури. Испиту-
вање на водородната кршливост на 
високоспроводлив бакар — - - — JUS С.А2 022 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за бакар и бакарни легури („Службен лист на 

- СФРЈ", бр. 30/71). 
5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 

решение престануваат да важат на 1 април 1974 го-
дина. 

Бр. 05^5451 
1 ноември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

935. 

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

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

НИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ 

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

Алуминиумска жица за надземни 
водови — — — — — — — — 

E-AlMgl — жица за надземни во-
дови, полупроизвод — — - — 

E-AlMgl — тврдо влечена тркалез-
на жица за надземни водови 

E-AlMgl — јажиња за надземни 
водови — — — — - — — — 

E-AlMgl - челични јажиња за 
надземни водови — — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение v се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските, стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1974 година. 

Бр. 05-5450 
1 ноември 1973 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Лабораториски садови и прибор од стакло: 
— Цевки" за апсорпција облик U 

(хлоркалциум), со бочни цевчиња — 
— Шишиња цицалки со тубичка 
— Шишиња за реагенции со тесно 

грло без затка — - — — — — 
— Шишиња за реагенции со тесно 

грло со нормиран брус и со стаклена 
затка — — — — — — — — 

— Шишиња за миење гас (плин) 
според Drechsel — — — — — — 

— Ѕвона, стаклени — — — — 
— Hempel-ова . пипета со една 

кугла и со цилиндар — — — — 
— Hempel-ова пипета со две 

кугли - - - - - - - - - JUS В.Е4.197 
— Hempel-ова пипета со три 

кугли и со цилиндар — — 
— Hempel-ова пипета со четири 

кугли — — — — — — — -
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 април 1974 година. 

Бр. 19-5452 
1 ноември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за сТандардизациЈ-а, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS В.Е4 108 
JUS В.Е4418 

JUS В.Е4.119 

JUS B.E4.120 

JUS B.E4.121 
JUS B.E4.130 

JUS B.E4.196 

— JUS B.E4.198 

JUS B.E4.199 

JUS N.C1.300 

JUS N.C1 500 

JUS N C1.501 

JUS N.C1.502 

- - JUS N C1.551 

936. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

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

937. 

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

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

ЦИНСКО СТАКЛО 

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

Медицинско стакло: 
— Медицински шишенца за ка-

знување — — — — — — — 
— Серум-шишиња — — — — 
— Шишенца за дражеи — — — 
— Садови (тегли) со навој — — 
— Серум-шишиња со навој — — 
— Шишенца за инсулин — — 
— Шишенца за антибиотици — 
— Шишенца со навој — — — 
— Шишенца за дражеи од неутро-

-стакло r r ^ — — — — — — — 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од"1 април 1974 година . 

Бр. 19-5453 
1 ноември 1973 година 

Белград 

JUS ВЕ4 601 
JUS В.Е4.602 
JUS В.Е4 603 
JUS B.E4.604 
JUS B.E4.607 
JUS B.E4 611 
JUS B.E4.612 
JUS B.E4.613 

JUS B.E4 614 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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938. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ-

ЧЕН ЛИВ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува југословенскиот стан-
дард: 

Челичен лив за општа употреба 
— Технички услови за изработка и 
испорака - - - - - - JUS С.Ј3.011 

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

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1974 година. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Челичен лив јагленичен — — JUS С.Ј3.011 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената металургија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 април 1974 година. 

Бр. 04-5454 
1 ноември 1973 година 

Белград 

Директора 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

3. Југословенските стандарди о^ точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1, 
април 1974 година. 

Бр. 04-5455 
1 ноември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р, 

939. 

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

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

ЛИЧНИ ЦЕВКИ 

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

Челични цевки без раб за гасо-
води и водоводи — Општи упатства JUS С В5 023 

Челични цевки со раб за гасово-
ди и водоводи - Општи услови - JUS С В5 027 

Челични цевки со раб, прецизни, 
со посебна точност на мерките ладно 
влечени и ладно валани — Технич-
ки услови за изработка и испорака JUS С.В5 

Челични цевки со раб, прецизни, 
со посебна точност на мерките, ладно 
влечени и ладно валани — Облик и 
мерки - - - - - - - - - j u s СВ5 251 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

940. 

