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61. 

На основу члана 10. став 2. Закона о амортиза-
ции основних средстава основних организација 
удруженог рада и других корисника друштвених 
средстава („Службени лист СФРЈ", бр. 58/76), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТВАРИ ОПРЕМЕ КОЈЕ СЕ 

СМАТРАЈУ СИТНИМ ИНВЕНТАРОМ 

I. Ствари опреме (машине, уређаји, постројења, 
средства транспорта, средства веза, стандардни и 
специјални алати, лабораторијска опрема, инстру-
менти и апарати, инвентар и намештај) осим ствари 
опреме из тач. 2. и 3. ове одлуке, сматрају се ситним 
инвентаром ако је њихова појединачна набавна 
цена до 3.000 динара. 

За ствари опреме које су прибављене израдом 
у сопственој режији и ствари опреме које су при-
бављене преносом без накнаде или уз делимичну 
накнаду кајо набавна цена, у смислу ове одлуке, 
сматра се износ утврђен проценом према ценама 
истих или сличних ствари опреме у време при-
бављања, односно оспособљавања за вршење фун-
кције којој су намењене. 

Ако је истовремено набављен већи број исто-
врсних ствари опреме, истих димензија и израђених 
од истог материјала, уз различиту појединачну на-
бавну цену (нпр. због различитих услова плаћања, 
набавке код разних добављача и слично) за те 
ствари опреме утврђује се просечна појединачна 
набавна цена и према њЈој одређује висина поједи-
начне набавне цене. 

2: Без обзира на износ појединачне набавне цене, 
као основна средства a не средства ситног инвента-
ра, сматрају се следеће ствари опреме: 

1) намештај дрвени, метални или од другог ма-
теријала — за опште и посебне намене (столови, 
плакари, ормари, стелаже, (витрине, гарнитуре соб-
ног и канцеларијског намештаја и др.); 

2) уметничке слике и друга уметничка дела и 
предмети музејске вредности; 

3) уређаји и постројења за загревање просто-
рија; 

4) гарнитуре прибора за спремање и гарнитуре 
прибора за сервирање хране и пића, израђене од 
кристала или од племенитих метала (злата, плати-
не, сребра и др.); 

5) 'радио — и телевизијске станице са при-
падајућим уређајима и апаратима, као и телефон-
ске централе са припадајућим уређајима и апара-
тима; 

6) машине и уређаји за припремање и спремање 
хране и пића (казани, котлови, пултови и др.), 
осим ручних апарата и уређаја за припремање и 
спремање хране и пића; 

7) машине, уређаји и постројења за прање и 
сушење постељине и других материјала од тексти-
ла или другог сличног материјала, као и машине и 
уређаји за прање и сушење посуђа на сопствени по-
гон или на електрични погон; 

8) музички инструменти и уређаји у саставу 
оркестара и музички инструменти и уређаји који се 
користе уз претходно уграђивање (монтирање) у 
пословним, погонским или другим просторијама, као 
и уређаји и постројења разгласних: станица; 

9) медицински уређаји и апарати, школска учи-
ла, специјални алати, мерни и контролни апарати 
и машине и уређаји за вентил аци ју и одржавање 
чистоће у пословним и другим просторијама — на 
сопствени погон или на електрични погон. 

3. Без обзира на износ појединачне набавне 
цене, као средства ситног инвентара сматрају се 
следеће ствари опреме: 

1) кухињско и сервисно посуђе (порцуланско, 
стаклено, метално и од осталог материјала), осим 
посуђа од кристала и од племенитих метала (злата, 
платине, сребра и др.); 

2) приручни кухињски и сервисни апарати, ала-
ти и справе; 

3) предмети за украшавање и уређење посло-
вних и других просторија (репродукције слика, 
скулптуре, таписерије и сл.), осим предмета за укра-
шавање и уређење пословних и других просторија 
који су означени као уметничка дела или су пред-
мети музејске вредности; 

4) гарнитуре прибора за јело и гарнитуре при-
бора за пиће — од стакла, метала, пластике, дрвета 
и других материјала (осим гарнитура од кристала, 
злата, платине, сребра или др.); 

5) гарнитуре прибора за улепшавање, гарнитуре 
прибора за одржавање личне хигијене и гарнитуре 
за умивање и сушење после умивања; 

6) покретни вентилатори и берберско- фризер -
ски апарати за ручну употребу; 

7) гарнитуре прибора за писање; 
8) радна и заштитна одела и радна и заштитна 

обућа; 
9) покривачи, јоргани, чаршави, столњаци, ја-

стуци, навлаке, пешкири, сервиете и други слични 
материјали — од текстила или од другог матери-
јала; 

10) прибори и апарати за сечење и обраду ме-
тала и других материјала, осим прибора и апарата 
са сопственим погоном или )на електрични погон; 

11) апарати, уређаји и прибор и за ручну упо-
требу ради заштите од пожара и за гашење пожа-
ра, као и апарати, уређаји и прибори за ручну 
употребу при спасавању у рудницима и на другим 
радилиштима или за обезбеђење хигиј енско-техни-
чке паштите на раду; 
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12) апарати и прибори за жигосање, везивање 
и паковање поштанских и других пошиљака; 

13) плугови и друге справе на сточну вучу за 
обраду земље и обављање радова у засадама и 
плантажама дрвећа, као и ручни алати и ручни 
прибори за обављање сточарске и пољопривредне 
делатности. 

4. Ствари опреме које су на дан ступања на 
снагу ове одлуке у књиговодству исказане као ос-
новна средства, a по одредбама ове одлуке сматрају 
се ситним инвентаром, основна организација удру-
женог рада и други корисници друштвених сред-
става пренеће из основних средстава у ситан ин-
вентар тако што ће набавну вредност пренети на 
ситан инвентар у употреби, (a отписану вредност на 
исправку вредности ситног инвентара у употреби. 

Ствари опреме које су на дан ступања на снагу 
ове одлуке у књиговодству исказане као основна 
средства у припреми, a по одредбама ове одлуке 
сматрају се ситним инвентаром, основна организа-
ција удруженог рада си други корисници друштвених 
средстава пренеће из основних средстава у припреми 
на ситан инвентар на залихи по набавној вредности 
тих ствари. 

Ствари опреме које су на дан ступања на снагу 
ове одлуке у књиговодству исказане као ситан ин-
вентар, a по одредбама ове одлуке сматрају се ос-
новним средствима, основна организација удруже-
ног рада и други корисници друштвених средстава 
пренеће из ситног инвентара у употреби на (основна 
средства тако што ће набавну вредност ситног ин-
вентара пренети на набавну вредност основних 
Средстава, a исправку вредности ситног инвентара 
на исправку вредности основних средстава. 

Ствари опреме које су на дан ступања на снагу 
ове одлуке у књиговодству (исказане као ситан 

инвентар на залихи, a по одредбама ове одлуке 
сматрају се основним средствима, основна органи-
зација удруженог рада и други корисници друштве-
них средстава пренеће на основна средства у при-
преми по набавној вредности тих ствари. 

Изузетно од одредбе става 3. ове тачке, основна 
организација удруженог рада и други корисници 
друштвених средстава, који су ситан инвентар у 
књиговодству исказивали по неотписаној вредно-
сти, дужни су да проценом, на основу расположивих 
исправа о набавци ситног инвентара, утврде на-
бавну вредност ситног инвентара. 

5. Пренос средстава у смислу тачке 4. ове одлу-
ке основна организација удруженог рада, односно 
други корисник друштвених средстава извршиће до 
30. априла 1977. године. 

Изузетно од одредбе става I. ове тачке, )основна 
организација удруженог рада, односно други ко-
рисник друштвених средстава, може одлучити да 
пренос средстава у смислу тачке 4. ове одлуке из-
врши под 31. децембром 1976. године, a спроведе га 
у раку за састављање завршног рачуна за 1976. 
годину. 

6. Вредност ствари које се, у смислу ове одлуке, 
сматрају ситним инвентаром основна организација 
удруженог рада и други корисници друштвених 
средстава накнађују из укупног прихода, односно 
прихода у току времена коришћења тих ствари. 

Основна организација удруженог рада, односно 
други корисници друштвених средстава одредиће 
начин и рокове у којима се врши накнада утроше-
них вредности ситног инвентара ,и врши отпис њи-
хове вредности, с тим што ти рокови не могу 
бити дужи од пет година. 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ'4. 

Е. п. бр. 48 
28. јануара 1977. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
Доброслав Ћулафић, с. p. 

62. 