Врз основа на член 65 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
НА ПАРИ И НА ВРЕДНОСНИЦИ ПO ПАТ НА 

ПОШТЕНСКИ И ДРУГИ ПРАТКИ 

1. Изнесувањето во странство по пат на поштен-
ски и други пратки на динари и на вредносници 
што гласат на динари (чекови, меници, штедни кни-
шки што'не гласат на име и др.) и на ефективни 
странски пари и на вредносници што гласат на 
странска валута (чекови, меници, странски хартии 
од вредност, упатници, кредитни писма и др.), освен 
вредносниците чие изнесување согласно со член 63 
од Законот за девизно работење е слободно, може 
да се врши само по одобрение на Народната банка 
на Југославија или на народните банки на репуб-
ликите, односно на народните банки на автономните 
покраини. 

2. Народната банка на републиката односно ,на-
родната банка на автономната покраина може да из-
даде одобрение за изнесување во странство на стран-
ски хартии од вредност само ако тие хартии потег-
нуваат од влогот на организацијата на здружениот 
труд или на овластената банка во претпријатие во 
странство, и тоа заради депонирање кај банката во 
странство или заради користење за одредени на-
мени кога работењето со странство тоа го бара (про-
пишана обврска за држење хартии од вредност во 
земјата на издавањето, обврска за депонирање за-
ради присуствување на собир на акционери и сл.). 

Одобрението за изнесување во странство на 
странски хартии од вредност ќе му се издаде и на 
странско лице ако поднесе потврда од царинарни-
цата дека тие хартии ги внесло во Југославија 

3. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина може да 
рпдаде одобрение за изнесување во странство. 

1) на вредносниците од точка 1 на оваа одлука 
што гласат на странска валута а кои ги издала ов-
ластената банка, со поднесување пресметка на ов-
ластената банка за продажбата на девизите односно 
за користењето на девизите од девизната сметка кај 
овластената банка во износ на КОЈ гласи вредносни-
цата, 

2) на вредносниците од точка 1 на оваа одлука 
што гласат на странска валута а кои втасале од 
странство, ако подносителот на барањето ги враќа 
во странство (заради исправка на податоци, за-
ради истекот на рокот или други причини). 

4. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина може да 
одобри изнесување во странство на ефективни ди-
нари само за нумизматички и колекционарски цели. 

Изнесувањето на ефективни динари во други 
случаи, како и изнесувањето во странство на ефек-
тивни странски пари може да се врши само по одо-
брение на Народната банка на Југославија. 
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5. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа 
одлука, на одобрение не подлежи изнесувањето во 
странство по пат на поштенски и други пратки. 

1) на парите и вредносниците од точка 1 на оваа 
одлука, што ги праќаат СОЈУЗНИ, републички и по-
краински органи, Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките, наро,дните банки 
на автономните покраини, Мисијата на ООН и неј-
зините агенции во Југославија и странските дипло-
матски претставништва во Југославија, 

2) на вредносниците од точка 1 на оваа одлука 
што ги праќаат овластените банки; 

3) на УНЕСКО боновите. 
6. Одобрението за купување за динари на возен 

билет, со појдовна станица во странство, кое народ-
ната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина може да му го издаде на 
домашно лице, истовремено претставува и одобре-
ние за изнесување на тој возен билет во странство. 

Одобрението за изнесување на возен билет, со 
појдовна станица во странство, заради доаѓање на 
Странско лице во Југославија може да му се даде на 
подносителот на барањето само со доказ дека воз-
ниот билет е платен во девизи. 

7. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

8. Со денот па влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите за 
изнесување во странство на пари и на вредносници 
по пат на поштенски и други пратки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/72). 

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

О. бр. 74 
4 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

941, 

Врз основа на член 4 став 2 од Правилникот за 
организацијата на работењето на девизниот пазар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 11/73), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИ-
ТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ДЕ-
ВИЗИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИК-

ВИДНОСТА ВО МЕГУНАРОДНИТЕ ПЛАЌАЊА 

1. Во Одлуката за видовите на девизите што се 
сметаат како девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/73 и 27/73) во точка 1 по али-
нејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 

„финската марка;". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 78 . 
4 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

942. 