На основу члана 18. став 2. Закона о основама 
система осигурања имовине и лица („Службени 
лист СФРЈ", бр. 24/76), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ИМОВИНЕ И ЛИЦА КОЈИ СЕ 
МОГУ ОСИГУРАТИ КОД ИНОСТРАНИХ ОСИГУ-

РАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Код иностраних осигуравајућих организација 
домаћа друштвена правна лица могу осигурати: 

1) прекоморске бродове — од одговорности во-
зара за штете причињене трећим лицима; 

2) бродове у изградњи — ако је то предвиђено 
уговором закљученим са иностраним наручиоцем 
(купцем); 

3) нуклеарне електране — од одговорности за 
штете причињене трећим лицима; 

4) инвестиционе радове у иностранству које из-
воде организације удруженог рада, као и опрему 
за извођење тих радова — ако је то предвиђено 
уговором о извођењу радова, односно прописима 
земље у којој се радови изводе; 

5) иностране кредите ради обезбеђења враћања 
тих кредита (гарантијоко осигурање) — ако је то. 
на захтев даваоца кредита, уговором предвиђено; 

6) средства организација удруженог (рада — од 
ризика од којих ice у Југославен не врши осигу-
рање. 

2. Роба која се извози и увози не може се оси-
гурати код иностраних осигуравајућих организа-
ција, ако ризик сноси организација удруженог 
рада. 

Изузетно, од одредбе става I. ове тачке, роба у 
извозу и увозу може се осигурати код иностраних 
осигуравајућих организација ако ризик сноси орга-
низација удруженог рада, али само на основу одлу-
ке органа управљања организацијом која сноси ри-
зик и ако је то економски оправдано. 

3. Инострана имовина и инострана лица који 
се налазе у Југославији могу се осигурати код ино-
страних осигуравaјућих организација, осим ако је за 
ту имовину и лица прописано обавезно осигурање 
у Југославије 

4. Домаћа друштвена правна лица могу сред-
ства наведена у тач. I. и 2. ове одлуке осигурати 
код иностра,них осигуравајућих организација само 
посредством или саосигурањем домаћих заједница 
осигурања. 

5; Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању имовине и лица у 
Југославије који; се могу осигурати код страних 
осигуравајућих организација („Службени лист 
СФРЈ", бр. 53/67). 
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6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 41 
28. ја,нуара 1977. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
Доброслав Ћулафић, с. p. 

63. 

На основу члана 54. став 7. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ УВОЗ СИН-

ТЕТИЧКОГ КАУЧУКА И ПНЕУМАТИКЕ 

1. Одлука о условима под којима се може вр-
шити увоз синтетичког каучука и пнеуматике 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/73 и 3/74) престаје да 
важи. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 40 
25. јануара 1977. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
др Берислав Шефер, с. p. 

64. 

На основу члана 59. став l, у вези ća чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних сред-
става масовног комуницирања и о иностраној ин-
формативној делатности у Југославији („Службени 
лист СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за уну-
трашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЧАСО-

ПИСА ,,MLADIKA" 

Забрањује се уношење и растурање у Југосла-
в е н часописа ,,Mladika", број 9 из 1976. године, који 
излази на словеначком језику у - Трсту, Италија. 

Бр. 650-1-12/288 
19. јануара 1977. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара за 
унутрашње послове, 

Драшко Јуришић, с. p. 

65. 

На основу члана 59. став l, у вези са чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних сред-
става масовног комуницирања и о иностраној ин-
формативној делатности у Југославен („Службени 
лист СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за уну-
трашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЧАСО-

ПИСА ,,PARIS MATCH" 

Забрањује се уношење и растурање у Југосла-
в е н часописа ,,Paris Match", број 1438 од 17. де-
цембра 1976. године, који излази на француском 
језику у Паризу, Француска. 

Бр. 650-1-5/442 
20. јануара 1977. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара за 
унутрашње послове, 

Драшко Јуришић, с. p. 

66. 

На основу члана 42. Закона о војним инвалиди-
ма („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), Са-
везни комитет за питања бораца и војних инвалида 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗВРШЕ-
НИМ ИСПЛАТАМА ПО ЗАКОНУ О ВОЈНИМ 

ИНВАЛИДИМА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се начин вођења 

евиденције о извршеним исплатама инвалиднина 
(личне и породичне), додатка за негу и помоћ од 
стране другог лица, ортопедског додатка, трошкова 
здравствене заштите и помоћи у случају смрти и 
других (новчаних примаша И накнада по Закону о 
војним 'инвалидима (у даљем Тексту: Закон) и про-
писима донесеним на основу Закона, и начин дос-
тављања извештаја о утрошеним средствима по За-
кону. 

Члан 2. 
Општински орган управе надлежан за питања 

бораца и војних инвалида (у даљем тексту: над-
лежни општински орган управе) води евиденцију 
о извршеним исплатама из члана I. овог правил-
ника на књиговодственим картицама, збирно и 
аналитички. 

Члан 3. 
Збирне књиговодствене картице воде се: 
1) за новчана примања; 
2) за здравствену заштиту. 
У оквиру збирних књиговодствених картица за 

новчана примања и за здравствену заштиту воде се 
аналитичке књиговодствене картице. 

Члан 4. 
Аналитичке књиговодствене картице воде се за 

новчана примања: 
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1) војних инвалида (лична инвалидним са до-
датком за негу и помоћ од стране другог лица и 
ортопедским додатком); 

2) уживалаца породичне инвалиднине (поро-
дична инвалидним из члана 24. Закона и увећана 
породична 'инвалидним из чл. 29. и 30. Закона); 

3) за помоћ у случају смрти. 
Аналитичка књиговодствена картица води се 

и за накнаде, и то за: (накнаде трошкова школовања 
и такса за полагање испита, накнаде доприноса 
фондовима социјалног осигурања и других допри-
носа по (посебним прописима које војни инвалид 
плаћа зa пратиоца, ПТТ трошкове, провизије и 
манипулативне трошкове Службе друштвеног књи-
говодства (у даљем тексту: Служба). 

Члан 5. 
За новчана примања војних (инвалида и за но-

вчана примања уживалаца породичне инвалиднине 
из члана 4. тач. I. и 2. овог правилника, поред ана-
литичка књиговодствених картица, надлежни оп 
штински орган управе води и Ликвидациони лист 
инвалзиднине и других новчаних (примања и накна-
да цо Закону to војним инвалидима (у даљем тексту: 
Ликвидациони лист). 

Ликвидациони лист води се за сваког војног 
инвалида и зa сваког уживаоца породичне инва-
лиднине. 

Ликвидациони лист (Образац ;бр. I) одштампан 
је уз овај правилник и 'чини његов саставни део. 

Члан 6. 
Аналитичке књиговодствене картице за здрав-

ствену заштиту воде се за: 
1) трошкове амбулантног лечења; 
2) апотекарске трошкове; 
3) трошкове болничког лечења; 
4) трошкове бањског и (климатског лечења; 
5) печења војних инвалида у иностранству; 
6) ортопедска помагала; 
7) накнаду до 100% личног дохотка војним ин-

валидима за време спречености за рад; 
8) трошкове рада лекарских комисија; 
9) накнаду трошкова за исхрану и смештај; 
10) остале Накнаде" (,накнада за (Плаћену пошта-

рину и трошкове превоза средствима јавног сао-
браћаја, за ортопедска и друга помагала, ПТТ трош-
кове, провизије и манипулативне трошкове Служ-
бе). 

Аналитичка књиговодствена картица води се и 
за трошкове моторних возила (набавна вредност 
моторног возила, паушална накнада за оправку 
моторног возила, трошкови осигурања моторног во-
зила, накнада административне таксе за регистра-
цију моторног возила, накнада за коришћење јав-
них путева), као и за приход од продатог моторног 
возила. 

Члан 7. 
Књижења на збирним књиговодственим карти-

цама врше се хронолошки по датумима Сна основу 
дневног извода Службе, (уз који су жао докумен-
тација Приложени налози из исплатних књижица, 
односно исечци упутница и готовинских чекова и 
вирмански налози. 

На страни „дугује" књижи се дуговни промет 
из дневног извода Службе (збир налога пo којима 
је извршена исплата) a на страни „потражује" пот-

ражни промет из дневног извода Службе (налог 
којим је извршено пражњење рачуна). 

Салдо сваке збирне књиговодствене картице мо-
ра ice слагати са салдом односног рачуна у Служби-

Члан 8. 
Књижења на аналитичким књиговодственим 

картицама врше се на основу налога приложених 
уз дневни извод Службе, претходно груписаних 
према облику заштите, односно врсти исплате за ко-
ју се води аналитичка књиговодствена евиденција 
(чл. 4. И6). 

На Страни „дугује" књиже се појединачно на-
лози Којима је извршена исплата готовинским или 
вирманским путем. Анулиране—враћене упутнице, 
односно налози о повраћају извршених (исплата 
књиже се на страни „дугује" као сторно исплате-
-коректуре. 

Уз прекњижене налоге којима је извршена ис-
плата, осим за новчана примања војних инвалида 
и уживалаца породичне (инвалиднине из члана 4. 
тач. I. и 2. овог правилника обавезно се прилаже 
правдајућа документација (рачуни-фактуре, приз-
нанице, односно потврде о плаћеним таксама или 
накнадама и сл.). 

Збир исплата са коректурама прокњиженим — 
евидентираним на аналитичким књиговодственим 
картицама за одређени Датум, доора се слагати са 
дуговним прометом прокњиженим на збирној књи-
говодственој картици за тaj датум. 