Врз основа на член 27 од Законот за кредитни-
те работи со странство '(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72) и чл. 31 и 62 точка 6 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите 1л на народните банки на автономните по-
краини (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Со-
ветот на 1увернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИ-
ТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 
ПРОМЕТ И НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД МОЖАТ ДА ДАВААТ ФИНАНСИС-

КИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Банките овластени за вршење на платниот 
промет и на кредитните работи со странство (во по-
натамошниот текст: овластените банки) и организа-
циите на здружениот труд, можат да даваат фи-
нансиски кредити во странство, и тоа: 

1; на претпријатијата во странство што се ос-
новани согласно со одредбите на Законот за осно-
вање претплатија во странство („Службен лист на 
СФРЈ' , бр. 39/72 и 13/73) и се запишани во реги-
старот во Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија — заради проширување на капацитетите, 
модернизација па производството, зголемување на 
обртните средства, зголемување на прометот, уна-
предување на извозот на југословенски стоки и 
услуги, како и за конкретни работи за купување на 
југословенски стоки и за други одредени плаќања 
во Југославија; 

2) па погоните во странство од домашни матич-
ни претпријатија — заради изведување на инве-
стициони работи во странство; 

3) на странските претпријатија и на, банките 
заради унапредување на извозот на југословенски 
стоки и услуги, организирање продажба на југо-
словенски стоки и услуги, кг по и за конкретни ра-
боти за плаќање на извозот на југословенски стоки 
и услуги. 

Овластените банки можат да даваат финанси-
ски кредити во странство и заради пласман на сло-
бодните средства што ги држат на своите сметки 
во странство. 

. 2. Финансиските кредити од точка 1 на оваа 
одлука овластените банки и организациите на здру-
жение? труд можат да ги даваат под следните 
услови: 

1) рокот на враќањето на финансискиот кредит 
да не може да биде подолг од 3 години од денот 
на одобрувањето на кредитот; 

2) во рамките на Здружението на банките на 
Југославија и по претходно прибавеиото мислење 
од Народната банка на Југославија, да склучат спо-
годба за каматната стапка и за другите услови за 
давање на финансиските кредити; 

3) одлуката за дав^-ве на финансискиот кредит 
да Ја донесол надлежниот орган на управувањето. 

3/ Организациите на здружениот труд можат да 
ги даваат финансиските кредити од точка 1 на оваа^ 
одлука, и тоа под условите од точка 2 на оваа од-
лука, со тоа што пред сотрувањето на договорот 
за кредитот, кај овластената банка да прибават 
податоци за височината на каматната стапка и за 
другите услови содржани во спогодбата од точка 2 
под 2 на спаа одлука. 

4. Овластените банки можат да даваат финана 
сиски кредити во странство во девизи, како и во 
динари, согласно со Одлуката за условите и начи-
нот на стекнување и користење на динарските по-
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барувања на странски лица („Службен лист на 
СФРЈ45, бр. 51/72), а организациите на здружениот 
труд — во девизи. 

5. Овластената банка може да одобрува финан-
сиски кредити: 

1) на претпријатијата во странство од точка 1 
став 1 под 1 на оваа одлука во кои вредноста на вло-
гот на домашните организации на здружениот труд 
изнесува најмалку 51% и на погоните од точка 1 
став 1 под 2 на оваа одлука само со гаранција на дог-
матското матично претпријатие, со која на банката ќ 
се дава овластување, во случај на ненамирување на 
обврската од страна на должникот, да може да вр-
ши намалување на правата на девизите што матич-
ното претпријатие ги остварува според член 39 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73); 

2) на претпријатијата во странство од точка 1 
став 1 под 1 на оваа одлука во кои вредноста на 
влогот на домашните организации на здружениот 
труд изнесува помалку од 51% и на странските прет-
пријатија и банки од точка 1 став 1 под 3 на оваа од-
лука само со безусловна и неотповиклива гаран-
ција или друг облик на гаранција на својот стран-
ски кореспондент, со која се обезбедува наплатата 

' на дадениот финансиски кредит заедно со каматата. 
6. Овластената банка може, зависно од својата 

деловна политика, да дава финансиски кредити до 
височината од 2,5% од износот на фондовите на 
банката и на примените депозити орочени преку 
една година. 