Члан 9. 
Збирне и аналитичке књиговодствене картице 

се закључују 1до 01. јануара Текуће године и -овера-
вају их одговорно лице Које води те Картице и 
наредбодавац. 

Члан 10. 
Књижење извршених исплата на Ликвидаци-

оном листу врши се на основу налога из исплатне 
књижице, односно исечка упутнице уживаоца лич-
не или породичне инвалиднине. 

Збир свих Исплата евидентираних на поједина-
чним ликвидационим листовима за одређени месец, 
мора ce слагати ca збиром одговарајућих исплата 
прокњижених на аналитичним књиговодственим 
картицама из члана 4. тач. I. и 2. овог правилника 
за тај месец. 

Члан 11. 
Уместо евиденције по одредбама овог правил-

ника, надлежни општински органи управе могу за 
извршене исплате по Закону водити књиговодство 
по методи двојног књиговодства. 

Члан 12. 
Надлежни општински орган управе, (на основу 

евиденције Коју води, доставља до 20. фебруара 
текуће године Надлежном републичком, односно по-
крајинском органу Управе за питања бораца и вој-
них инвалида годишњи извештај о средствима 
утрошеним по Закону у претходној години, a на 
основу тих извештаја надлежни републички, од-
носно покрајински орган Управе за питања бораца 
и војних инвалида Доставља Савезном комитету за 
питања бораца и војних Инвалида збирни извештај 
до ,l. марта текуће године. 

Извештаји из става 1. овог члана достављају 
се на Обрасцу бр. 2, који je (одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део. 
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Члан 13. 
Евиденцију о извршеним исплатама новчаних 

примања страним држављанима који немају пре-
бивалиште на територији Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије, односно држављани-
ма СФРЈ који имају пребивалиште у иностранству, 
води Савезни комитет за питања бораца и војних 
инвалида. 

Евиденција из става 1. овог члана води ce по 
земљама у Којима лица из тог (става имају преби-
валиште, односно боравиште. 

Члан 14. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивана у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 877 
23. новембра 1976. године 

Београд 
Председник 

Савезног комитета за 
питања бораца и војних 

инвалида, 
Мара Радић, с. р. 
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67. 

На основу члана 32. став 4. Закона о војним ин-
валидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
по прибављеном мишљењу Савезног комитета за 
здравство и социјалну заштиту, Савезни Комитет за 
питања бораца и војних инвалида прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕДИЦИНСКА ИНДИКАЦИЈАМА ЗА РАЗ-
ВРСТАВАЊЕ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I ДО IV 
ГРУПЕ ПРЕМА СТЕПЕНУ ПОТРЕБЕ ЗА НЕГОМ 
И ПОМОЋИ ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ЛИЦА И ГРУПИ 

ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА 

Члан I. 
У први степен додатка за негу и помоћ од стра-

не другог лица разврставају се војни инвалиди I 
групе код којих постоји телесно оштећење предви-
ђено у Листи процената војног инвалидитета (у да-
љем тексту: Листа процената), која је саставни део 
Упутства о утврђивању процента војног инвалидите-
та (у даљем тексту: Упутство) („Службени лист 
СФРЈ", бр. 18/73 ,и 6/77), и то у: 

тачки 83 — Ексартикулација обе руке у рамену; 
„ 143 — Обострана ексартикулација у куку; 
„ 145 — Обострана парализа лумбосакрал-

ног плексуса; 
„ 169 — Клинички утврђена епилепсија 

настала услед повреде или болести 
ако су напади веома чести, један-
пут или више пута дневно, уз тра-
јне психичке промене које тешко 
компромитују социјално понашање 
било због поремећаја у интелиген-
цији било због карактерних поре-
мећаја; 

„ 182 — Најтежи случај булбарне парализе; 
190 — Паркинсонизам у најтежем сте-

пену; 
„ 197 — Консолидоване фрактуре кичме, 

са флакцидном параплегијом или 
еластичном параплегијом у флек-
сији, уз трајну непокретног и ве-
заност за постељу; 
Консолидоване фрактуре церви-
калног дела кичме, са лезијом цер-
викалне медуле и паретичним по-
јавама на горњим и доњим екстре-
митетима, ако је непокретан и не 
може да се служи рукама; 
Церебрални атактички синдром 
после трауме код немогућности 
кретања услед атаксије; 
Полинеуритички синдром у нај-
тежем облику са тешким оштеће-
њем мотолитета, са строфи јом, 
тешким трофичним сметњама и 
потпуном одузетошћу екстремите-
та, и да је потпуно непокретан. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, у први 
степен додатка за негу и помоћ од стране другог 
лица могу се разврстати и војни инвалиди I групе 
код којих, поред телесних оштећења из члана 2. 
овог правилника, постоје и друга телесна оштећења 
(обострана ампутација екстремитета, ексартикула-
ција ноге у куку, деменција, прогресивна раширена 
активна туберкулоза, са развијеном кахексијом и 
другим тешким компликацијама и др.), која војног 

инвалида чине неспособним за вршење свих основ-
них животних потреба и захтевају непрекидну негу 
и помоћ од стране другог лица. 

Члан 2. 
У други степен додатка за негу и помоћ од стра-

не другог лина разврставају се војни инвалиди I 
групе код којих постоји ма које телесно оштећење 
из Листе процената, које није обухваћено чланом 
l, став 1. овог правилника. 

Члан 3. 
Војни инвалиди Il, III и IV групе, код којих је 

наступило телесно оштећење које, заједно са воз-
ним инвалидитетом, према Упутству повлачи инва-
лидитет 100% са додатком, разврставају се, и то: 

1) У други степен додатка за негу и помоћ од 
стране другог лица — ако је телесно оштећење обу-
хваћено чланом I. овог правилника; 

2) у трећи степен додатка за негу и помоћ од 
стране другог лица — ако је телесно оштећење обу-
хваћено чланом 2. овог правилника. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника прес-

таје да важи Правилник о медицинским индикаци-
јама за разврставање војних инвалида од I до IV 
групе према степену потребе за негом и помоћи од 
стране другог лица и групи војног инвалидитета 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 18/73). 

Члан 5. 
ОваЈ правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 964 
21. децембра 1976. године 

Београд 
Председник 

Савезног комитета за 
питања бораца и вој-

них инвалида, 
Мара Радић, с. р. 

68. 

На основу члана 78. став 4. Закона о војним 
инвалидима („Службени лист СФРЈ", бр 67/72 и 
33/76), по прибављеном мишљењу Савезног коми-
тета за здравство и социјалну заштиту, Савезни 
комитет за питања бораца и војних инвалида про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ ЛЕКАРСКИХ КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПО ЗАКОНУ О ВОЈ-

НИМ ИНВАЛИДИМА 

Члан I. 
Овим правилником утврђују се поступак и 

начин рада лекарских комисија при давању налаза 
и мишљења о војном инвалидитету, телесном ош-
тећењу које повлачи право на ортопедски додатак, 
разврставању војних инвалида од I до IV групе 
према степену потребе за негом и помоћи од стра-
не другог лица, постојању оштећења из члана 59. 
став I. Закона о војним инвалидима и неспособно-
сти за привређивање — у поступку за остваривање 
права по Закону о војним инвалидима. 

Члан 2. 
Утврђивање војног инвалидитета, телесног ош-

тећења које повлачи право на ортопедски додатак, 

198 — 

199 — 

200 — 
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разврставање војних инвалида од I до IV групе 
према степену потребе за негом и помоћи од стране 
другог лица, постојања оштећења из члана 59. став I. 
Закона о војним инвалидима (у даљем тексту: За-
кон) и неспособности за привређивање — у посту-
пку за остваривање инвалидских права, врши се 
на основу прибављеног налаза и мишљења лекар-
ских комисија, и то: 

1) лекарске комисије из члана 79. Закона, која 
даје налаз и мишљење органима који решавају о 
инвалидским правима у првом степену (у даљем 
тексту: лекарска комисија у првостепеном поступку); 

2) лекарске комисије из члана 80. Закона, која 
даје налаз и мишљење органима који решавају о 
инвалидним правима у другом степену (у даљем 
тексту: лекарска комисија у другостепеном посту-
пку). 

Лекарске комисије из става 1. овог члана раде 
по одредбама закона и прописа донесених на основу 
Закона. 

Члан 3. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење о 

проценту војног инвалидитета према начелима ме-
дицинске науке, a у складу са Упутством о утврђива-
њу процента војног инвалидитета („Службени лист 
СФРЈ", бр. 18/73 ti 6/77). 

Члан 4. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење о 

телесном оштећењу које повлачи право на орто-
педски додатак на основу Листе телесних оштећења 
која повлаче право на ортопедски додатак, која 
чини саставни део Закона, a у складу са Упутством 
0 утврђивању процента војног инвалидитета. 