Ов л ас гените банки што до денот на влегување-
то во сила па оваа одлука им дале финансиски 
кредита на странските корисници, а износот на тие 
кредити преминува 2,5% од износот на фондовите 
на банката и,на депозитите од став 1 на оваа точ-
ка, не можат да даваат финансиски кредити на 
странските корисници, додека износот на тие кре-
дити не ќе изнесува помалку од 2,5% од износот 
на фондовите и на депозитите. 

7. Организациите на здружениот труд финан-
сиските кредити од точка 1 на оваа одлука можат 
да ги даваат во девизи до височината на ^ а н г а ж и -
раните девизни средства со кои располагаат според 
член 39 од Законот за девизно работење. 

Ако вредноста на влогот на организацијата на 
здружениот труд во претпријатието од точка 1 став i 
под 1 на оваа одлука е помала од 51% или ако кре-
дитот се дава на странското претпријатие од точка 
1 став 1 под 3 на оваа одлука, организацијата на 
здружениот труд може да склучи договор за давање 
кредит само ако враќањето на кредитот се обезбеду-
ва со безусловна и неотповиклива гаранција на 
странската првокласна банка со седиште во земјата 
на корисникот на кредитот. 

8. Организациите на здружениот труд кредити 
во динари можат да даваат на своите странски де-
ловни партнери за трошоците на нивните прет-
ставништва и за персоналот во Југославија, по з̂ 
услов наплатата на дадениот кредит да ја извршат 
во деЕ,изи. и тоа во рок од 90 дена-од денот на ко-
ристењето на кредитот. 

9. Овластените баики и организациите на здру-
жениот труд се должни од народната банка на ре-
публиката односно од народната банка на автоном-
ната покраина претходно да прибават одобрение за 
давање финансиски кредит во странство. 

За кредитите во динари од точка 8 на оваа од-
лука во одобрението се утврдува највисокот износ 
на кредитот. Ова одобрение може да биде генерал-
но и да опфаќа еден или повеќе странски делови;! 
партнери. 

10. Измена на намената или на условите во одо-
брението од точка 9 на оваа одлука може да сѕ 
врши само по претходно прибавепото ново одобре-
ние. 

11. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини ќе водат по-
себен регистар на одобренијата од точка 9 на оваа 
одлука. 

12. Овластените банки и организациите на здру^ 
жениот труд се должни кај народните банки на ре^ 
публиките односно ка ј народните банки на авто-
номиите покраини да ја регистрираат склучената 
кредитна работа во странство под условите и пЅ 
начинот што ќе ги одреди Народната банка на Ју-
гославија. 

13 Овластените банки и организациите на здру-
жениот труд се должни во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука на народ-
ната банка на републиката односно на народната! 
банка на автономната покраина да и поднесат из-
вештај за финансиските кредити одобрени на стран-
ство до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Врз основа на примените извештаи од став I 
на оваа точка народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини на На-
родната банка на Југославија ќе и достават извеш-
тај во рок од 45 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

14. Ако се врши измена на намената или на 
условите на финансиските кредити дадени до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, овла-
стената банка односно организацијата на здруже-
ниот труд е должна да прибави одобрение во сми-
сла на точка 9 на оваа одлука. 

15. Овластените банки и организациите на здру-
жениот труд се должни на народните банки на ре-
публиките односно на народните банки на автоном-
ните покраини да им доставуваат периодични из-
вештаи за состојбата на дадените финансиски кре-
дити на начинот и во роковите што ќе ги одреди 
Народната банка на Југославија со техничкото 
упатство од точка 16 на оваа. одлука. 

16. Народната банка на Југославија дава тех-
ничко упатство за примената на оваа одлука. 

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

О. бр. 80 
4 декември 1973 година 

Белград 

, Претседател 
на Советот на гувернерите, 

' гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

943. 