Члан 5. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење о 

разврставању војних инвалида од I до IV групе 
према степену потребе за негом и помоћи од стране 
другог лица на основу Правилника о медицинским 
индикацијама за разврставање војних инвалида од 
1 до IV групе према степену потребе за негом и 
помоћи од стране другог лица и групи војног инва-
лидитета („Службени лист СФРЈ", бр. 6/77). 

Члан 6. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење о 

постојању оштећења инвалида I трупе при давању 
на употребу моторног возила у смислу члана 59. 
став I. Закона. 

Члан 7. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење о 

неспособности за привређивање чланова породице 
(чл. 25. и 30. Закона) према начелима медицинске 
науке, водећи рачуна о занимању и годинама жи-
вота прегледаног лица и о другим околностима од 
значаја за доношење правилне одлуке. 

Члан 8. 
Лекарске комисије дају налаз и мишљење само 

кад раде у пуном саставу. 
Налаз и мишљење лекарске комисије дају 

већином гласова својих чланова. 
Члан лекарске комисије који се не слаже са 

мишљењем већине даје издвојено мишљење са 
образложењем. 

Члан 9. 
Решењем о именовању чланова лекарске коми-

сије именује се један од чланова за председника 
комисије, као и потребан број заменика чланова 
комисије. 

Члан IO. 
Решењем којим се у смислу члана 79. или члана 

80. Закона образује лекарска комисија, одређује се 
који орган управе врши административне и тех-
ничке послове за потребе лекарске комисије. 

Члан li . 
Лекарске комисије дају свој налаз и мишље-

ње на обрасцима бр. I и 2, који су одштампани уз 
овај правилник и чине његов саставни део. 

Налаз и мишљење лекарских комисија треба да 
буду потпуни, јасни и довољно образложени и да 
садрже све чињенице и околности које су са меди-
цинског становишта од значаја за доношење правил-
не одлуке. Кад се војни инвалидитет утврђује по 
основу болести, лекарске комисије треба што потпу-
није да образложе дато мишљење. 

Члан 12. 
Накнаду за рад лекарских комисија и лица која 

обављају административне послове за потребе коми-
сије одређује републички, односно покрајински ор-
ган управе. 

Члан 13. 
Лекарска комисија у првостепеном поступку 

даје налаз и мишљење на захтев надлежног оп-
штинског органа управе који решава о инвалидским 
правима у првом степену, a лекарска комисија у 
другостепеном поступку — на захтев надлежног ре-
публичког, односно покрај ниског органа управе који 
решава о инвалидним правима у другом степену. 

Надлежни општински орган управе ће у сва-
ком поједином случају јасно изложити свој захтев 
упућен лекарској комисији и што детаљније наз-
начити о којим чињеницама и околностима лекар-
ска комисија треба да се изјасни и да налаз и ми-
шљење. 

Уз тражење одговарајућег налаза и мишљења, 
надлежни општински или републички, односно 
покрај ински орган управе доставља лекарској ко-
мисији и списе предмета лица о чијем се праву 
решава. 

Члан 14. 
Лекарска комисија у првостепеном поступку 

даје налаз и мишљење о проценту војног инвали-
дитета, о телесном оштећењу које повлачи право 
на ортопедски додатак и степен ортопедског дода-
тка, о разврставању војних инвалида од I до IV 
групе према степену потребе за негом и помоћи од 
стране другог лица, о постојању оштећења из члана 
59. став I. Закона и о неспособности за привређи-
вање — на основу непосредног прегледа лица и на 
основу медицинске и друге документације о чиње-
ницама које су од утицаја за утврђивање процента 
војног инвалидитета, телесног оштећења, степена 
потребе за негом и помоћи од стране другог лица, 
постојања оштећења из члана 59. став I. Закона и 
неспособности за привређивање. 

Члан 15. 
Лекарска комисија у првостепеном поступку 

може, по потреби, радити и ван сталног седишта 
које јој је одређено у смислу члана 79. став 2. За-
кона. 

Члан 16. 
Лекарска комисија у другостепеном поступку 

даје налаз и мишљење, по правилу, на основу не-
посредног прегледа лица и на основу медицинске 
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VL друге документације прибављене у првостепеном 
поступку. Та комисија може налаз и мишљење дати 
VL без непосредног прегледа лица, ако нађе да такав 
преглед није потребан. 

Лекарска комисија у другостепеном поступку 
даје налаз и мишљење о разврставању војних ин-
валида од I до IV групе у степене додатка за негу и 
помоћ од стране другог лица по извршеном прегле-
ду војног инвалида. 

Ако лекарска комисија у другостепеном поступ-
ку нађе да је документација лекарске комисије у 
првостепеном поступку непотпуна, извршиће непо-
средно потребну допуну медицинске документације, 

Члан 17. 
За лице које се налази на лечењу у стационар-

ној здравственој организацији удруженог рада, ле-
карске комисије могу дати мишљење на основу на-
лаза и извештаја (дијагнозе, историје болести и сл.) 
те организације. 

Члан 18. 
Ако лице које је позвано на преглед, за дуже 

време није способно да путује, због свог здравстве-
ног стања, оно може на предлог општинског органа 
управе надлежног за питања бораца и војних инва-
лида бити прегледано у свом стану. Преглед врши 
лекар — члан лекарске комисије. У таквом случају 
лекарске комисије дају свој налаз и мишљење на 
основу налаза и извештаја лекара — члана комиси-
је који је извршио преглед. 

Члан 19. 
За лице које се налази у иностранству лекарска 

комисија даје свој налаз и мишљење на основу 
прегледа, дијагнозе и извештаја лекара који је 
овлашћен да лечи раднике запослене у југословенс-
ким представништвима у иностранству или на ос-
нову медицинске документације здравствено орга-
низације у којој се оно лечи. 

Ако лице из става I. овог члана приликом бо-
равка у Југославији поднесе захтев ради упућивања 
на лекарску комисију из члана 79. став I. Закона, 
надлежни орган управе одређен у смислу члана 71. 
став 2. Закона, упутиће то лице на преглед на по-
менуту комисију одмах, односно на њену прву се-
дницу. 

Налаз и мишљење лекарска комисија ће одмах 
доставити надлежном органу управе који је упутио 
лице из става 2. овог члана. 

Члан 20. 
Ако лекарска комисија нађе да је за давање 

налаза и мишљења потребно да лице буде прегле-
дано у специјалистичкој здравственој организацији 
удруженог рада или подвргнуто нарочитом испити-
вању, упутиће га у одговарајућу здравствену орга-
низацију удруженог рада. 

Члан 21. 
Налаз лекарска комисија назначује медицинс-

ким изразом, a где је то могуће и језиком народа 
Југославије, односно језиком албанске или мађарс-
ке народности. 

Члан 22. 
Процент војног инвалидитета означује се бројем 

VL словима, уз навођење одговарајућих одредаба 
Упутства о утврђивању процента војног инвалиди-
тета VL Листе процената војног инвалидитета која 
чини саставни део тог упутства, 

Ако је у питању рана, повреда, озледа или бо-
лест, a према мишљењу лекарске комисије процент 
оштећења није довољан за признавање војног ни-

валидитета, лекарска комисија означује да инвали-
дитет износи испод 20%. 

Члан 23. 
При утврђивању телесног оштећења које повла-

чи право на ортопедски додатак, лекарска комисија 
означује степен оштећења, уз навођење одговарају-
ће одредбе Листе телесних оштећења која повлаче 
право на ортопедски додатак. 

Ако је у питању телесно оштећење које не пов-
лачи право на ортопедски додатак, лекарска коми-
сија даје у тачки 7. Обрасца бр. I следећи налаз и 
мишљење: „Телесно оштећење не повлачи право на 
ортопедски додатак". 

Ако је војни инвалидитет настао као последица 
више рана, повреда, озледа или болести, лекарска 
комисија поступа по тачки 6. Упутства о утврђива-
њу процента војног инвалидитета, с тим (што оште-
ћење настало као последица болести, ,узима у обзир 
за утврђивање степена ортопедског додатка само ако 
је болест проузроковала ампутацију екстремитета 
или потпун губитак вида на оба ока. 

Члан 24. 
При разврставању ВОЈНИХ инвалида од I до IV 

групе према степену потребе за негом и помоћи од 
стране другог лица, лекарска комисија означује сте-
пен додатка уз навођење одговарајуће одредбе Пра-
вилника о медицинским индикацијама за разврста-
вање војних инвалида од I до IV групе према сте-
пуну потребе за негом и помоћи од стране другог 
лица и групи војног инвалидитета са потпуним опи-
сом стања телесног оштећења које повлачи право 
на одговарајући степен додатка за негу и помоћ од 
стране другог лица (тачка 5. Обрасца бр. I). 

Ако је у питању телесно оштећење инвалида од 
Il до IV групе које не повлачи право на додатак за 
негу VL помоћ од стране другог лица, лекарска ко-
мисија је дужна да свој налаз и мишљење образ-
ложи са потпуним описом стања телесног оштеће-
ња (тачка 6. Обрасца бр. I). 

Члан 25. 
Налаз VL мишљење лекарске комисије саопштава 

се преседаном лицу одмах по извршеном прегледу, 
a један примерак налаза и мишљења доставља му 
се пре доношења решења. 

Члан 26. 
Лекарске комисије воде статистички преглед 

према Обрасцу бр. 3 и књигу налаза и мишљења 
према Обрасцу бр. 4. 

Обрасци бр. 3 и 4 су одштампани уз овај пра-
вилник и чине његов саставни део. 

Члан 27. 
Даном ступања на снагу овог правилника прес-

таје да важи Правилник о раду лекарских комисија 
у поступку за остваривање права по Закону о вој-
ним инвалидима („Службени лист СФРЈ", бр. 24/73). 

Члан 28. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 966 
21. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за 
питања бораца VL вој-

них инвалида, 
Мара Радић, с. р. 
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69. 

На основу члана 102. став I. Закона о војним 
инвалидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 
33/76), по прибављеном мишљењу Савезног коми-
тета за здравство и социјалну заштиту, Савезни 
комитет за питања бораца и војних инвалида про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О УПУЋИВАЊУ У ИНОСТРАНСТВО НА ЛЕЧЕ-
ЊЕ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕ-
НУ'ЗАШТИТУ ПО ЗАКОНУ О ВОЈНИМ ИНВА-

ЛИДИМА 

Члан I. 
Лица која имају право на здравствену заштиту 

по Закону о војним инвалидима (у даљем тексту: 
корисници), могу се упутити у иностранство на ле-
чење на терет средстава обезбеђених у буџету фе-
дерације у случајевима, по поступку и под усло-
вима одређеним овим правилником. 

Члан 2. 
Корисници се могу упутити у иностранегво на 

лечење ако је у питању болест, односно обољење 
које се не може успешно лечити у Југославен, a 
у земљи у коју се корисник упућује постоји мо-
гућност за успешно лечење те болести, односно 
обољења. 

Члан 3. 
Поступак за упућивање корисника у инострана 

ство на лечење покреће се на захтев корисника 
или на предлог здравствено организације удруже-
ног рада у којој се корисник лечи. Захтев или пред-
лог подноси се преко општинског органа управе 
надлежног за питања бораца и војних инвалида (у 
даљем тексту: надлежни општински орган), репуб-
личком, односно покрај ниском органу управе над-
лежном за питања бораца и војних инвалида (у 
даљем тексту: републички, односно украјински 
орган). 

Надлежни општински орган ће без Одлагања 
прибавити сву постојећу медицинску документацију 
о болести и лечењу корисника и, заједно са захте-
вом, односно предлогом за упућивање ва лечење у 
иностранство, доставити републичком, односно по-
крај ниском органу. 

Члан 4. 
Републички, односно покрајински орган ће пре 

решавања о поднесеном захтеву, односно предлогу 
прибавити мишљење стручњака из редова профе-
сора медицинских факултета и других истакнутих 
медицинских стручњака. 

Стручњаци дају мишљење на основу вештаче-
ња којим утврђују: 

1) да ли су исцрпљене све могућности лечења 
корисника у Југославен; 

2) у коју здравствену организацију удруженог 
рада у Југославији треба упутити корисника и које 
мере треба предузети ради лечења ако нису исцрп-
љене све могућности лечења корисника у Југосла-
в е н ; 

3) да ли постоји могућност лечења у некој ино-
страној здравственој организацији и у којој, какав 
се успех може очекивати од таквог лечења и колико 
оно може да траје — ако су исцрпљене све могућ-
ности лечења корисника у Југославији. 

Члан 5. 
На основу мишљења стручњака, републички, 

односно покрајински орган донеће решење о упу-
ћивању корисника на лечење у иностранство. Ре-
шењем о упућивању на лечење у иностранство од-
ређује се место и здравствена организација у коју 
се корисник упућује, трајање лечења, начин пре-
воза и друго. 

Корисник ће се упутити у иностранство на ле-
чење после прибављене сагласности одређене здрав-
ствене организације у иностранству. 

Ако републички, односно покрајински орган не 
усвоји захтев или предлог за упућивање у ино-
странство на лечење, решењем о одбијању тог зах-
тева, односно предлога, одредиће се мере које се 
имају предузети да се лечење изврши у Југослави ји, 
као и здравствену организацију удруженог рада у 
Југославији у коју треба упутити корисника, ако је 
могућност лечења у тој организацији утврђена у 
дтишљењу стручњака. 

Републички, односно покрајински орган може 
образовати посебну комисију за давање предлога 
ради доношења решења из овог члана. 

Члан 6. 
Кориснику упућеном на лечење у иностранство 

припада накнада трошкова за превоз одређен у ре-
шењу о упућивању на лечење и накнада трошкова 
исхране и смештаја за време лечења у иностран-
ству — у висини одређеној Решењем о износима 
дневница за службено путовање у иностранство који 
се савезним органима управе признају у матери-
јал не трошкове, и који важе за II групу радних 
места. Ако се корисник налази у здравственој ор-
ганизацији у којој су му обезбеђени смештај и 
исхрана, за то време припада му 10°/о од накнаде 
за трошкове исхране и смештаја. 

Кориснику не припада накнада трошкова за пре-
воз на релацији пута за коју је добио бесплатну 
возну карту. 

Члан 7. 
Ако трајање лечења које је у решењу одређено 

треба продужити, републички, односно покрај ински 
орган, на основу образложеног предлога иностране 
здравствено организације у којој се корисник нала-
зи на лечењу и на основу прибављеног мишљења 
стручњака (члан 4), доноси решење о продужењу 
лечења у иностранству. 

Члан 8. 
На терет средстава из члана 1. овог правилника 

падају само они трошкови лечења корисника у ино-
странству који су настали за време трајања лечења 
које је одређено решењем о упућивању у иностран-
сгво на лечење, као и трошкови лечења других бо-
лести од којих се корисник разболи за време тог 
лечења. 

Члан 9. 
Плаћање трошкова лечења корисника у ино-

странству обезбеђује се девизним средствима која 
републичким, односно покрајниским органима стави 
на располагање Савезни комитет за питања бораца 
и војних инвалида. 

Члан IO. 
Ако корисник за време лечења у иностранству 

умре, трошкови превоза посмртних остатака падају 
на терет средстава обезбеђених у буџету федерације. 
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Члан l1. 
Даном ступања на снагу овог правилника прес-

таје да важи Правилник о упућивању у иностран-
ство на лечење лица која имају право на здрав-
ствену заштиту по Закону о војним инвалидима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 18/73). 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 963 
21. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за 

питања бораца и 
војних инвалида, 
Мара Радић, с. р. 

70. 

На основу члана 91. став 4. Закона о војним ин-
валидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
Савезни комитет за питања бораца и војних инва-
лида прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ИСХРАНУ 
И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВ-

КА У ДРУГОМ МЕСТУ 

Члан 1. 
Висина накнаде трошкова за исхрану и смеш-

тај за време путовања и боравка у другом месту (у 
даљем тексту: накнада трошкова за исхрану и сме-
штај), као и висина накнаде путних трошкова, вој-
ним инвалидима и осталим уживаоцима (у даљем 
тексту: корисници накнаде), одређују се овим пра-
вилником. 

Члан 2. 
Накнада трошкова за исхрану и смештај при-

пада кориснику накнаде, ако је од стране надлеж-
ног општинског органа управе упућен или позван 
ради остваривања, односно коришћења права по 
Закону о војним инвалидима. 

Накнада путних трошкова припада кориснику 
накнаде, ако путовање треба да се изврши на ре-
лацији на којој не постоји превозно средство јавног 
саобраћаја или постоји али није било могуће кори-
стити бесплатну вожњу. 

Члан 3. 
Војним инвалидима који по члану 32. Закона о 

војним инвалидима примају додатак за негу и по-
моћ од стране другог лица, припада накнада из 
члана 2. овог правилника и за пратиоца. 

Накнада из члана 2. овог правилника за прати-
оца припада и осталим корисницима, који нису обу-
хваћени одредбом става 1. овог члана, ако им је по 
мишљењу лекара појединца, лекарске комисије или 
здравствена организације удруженог рада потребан 
пратилац за време путовања и боравка у другом ме-
сту. 

Корисницима накнаде до 15 година живота при-
пада накнада из члана 2. овог правилника и за пра-
тиоца под условима из тог члана. 

Члан 4. 
Накнада трошкова за исхрану и смештај корис-

нику накнаде обрачунава се од часа поласка пре-
возног средства јавног саобраћаја са полазне стани-
це до часа повратка корисника накнаде у пребива-
лишта, односно боравиште, и исплаћује му се у пу-
ном износу за свака 24 часа проведена на путу у 
другом месту. 

Пун ,износ накнаде из става I. овог члана при-
пада кориснику накнаде и кад путовање траје укуп-
но мање од 24 a дуже од 12 часова, a пола износа 
накнаде — кад цело путовање траје више од 8 a 
мање од 12 часова. 