Врз основа на член 11 од Законот за кредит-
ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72) и член 62 точка 6 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/72), по претходно при-
бавено^ мислење од овластените банки, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКОВНИТЕ УСЛОВИ ПО КОИ БАНКИТЕ 
ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРО-, 
МЕТ И НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАН-
СТВО СРЕДСТВАТА. НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАН-

СТВО МОЖАТ ДА ГИ ДАВААТ ВО ДЕПОЗИТ 

1 Банките овластени за вршење на платниот 
промет и на кредитните работи со странство (во по-
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натамошниот текст' овластените банки) средствата 
што ги држат на своите сметки во странство со-
гласно на член 83 став I од Законот за девизно ра-
ботење (,Службен лист на СФРЈ" бр. 36/72, 71/72 и 
52/73) -можат да ги користат за давање во депозит па 
своите странски кореспонденти и на други странски 

првокласни банки, и тоа 
1) со отказен рок до 7 дена, 
2) на фиксен рок до 30 дена 
Работите од став 1 на оваа точка овластените 

банки можат да ги вршат ако, во рамките на Здру-
жението на банките на Југославија и по претхо-
дно прибавеното мислење од Народната банка на 
Југославија, склучат спогодба за другите услови за 
вршење на тие работи, воедјќи, при тоа. сметка за 
условите на депонирањето на средствата на стран-
скиот пазар. 

2. За извршените работи од то^хка 1 на оваа од-
лука овластените банки се должни на народната 
банка на репуликата односно на народната банка на 
автономната покраина да и доставуваат извешти, на 
начинот и во роковите што ќе ги одреди Народната 
банка на Југославија со техничкото упатство од точ-
ка 3 на оваа одлука. 

3 Народната банка на Југославија ќе даде тех-
ничко упатство за спроведувањето на оваа одлука. 

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

О. бр 81 ' 
4 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка 4 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р. 

944. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72;. претставникот на производителите 
и предавникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛУПРОИЗВОДИ ЗА АВТО ФИЛТЕРИ 

1. Претставникот на производителите и претстав- ' 
ликот на потрошувачите на 5 јули 1973 година склу-
чија и потпишаа Спогодба за промена на затечените 
цени за полупроизводи за авто-филтери (ромдели, 
капаци, еластични мостови), со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени при 
постојните услови на продажбата, во просек до 13,8% 
а според Ценовникот шот е составен дел на Спогод-
бава. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3 На ова спогодба даде согласност Сојузниот за-
вод за цени, со решение бр. 477/2 од 15 ноември 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Шпортметал" 
- Јесенице. 
Претставник на купувачите-потрошувачи' .До-
нит" — Мсдводе. 

945. 

Врз основа на член 22 од^Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25 72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ З А ОД-

ДЛИВКИ ЗА МОТОРЕН ЛИВ 

1. Предавниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 август 1973 го-
дина склучија и потшаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одливки за моторон лив, ео тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при задржување на постојните услови 
на продажбата до 14,7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 714/1 од 12 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите^ „Фоб" — Нов 
Белград, „Белт" — Чрномељ, „Торпедо" — 

' Риека, „3. Мај" — Риека, Ливница жељеза и 
темпера — Кикинда, „Мута" — Мута об Драви, 
„Минел" - Топола. ,Петар Драпшин" — ЗИладе-
иовац и „27. Март" — Нови Сад. 
Претставници на купувачитегпотрошувачи: „Фа-
мос" - Сараево, , Фап" — Пријеполе, ,,Там" — 
Марибор, .,Индустрија' мотора" — Раководеа, 
„Фрад" - Белград. „Победа" - Тешањ, „Твор-
ница моторпих делова" — Градачац, ,,Прва пе-
то летка" - Трстеник, „Фаќ" — Лозница и 
„Знај" — Земун. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за тех-
ничките нормативи за изградба на надземни елек-
троенергетски водови, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/73, се поткраднале долунаведените 
i ретки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМА-
ТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 

Во чтгсн 4 точ 12 и 13 наместо зборовите: ,нор-
мално додадено" треба да стои: „нормално додатно44; 

Во член 24 во таблица 2 наместо зборовите: 

, Бакар Си 11 18 30 
,Челик I Fe I 12 16 32 

И II 20 28 56 
III III 30 - 45 90 

1 IV IV 40 55 НО 

треба да стои: 
„Бакар Си 11 18 30 30 
Челик I Fe I 12 16 32 32 

II II 20 28 56 56 
III III 30 . 45 30 90 
IV IV 40 55 10 110' 
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Во член 26 во таблица 3, во колона 1 наместо: 
„7/7/1" треба да стои ,7,7/1". 