Ако корисник накнаде, коме у смислу става 2. 
овог члана припада пун износ накнаде, за време 
боравка у другом месту ,није користио преноћиште, 
нити је за време путовања провео више од 4 часа 
ноћу у времену од 22 до 6 часова, пун износ накнаде 
смањује му ce за 30'°/о. 

Члан 5. 
Накнада трошкова за исхрану и смештај изно-

си 200 динара дневно. 
Накнада за исхрану и смештај за децу до 7 го-

дина живота износи 50°/о од износа 'одређеног у 
ставу I. овог члана, с тим да се припадај ући износ 
накнаде не смањује у смислу члана 4. став 3. овог 
правилника. 

Члан 6. 
Накнада путних трошкова, ако путовање треба 

да се изврши на релацији на којој не постоји пре-
возно средство јавног саобраћаја припада корисни-
цима накнаде за релацију дужу од I километра у 
једном правцу и износи 4 динара за сваки пређени 
километар. 

Корисницима накнаде којима није било могуће 
да користе бесплатну вожњу превозним средством 
јавног саобраћаја, припада накнада путних трошко-
ва у висини стварних трошкова превоза превозним 
средством јавног саобраћаја' на односној релацији. 

Члан 7. 
Као време проведено на путу сматра се и време 

које је кориснику накнаде потребно за путовање од 
његовог пребивалишта, односно боравишта до по-
лазне станице и обратно, ако је полазна станица 
удаљена више од I километра његовог пре-
бивалишта, односно боравишта, a до станице се не 
врши превоз превозним средством јавног саобраћаја. 

У случају из става 1. овог члана сматра се да је 
кориснику накнаде потребно 20 минута времена за 
сваки пређени километар. 

Члан 8. 
Ако корисник накнаде упућен од стране над-

лежног општинског органа управе на испитивање и 
лечење не буде примљен у здравствену организа-
цију удруженог рада, a по препоруци здравствене 
организације удруженог рада не враћа се у преби-
валишта односно боравиште за време док траје ис-
питива,ње и лечење, припада му накнада трошкова 
за исхрану и смештај и накнада путних трошкова 
које се обрачунавају по чл. 4. до 7. овог правилника. 

Члан 9. 
Ако је корисник накнаде упућен од стране над-

лежног општинског органа управе на дуже испи-
тивање и лечење, па се за време док траје испитива-
ње и лечење враћа у своје пребив ал иште, односно 
боравиште, припада му накнада трошкова за исхра-
ну и смешта j и накнада путних трошкова, козе се 
у смислу чл. 4. и 7. овог правилника обрачунавају 
посебно за свако извршено путовање, односно за 
свако путовање у одласку и повратку. 
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Члан 10. 
Ако је корисник накнаде од стране надлежног 

општинског органа управе позван; или упућен у 
друго место реди остваривања или коришћења пра-
ва по Закону о војним инвалидима, време путовања 
у одласку и повратку и време боравка у другом 
месту сматра се као једно путовање. 

Као једно путовање сматра се .и путовање које 
корисник накнаде свакодневно (врши у оба правца 
ради одређене медицинске терапије. 

Члан l1. 
Ако корисник накнаде путује у друго место ра-

ди лечења у стационарној здравственој организа-
цији удруженог рада, или на бањско или климатско 
лечење, путовање у одласку обрачунава се посебно 
од путовања у повратку. 

При обрачунавању накнаде путних трошкова, 
примењиваће се одредбе чл. 4. и 7. овог правилника. 

Члан 12. 
Пре поласка на пут, кориснику накнаде припада 

аконтација накнаде трошкова за исхрану и смеш-
тај и аконтација накнаде путних трошкова. Висина 
аконтација тих накнада одређује се према предви-
ђеном трајању путовања. 

По завршеном путовању, ,надлежни општински 
орган управе који је упутио корисника накнаде, 
обрачунава све трошкове на основу документације 
коју му корисник накнаде достави. 

Члан 13. 
Накнаде из члана 1. овог правилника које при-

падају корисницима накнаде, имају и лица која нису 
војни инвалиди ни корисници права по Закону о 
војним инвалидима, a поднели су захтев за призна-
вање права по том закону. 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о висини накнаде трош-
кова за исхрану и смештај за време путовања и 
боравка у другом месту („Службени лист СФРЈ", 
бр. 5/73 и 61/75). 

Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 875 
23. новембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 

бораца и војних инвалида, 
Мара Радић, с. р. 

71. 

На основу члана 56. став 1. Закона о војним ин-
валидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
у споразуму са Савезним комитетом за саобраћај и 
везе, Савезни комитет за питања бораца и војних 
инвалида прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 

НА БЕСПЛАТНУ И ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ 

Члан I. 
Војни инвалиди и остала лица која по Закону 

о војним инвалидима имају право на бесплатну и 

повлашћену вожњу (у даљем тексту: корисници), 
остварују то право на начин прописан овим правил-
ником. 

Члан 2. 
При бесплатној вожњи железницом или бродом 

могу користити: 
1) I разред на железници или броду — инвалиди 

I до VI групе у сваком случају, и инвалиди VII до 
X групе — само ако путују на лечење; 

2) II разред на железници или броду — инва-
лиди VII до X групе и уживаоци породичне ин-
валидним. 

При повлашћеној вожњи железницом или бро-
дом, корисник користи разред који изабере. 

Пратилац из члана 55. Закона о војним инва-
лидима користи исти разред и превозно средство ко-
јим путује корисник кога он прати, a користи II 
разред на железници или броду — ако путује сам, 

Члан 3. 
Посмртни остаци корисника кој-и умре ван пре-

бивалишта, на путу за здравствену организацију 
удруженог рада, у тој организацији или на путу при 
повратку из организације у коју је био упућен на 
лечење, превешће се, на захтев породице, бесплат-
но возом за превоз путника, бродом или превозним 
средством организације удруженог рада која врши 
погребне услуге, у место у коме ће се извршити 
сахрана. 

Ако се превоз посмртних остатака корисника 
врши на релацији или делу релације на којој не 
постоји могућност превоза превозним средствима из 
става 1. овог члана, лицу које изврши такав превоз 
признаће се стварни трошкови превоза али не већи 
од цене услуга организације удруженог рада која 
врши погребне услуге на територији општине на 
којој се врши сахрана посмртних остатака корис-
ника. 

Ако се није могла добити објава за бесплатан 
,превоз посмртних остатака корисника, односно пис-
мени захтев надлежног општинског органа управе 
организације удруженог рада из става 2. јовог чла-
на, ва Превоз посмртних остатака корисника, лицу 
које изврши тај превоз исплатиће се стварни трош-
кови превоза, али не већи од цене превоза средст-
вима јавног саобраћаја, односно организације удру-
женог рада која врши погребне услуге. 

Члан 4. 
Накнаду трошкова превоза посмртних остатака 

које је извршила организација удруженог рада која 
врши погребне услуге, из члана 3. став l, односно 
накнаду из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника, ис-
платиће надлежни општински орган управе на ос-
нову поднесеног рачуна о извршеном превозу по-
смртних остатака. 

Члан 5. 
Бесплатан превоз у II разреду на железници или 

броду или другим превозним средством, којим се 
превозе посмртни остаци корисника, користи и један 
пратилац посмртних остатака. 

Члан 6. 
Право на бесплатну вожњу железницом, аутобу-

сом или бродом користи се на основу објаве за бес-
платну вожњу корисника права по Закону о војним 
инвалидима (Образац бр. I). 

Право на бесплатну вожњу авионом пратилац 
војног инвалида I, Il, III и IV групе у смислу члана 
55. став I. Закона о војним инвалидима, користи се 
на основу објаве за бесплатну вожњу (Образац бр. 2). 
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Право на бесплатан превоз посмртних остатака 
корисника превозним средствима јавног' саобраћаја 
користи се на основу објаве за бесплатан превоз 
посмртних остатака корисника права по Закону о 
војним инвалидима (Образац бр. 3). 

Члан 7. 
Право на повлашћену вожњу војни инвалид ко-

ристи на основу књижице за повлашћену вожњу 
војног инвалида (Образац бр. 4 — у даљем тексту: 
књижица) 

Право на повлашћену вожњу корисник породич-
не инвалид нине користи на основу објаве за по-
влашћену вожњу корисника породичне инвалидним 
(Образац бр. 5). 

Члан 8. 
На основу објаве за бесплатну, односно повлаш-

ћену вожњу, овлашћено лице саобраћајне органи-
зације удруженог рада издаје одговарајућу возну 
карту кориснику објаве, a објава остаје код корис-
ника за даљу употребу. 

Члан 9. 
Обрасци бр. 1. до 5. одштампани су уз овај пра-

вилник и чине његов саставни део. Ти обрасци штам-
пају се као службено издање Савезног комитета за 
питања бораца и војних инвалида. 