Во член 53 во таблица 4, во колона 2, секо!а оз-
нака „Si" треба да се спои со соодветниот број во 
таа колона 

Во член 78 точка 3 во вториот ред одозгора, на-
место зборовите: „во правец на симетралата" треба 
да стои: „вертикално на симетралата". 
- Во член 97 во таблица 5 по зборовите' „Земјовод 

(вон од земјата)" наместо зборот: „Жица", треба да 
стои' „Жица 0 " . 

Во член 153 зборовите' „преминувањето на" се 
заменуваат со зборовите: „преминувањето над". 

-Во член 281 по зборот' „столбови" треба да се 
додадат зборовите: „со правоаголен пресек на". 

Во член 309 во образецот наместо: ,ДУ треба да 
стои ,,^А". 

Во член 317 во првиот образец наместо: „F2" 
треба да стои: ,,FP". 

Во член 361 во таблица 16 во колона 10 во пет-
тиот ред, наместо: „3,5" треба да стои „4,25". 

Ва член 388 наместо зборовите: „земјената по-
чва" треба да стои: „земјеното тело". 

Во член 389 во третиот ред одозгора, наместо 
зборовите' „земјената почва" треба да стои: „земје-
ното тело". 

Во член 408 во^ вториот ред одозгора, по зборо-
вите-с „и сл." треба да се додаде зборот: „или" 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 27 ноември 1973 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 1 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО 

КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Оценувајќи, на предлог на Работничкиот со-
вет на Кобминатот на конзервната индустрија „Де-
ламарис" - Изола, уставноста на член 1 од Зако-
нот за користење на средствата од надоместокот за 
стопански риболов во крајбрежното море на Југо-
славија (,,Службен лист на СФРЈ'', бр 35/65 и 14/66), 
Уставниот суд на Југославија со Одлуката У бр. 
263/72 од 25 април 1973 година, донесена врз основа 
на Јавната расправа, утврди дека одредбата на член 
1 од Законот за користење на средствата од надо-
местокот за стопански риболов во крајбрежното.' 
море на Југославија не е во согласност со Устав-
ниот амандман XXXIV. Врз основа на член 245 став 
1 од Уставот на СФРЈ на Сојузната скупштина и е 
оставен рок од шест месеци од денот на приемот на 
судската одлука, во КОЈ можела законската одредба 
да ја доведе во согласност'со Уставниот амандман 
XXXIV. 

Во Одлуката на Судот е утврдено: 
Со член 1 од Законот за користење на средства-

та од надоместокот за стопански риболов во крај-
брежното море на Југославија се пропишува дека 
средствата што врз основа на Меѓународниот дого-
вор се наплатуваат како надоместок за вршење на 
стопански риболов во краЈбрежното море на Југо-
славија се приход на федерацијата и дека се упла-
туваат кај Народната банка на Југославија. Во став 
2 на ТОЈ законски член се одредува дека динарската 
вредност на наплатените средства им се отстапува 
на Социјалистичка Република Црна Гора и на Со-
цијалистичка Република Хрватска, а Народната 
банка на Југославија ги уплатува во кредитните 
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фондови на деловните банки што тие републики ќе 
ги одредат. 

Според тоа, со законската одредба чија устав-
ност се оспорува Сојузната скупштина утврди дека 
средствата од надоместокот за вршење стопански 
риболов во крајбрежното море на Југославија, што 
се наплатуваат врз основа на Меѓународниот дого-
вор, се приход на федерацијата. 

Со уставните промени извршени со донесување-
то на Уставните амандмани XX до XLI средствата 
што се остваруваат врз основа на меѓународни до- ' 
говори повеќе не можат да се сметаат како приход 
на федерацијата. Имено, во Уставниот амандман 
XXXIV точка 3 таксативно се набројуваат изворите 
и видовите на средствата што ги сочинуваат прихо-
дите на федерацијата. Односно според таа одредба 
само царините, сојузните такси и приходите од ра-
ботата на сојузните органи и организации, како и 
придо-несите на републиките и автономните покраини 
што се остваруваат со отстапување на федерацијата 
дел на приходите од данокот на производи и услуги 
во прометот пропишан со сојузен закон, можат да би-
дат приход на федерацијата. Бидејќи, според сфа-
ќањето на Уставниот суд на Југославија, надомес-
токот за вршење на стопански риболов за кој ста-
нува збор во наведената законска одредба не спаѓа 
во ниеден од наброените видови приходи на феде-
рацијата, тоа одредбата на член 1 од Законот за ко-
ристење на средствата од надоместокот за стопан-
ски риболов во крајбрежното море на Југославија, 
со која се утврдува дека средствата од надоместокот 
за вршење стопански риболов што се наплатуваат 
врз основа на Меѓународниот договор се приход на 
федерацијата, е несогласие со Уставниот амандман 
XXXIV точка 3. 

И. Бидејќи рокот од шест месеци, одреден јсо 
Уставот а утврден со Одлуката У бр. 263/72 од 25 
април 1973 година, истекол на 25 ноември 1973 го-
дина, а Сојузната скупштина до тој ден не ја усо-
гласила наведената законска одредба, Устав,ниот суд 
на Југославија врз основа на член 245 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека одредбата на член 1 од За-
ко-нот за користење на средствата од надоместокот 
за стопански риболов во крајбрежното море на Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 
14/66) престанала да важи на 26 ноември 1973 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

III. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе на седницата за советување одржа,на на 5" 
декември 1973 година во следниот состав: претсе-
давач судија Јоже Земљак и судии Иван Божи-
чевиќ, д-р Александар Фира, Радивое Главиќ, Димо 
Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Таип Таипи и 
д-р Иво Сунариќ. 

У бр. 263/72 
5 декември 1973 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

судија, 
Јоже Земљак, с р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Михаћ Душана Петар, Османбеговић Мустафе 
Адем, Шефкић Саиха Сафет, Шушко Абида Мехо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чичић Ст јена Павле, Изетбеговић Алије Шу-
крија, Крпић Мехмеда Шериф, Шолаја Душана Ве-
лимир, Штајнбауер-Домазетовић Ивана Славка; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јосиповић Маријана Анто; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бошњаковић-Арнаутовић Изета Адвија, Дер-
вишевић Олекса Емилијана Славка, Маркичевић 
Анте Звонимир, Мушић Ибрахима Екрем Парипо-
вић Драгутина Олга, Пажин Мате Винко Шаховић-
-Потурковић Јусуфа Аиша, Шаренкала Акифа Ту-
фида; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ ^ 

Доленц Леополда Вера; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хује Јоже Јоже; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Божнар Јанеза Марита, Задник Јожефа Звез-
дана; 

— за заслуги на -полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

- Сушник Ивана Штефан, Зор Ангела Винко. 

Бр 96 
11 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

^ Ђуричанин Марко Драго, Поповић Петра Дра-
гутин; ^ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богетић Павла Милан, Дедовић Михаила Ми-
лош, Јанковић Луке Михаило, Лончаревић Алексан-
дра Божидар, Моштрокол Ђуре Блажо, Нинковић 
Душана Гојко, Симић Тихомира Мирко; 

СО ОРДЕН ЗА СЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бандар Хасана Смаил, Четковић Перка Милош, 
Поповић Јове Миленко, Шибалић Бранка Вук, Ули-
ћевић Саве Владо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адровић Ахме Раиф, Асановић Филипа Нико-
ла, Бакић—Зечевић Божине Рада, Цикотић Зитоз 
Зено,. Дапчевић Виде Мирко, Ђурковић Вукајло 
Мирољуб, Ђуровић Васе Војислав, Јовковић Илије 
Стеван, Кликовац Веље Бранко. Кнежевић Данила 
Зарија, Лагатор Киће Душан, Лекић—Јоксимовић 
Вукашина-Драгица, Лекић Стевана Радослав, Лекић 
Радула Букана, Мандић—Вукмировић Јоше Станка, 
Мартиновић Стеве Томо, Мартиновић Крсте Вла-
димир, Масловарић-Дубак Спасоја Даница, Масло-
варић-- Илић Благоја Драгиња, Минић Селмана Ха-
лил, Мушикић Јована Милоња; 