Члан 10. 
Књижицу и објаве (обрасци бр. l, 2, 4 и 5) издаје, 

надлежни општински орган управе оне општине на 
чијој територији корисник има пребивалиште. 

Ако се корисник налази ван свог пребивалишта 
са објавом којој је истекао рок за повратак, објаву 
за повратак ће му издати надлежни општински ор-
ган управе оне општине на чијој територији је ње-
гово боравиште, на основу објаве којој је истекао 
рок. Орган управе који изда објаву за повратак за-
држава објаву којој је истекао рок. 

Објаву за бесплатан превоз посмртних остатака 
корисника права по Закону о војним инвалидима 
(Образац бр. 3) издаје надлежни општински орган 
управе оне општине на чијој је територији умрли 
имао пребивалиште, односно општине на чијој је 
територији корисник умро. 

Члан 11. 
Надлежни општински орган управе води регис-

тар издатих књижица и евиденцију о издатим обја-
вама. 

У регистар издатих књижица се уносе следећи 
подаци: број књижице, име и презиме корисника и 
датум издавања. 

Члан 12. 
Издата књижица важи пет година, a може се 

употребити само у години у којој је издата, односно 
у години за коју је оверена. Надлежни општински 
орган управе оверава важење књижице за наредну 
годину, по правилу, децембра текуће године. 

Члан 13. 
Ако војни инвалид изгуби књижицу, надлежни 

општински орган управе издаће му нову књижицу 
на основу доказа да је изгубљена књижица у „Служ-
беном листу СФРЈ" оглашена за неважећу. Нова 
књижица важи од I. јануара наредне године. 

Нова књижица издаје се и ако је раније издата 
књижица дотрајала или постане неупотребљива. 
Приликом издавања нове књижице надлежни оп-

штински орган управе задржава раније издату 
књижицу. При издавању нове књижице, надлежни 
општински орган управе поништиће искоришћене 
вожње. 

Члан 14. 
Војни инвалид коме престане својство инвалида, 

вратиће књижицу надлежном општинском органу 
управе, a ако то не учини у року од 30 дана, орган 
ће књижицу огласити за неважећу. 

Члан 15. 
Обрасци објава за бесплатну и повлашћену вож-

њу који су били у употреби до дана ступања на 
снагу овог правилника, употребљаваће се до изда-
вања нових образаца објава. 

Образац књижице који је био у употреби до дана 
ступања на снагу овог правилника, употребљаваће 
се до издавања новог обрасца књижице. 

Члан 16. 
Право на бесплатну вожњу предвиђено овим 

правилником за војне инвалиде и остале кориснике, 
користе и лица која нису војни инвалиди ни корис-
ници права по Закону о војним инвалидима, a која 
су поднела захтев за утврђивање својства инвалида, 
односно за признавање права по том закону, и поз-
вана су или упућена од надлежног општинског ор-
гана управе за признавање права. 

Члан 17. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о остваривању права вој-
них инвалида на бесплатну и повлашћену вожњу 
(,,Службени лист СФРЈ", бр. 24/73). 

Члан 18. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 876 
23. новембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за 

питања бораца и војних 
инвалида, 

Мара Радић, с. р. 
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К Њ И Ж И Ц А 

за повлашћену вожњу војног инвалида 

Петак, 28. јануар 1977. 

Кад војни инвалид путује по приватном послу у 
унутрашњем саобраћају, има право на повлашћену 
вожњу (чл. 53. и 54. Закона о војним инвалидима), 
и то: 

— на три путовања годишње железницом, ауто-
бусом или бродом — уз повластицу од 75% од редов-
не возне цене; 

— на два путовања годишње авионом — уз по-
властицу од 50% од редовне возне цене. 

Под једним путовањем (члан 53) подразумева се 
одлазак из полазног у упутно место (вожња у од-
ласку) и повратак из упутног у полазно место или 
које друго место (вожња у повратку). 

При вожњи у одласку и при вожњи у повратку 
могу се, од полазног до упутног места или обратно, 
користити превозна средства свих грана саобраћаја 
(железница, брод, аутобус и авион — члан 54). 

Напомена: Књижица важи за календарску годи-
ну за коју је издата. Важење књижице за наредну 
годину оверава општински орган управе надлежан 
за питања бораца и војних инвалида. Пре започетог 
путовања мора се мастилом или хемијском оловком 
уписати ,У књижицу релација путовања ,и књи-
жица поднети на жигосање путничкој благајни по-
лазне станице. Књижица важи само уз личну карту. 
Изгубљена књижица оглашава се за неважећу у 
„Службеном листу СФРЈ", a на основу доказа да је 
изгубљена књижица оглашена наважећом, надлеж-
ни општински орган управе издаје нову књижицу, 
са важењем од I. јануара наредне године. , 

На релацији назначеној у књижици дозвољено 
је прекидање путовања у неограниченом броју. 

(Преко четврте и пете унутрашње стране) 

Број књижице  

Књижица за повлашћену вожњу војног инвалида 
уз повластицу од 75% од редовне возне цене на 
железници, броду и аутобусу, и 50% на авиону. 

С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ С Ф Р Ј 
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72. 

На основу члана 22. Закона о основним правима 
носилаца „Партизанке споменице 1941" („Службени 
лист СФРЈ", бр. 67/72, 40/73 и 33/76), у споразуму са 
Савезним комитетом за саобраћај и везе, Савезни 
комитет за питања бораца и војних инвалида про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ 
ВОЖЊЕ НОСИЛАЦА „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИ-

ЦЕ 1941" 

Члан I. 
Носиоци „Партизанке споменице 1941" (у даљем 

тексту: носиоци споменице) право на бесплатну и 
повлашћену вожњу прописану чланом 20. Закона о 
основним правима носилаца „Партизанке споменице 
1941", остварују на основу Легитимације за бесплат-
ну и повлашћену вожњу носилаца „Партизанке спо-
менице 1941" (у даљем тексту: легитимација). 

Образац легитимације је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Образац легитимације штампа се као службено 
издање Савезног комитета за питања бораца и вој-
них инвалида. 

Члан 2. 
Носиоци споменице, при коришћењу повлашћене 

вожње железницом или бродом, користе разред који 
сами изаберу. 

Члан З, 
Легитимација се издаје у облику књижице, за 

пириод од пет година, a њено важење се не оверава 
за поједине године. 

Нова легитимација се издаје у децембру месецу 
последње године важења легитимације која је у 
употреби. 

Легитимацију издаје Савезни комитет за питања 
бораца и војних инвалида по службеној дужности. 

Члан 4. 
Ако .носилац споменице изгуби легитимацију, 

Савезни комитет за питања бораца и војних инва-
лида издаће му нову легитимацију, на основу до-
каза да је изгубљена легитимација у ,-,Службеном 
листу СФРЈ", оглашена за неважећу. 

Нова легитимација издаје се и када раније из-
дата легитимација постане неупотреблива због до-
трај алости. 

Приликом издавања нове легитимације надлеж-
ни општински орган управе задржава раније из-
дату легитимацију. 

Нова легитимација издата у смислу ст. I. и 2. 
овог члана важи од дана издавања. 

Члан 5. 
Ако носилац споменице умре, легитимација се 

враћа Савезном комитету за питања бораца и војних 
инвалида, a ако се то не учини у року од 30 дана, 
Комитет ће легитимацију огласити за неважећу. 

Члан 6. 
Савезни комитет за питања бораца и војних ин-

валида води евиденцију о издатим легитимацијама 
у виду регистра, у који се уносе следећи подаци: 
број легитимације, име и презиме носиоца спомени-
це, број „Партизанке споменице 1941", број књи-
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жице „Партизанке споменице 1941" и датум изда-
вања легитимације. 

Члан 7. 
Носилац споменице и уживалац сталног месеч-

ног новчаног примања право на бесплатну вожњу 
железницом, бродом и аутобусом, односно санитет-
ским колима и авионом, прописану чланом 21a. За-
кона о основним правима носилаца „Партизанке 
споменице 1941", остварују на начин и по поступку 
који је прописан за војне инвалиде и кориснике 
породичне невалиднине. 

При коришћењу бесплатне вожње железницом 
или бродом, у смислу става I. овог члана, носилац 
споменице може користити први разред. 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о коришћењу бесплатне и 
повлашћене вожње носилаца „Партизанке споме-
нице 1941" („Службени лист СФРЈ", бр. 24/73 и 37/75). 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 01-894/76 
2. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 
бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 
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73. 

На основу члана 17. Закона о основним правима 
лица одликоваше Орденом народног хероја („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 67/72, 21/74 и 33/76), у спора-
зуму са Савезним комитетом за саобраћај и везе, 
Савезни комитет за питања бораца и војних инва-
лида, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ 
ВОЖЊЕ ЛИЦА ОДЛИКОВАНИХ ОРДЕНОМ НА-

РОДНОГ ХЕРОЈА 

Члан I. 
Лица одликована Орденом народног хероја (у 

даљем тексту: народни хероји) право на бесплатну 
вожњу прописану чланом 15. Закона о основним 
правима лица одликоваше Орденом народног хе-
роја остварују на основу Легитимације за бесплатну 
вожњу носилаца Ордена народног хероја (у даљем 
тексту: легитимација), a повлашћену вожњу на ос-
нову Орденске књижице народног хероја. 