Остојић Тодора Светозар, Перуновић Јове Ва-
со, Прелевић Идите Војислав, Радојевић Станише 
Радосава, Радончић Хаме Мурат, Радоњић Арсе 
Никола Раичевић Чеде Петко, Стијовић Или1е Ми-
личко, Шћекић Во1ина Драгић, Шоћ Марка Coto, 
Та левић Хазира Реџо Вујовић Голуба Мирко, Ву-
лановић Марка Никола, 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пешић Ђуре Душан, Шахмановић Јупа Бејто; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО, МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Дудић Николе Блажо, Радончић Емила Смајо, 
Вукашинова Пере Љубица; 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Даниловић-Бошковић Милије Даница, Марки-
шић Халила Фериз, Пејовић Миладина Софија, Ра-
доман Лазара Кића, Шошкић Јована Данило. 

Бр. 97 
И јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, С. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува 

— за заслуги на развивањето на пријателските 
односи и сестраната соработка помеѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Герман-
ската Демократска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Karl Kormes, извонреден и ополномоштен амба-
садор на Германската Демократска Република во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр 100 
10 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за особени заслуги во основањето, развивање-
то и успешното работење иа Меѓународната корпо-
рација за инвестиции во Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Anthony М. Solomon. 

Бр. 101 
11 јули 1973 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

927. Уредба за Сервисот за административни 
и сметководствени работи на сојузните 
органи на управата и на сојузните орга-
низации — — — — — — — — 2013 

928. Одлука за измени на Одлуката за дол-
горочна деловно-техничка соработка и за 
долгорочна производствена кооперација 
помеѓу домашни организации на здруже-
ниот труд — — — — — — — — 2014 

929. Одлука за дополнение на Одлуката за ко-
ристење на обврзниците на федерацијата 
издадени според член 3 ст. 2, и 3 на Зако-
нот за извршување на Буџетот на феде-
рацијата за 1973 година — — — — — 2014 

930. Одлука за условите и за начинот за ос-
тварување на развојната премија — 2014 

931. Правилник за военолекарските комисии 2015 
932. Наредба за поблиските услови за оства-

рување на развојната премија — — — 2023 
933. Решение за југословенските стандарди за 

бакар и бакарни легури — — — — — 2024 
934. Решение за југословенските стандарди за 

бакар и бакарни легури — — — — 2024 
935. Решение за југословенските стандарди за 

алуминиум и алуминиумски легури — — 2025 
936. Решение за југословенските стандарди за 

лабораториски садови и прибор од стакло 2025 
937. Решение за југословенските стандарди за 

медицинско стакло — — — — — — 2025 
938. Решение за југословенскиот стандард за 

челичен лив — — — — — — — 2026 
939. Решение за југословенските стандарди за 

челични цевки — — — — — — — 2026 
940. Одлука за условите за изнесување во 

странство на пари и на вредносници по 
пат на поштенски и други пратки — — 2026 

941. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
довите на девизите што се сметаат како 
девизи одв значење за одржување j ia лик-
видноста во меѓународните плаќања — 2027 

942. Одлука за намените и условите под кои 
банките овластени за вршење на плат-
ниот промет и на кредитните работи со 
странство и организациите на здруже-
ниот труд можат да даваат финансиски 
кредити во странство — — — — — 2Q27 

943. Одлука за рамковните услови по кои бан-
ките овластени за вршење на платниот 
промет и на кредитните работи со стран-
ство средствата на сметките во странство 
можат да ги даваат во депозит — — — 2028 

944. Спогодба за промена на затечените цени 
за полупроизводи за авто-филтери — — 2029 

945. Спогодба за промена на затечените цени 
за одливки за моторен лив — — — — 2029 

Исправка на Правилникот за техничките нор-
мативи за изградба на надземни електро-
енергетски водови — — — — — — 2029 

Одлука за оцена на уставноста на член 1 од 
Законот за користење на средствата од 
надоместокот за стопански риболов во 
крајбрежното море на Југославија — — 2030 

Одликувања — — — — — — — — 2031 

Меѓународни договори — — — — — — 361 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 
Ослободено од основниот данов ва промет врз основа вз мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр 413-55/72 ОЗ ол IS август 1972 година 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Д.тшан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 

Печати Веегфвдеки графички аавод, Белград, Булевар иејведе Мишиќа бр. II 