Образац легитимације одштампан је уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део. 

Образац легитимације штампа се као службено 
издање Савезног комитета за питања бораца и вој-
них инвалида. 

Члан 2. 
Народни хероји, при коришћењу повлашћене 

вожње железницом или бродом, користе разред који 
сами изаберу. 

Члан 3. 
Легитимација се издаје у облику књижице, за 

период од пет година, a њено важење се не оверава 
за поједине године. 

Нова легитимација се издаје у децембру месецу 
последње године важења легитимације која је у 
употреби. 

Легитимација издаје Савезни комитет за пита-
ња бораца и војних инвалида по службеној дуж-
ности. 

Члан 4. 
Ако народни херој изгуби легитимацију, Савезни 

комитет за питања бораца и војних инвалида из-
даће му нову легитимацију, на основу доказа да је 
изгубљена легитимација у „Службеном листу СФРЈ" 
оглашена за неважећу. 

Нова легитимација издаје се и када раније из-
дата легитимација постане неупотреблива због до-
трај ал ости. 

Приликом издавања нове легитимације надлеж-
ни општински орган управе, задржава раније издату 
легитимацију. 

Нова легитимација издата у смислу ст. 1. и 2. 
овог члана важи од дана издавања. 

Члан 5. 
Ако народни херој умре, легитимација се враћа 

Савезном комитету за питања бораца и војних ин-
валида, a ако се то не учини у року од 30 дана, 
Комитет ће легитимацију огласити за неважећу. 

Члан 6. 
Савезни комитет за питања бораца и војних ин-

валида води евиденцију о издатим легитимацијамѕа 
у виду регистра, у који се уносе следећи подаци: 
број легитимације, име и презиме народног хероја, 
број указа којим је корисник легитимације прогла-
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шен за народног хероја и датум издавања легити-
мације. 

Члан 7. 
Народни херој и уживалац сталног месечног 

новчаног примања, бесплатну вожњу железницом, 
бродом и аутобусом, односно санитетским колима и 
авионом, прописану чланом 16a. Закона о основним 
правима лица одликованих Орденом народног хероја, 
остварују на начин и по поступку који је прописан 
за војне инвалиде и кориснике породичне инвалид-
ните. 

При коришћењу бесплатне вожње железницом 
или бродом, у смислу става 1. овог члана, народни 
херој може користити први разред. 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о коришћењу бесплатне и 
повлашћене вожње лица одликованих Орденом на-
родног хероја („Службени лист СФРЈ', бр. 24/73 и 
37/75). 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 01-896/76 
22. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета 

за питања бораца и војних 
инвалида, 

Мара Радић, с. p. 

(Грб СФРЈ) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
за бесплатну вожњу носилаца Ордена народног 

хероја 
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Легитимацију издаје Савезни комитет за питања 
бораца и војних инвалида по службеној дужности. 

Члан 4. 
Ако шпански борац изгуби легитимацију, Са-

везни комитет за питања бораца и војних инвалида 
издаће му нову легитимацију, на основу доказа да 
jr изгубљена легитимација у „Службеном листу 
СФРЈ" оглашена за неважећу. 

Нова легитимација издаје се и кад раније издата 
легитимација постане неупотребљива због дотрај а-
лости. 

Приликом издавања нове легитимације надле-
жан општински орган управе задржава раније из-
дату легитимацију. 

Нова легитимација издата у смислу ст. I. и 2. 
овог члана важи од дана издавања. 

Члан 5. 
Ако шпански борац умре, легитимација се вра-

ћа Савезном комитету за питања бораца и војних 
инвалида, a ако се то не учини у року од 30 дана, 
Комитет ће легитимацију огласити за неважећу. 

74. 

На основу члана 23. Закона о основним правима 
бораца шпанског националноослободилачког и рево-
луционарног рата од 1936. до 1939. године („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 67/72, 40/73 и 33/76), у споразуму 
са Савезним комитетом за саобраћај и везе, Савезни 
комитет за питања бораца и војних инвалида про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ 
ВОЖЊЕ БОРАЦА ШПАНСКОГ НАЦИОНАЛНО-

ОСЛОБОДИЛАЧКОГ И РЕВОЛУЦИОНАРНОГ РА-
ТА ОД 1936. ДО 1939. ГОДИНЕ 

Члан I. 
Борци шпанског националноослободилачког и ре-

волуционарног рата од 1936. до 1939. године (у даљем 
тексту: шпански борци), право на бесплатну и по-
влашћену вожњу прописану чланом 21. Закона о 
основним правима бораца шпанског националноосло-
бодилачког и револуционарног рата од 1936. до 1939. 
године, остварују на основу Легитимации е за бес-
платну и повлашћену вожњу бораца шпанског на-
ционалноослободилачког и револуционарног рата од 
1936. до 1939. године (у даљем тексту: легитимација). 

Образац легитимације је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део. 

Образац легитимације штампа се као службено 
издање Савезног комитета за питања бораца и вој-
них инвалида. 

Члан 2. 
Шпански борци, при коришћењу повлашћене 

вожње железницом или бродом, користе разред који 
сами изаберу. 

Члан 3. 
Легитимација се издаје у облику књижице, за 

период од пет година, a њено важење се не оверава 
за поједине године. 

Ноева легитимација се издаје у децембру месецу 
последње године важења легитимације која је у упо-
треби. 

Члан 6. 
Савезни комитет за питања бораца и војних ин-

валида води евиденцију о издатим легитимацијама 
у виду регистра, у који се уносе следећи подаци: 
број легитимације, име и презиме шпанског борца, 
број и датум решења о утврђивању својства шпан-
ског борца и датум издавања легитимација 

Члан 7. 
Обрасци легитимације који су били у употреби 

до дана ступања на снагу овог правилника, упо-
требљаваће се до истека њиховог важења. 

Члан 8. 
Шпански борац и уживалац сталног месечног 

новчаног примања право на бесплатну вожњу же-
лезницом, бродом и аутобусом, односно с атлетским 
колима и авионом, прописану чланом 22a. Закона о 
основним правима бораца шпанског националноосло-
бодилачког и (револуционарног рата од 1936. до 1939. 
године, остварују на начин и по поступку који је 
прописан за војне инвалиде и кориснике породичне 
инвалидним. 

При коришћењу бесплатне вожње железницом 
или бродом, у смислу става I. овог члана, шпански 
борац може користити први разред. 

Члан 9. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о коришћењу бесплатне 
и повлашћене вожње бораца шпанског национално-
ослободилачког и револуционарног рата од 1936. до 
1939. године („Службени лист СФРЈ", бр. 24/73). 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објавлзивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 01-895/76 
22. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 
бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 
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75. 

На основу члана 10. Закона о основним правима 
лица одликованих орденом Карађорђеве звезде с 
мачевима, орденом Белог орла с мачевима и Злат-
ном медаљом Обилића („Службени лист СФРЈ", бр. 
67/72, 22/73 и 33/76), у споразуму са Савезним коми-
тетом за саобраћај и везе, Савезни комитет за пи-
тања бораца и војних инвалида прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНЕ ВОЖЊЕ ЛИЦА ОД-
ЛИКОВАНИХ ОРДЕНОМ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 
С МАЧЕВИМА, ОРДЕНОМ БЕЛОГ ОРЛА С МАЧЕ-

ВИМА И ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ ОБИЛИЋА 

Члан 1. 
Лица одликована орденом Карађорђеве звезде с 

мачевима, орденом Белог орла с мачевима и Златном 
медаљом Обилића (у даљем тексту: одликована ли-
ца), права на бесплатну вожњу прописану чланом I. 
Закона о основним правима лица одликованих ор-
деном Карађорђеве звезде с мачевима, орденом Бе-
лог орла с мачевима и Златном медаљом Обилића, 
остварују на основу Легитимације за бесплатну вож-
њу носилаца ордена Карађорђеве звезде с мачевима, 
ордена Белог орла с мачевима и Златне медаље Оби-
лића (у даљем тексту: легитимација). 

Образац легитимације одштампан је уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део. 

Образац легитимације штампа се као службено 
издавање Савезног комитета за питања бораца и вој-
них инвалида. 

Члан 2. 
Одликована лица, при коришћењу бесплатне 

вожње, имају право на први разред железницом и 
бродом и други разред авионом. 

Члан 3. 
Легитимација се издаје у облику књижице, за 

период од пет година, a њено важење се не оверава 
за поједине године. 

Нова легитимација се издаје у децембру месецу 
последње године важења легитимације која је у упо-
треби. 

Легитимацију издаје Савезни комитет за питања 
бораца и војних инвалида по службеној дужности. 

Члан 4. 
Ако одликовано лице изгуби легитимацију, Са-

везни комитет за питања бораца и војних ,инвалида 
издаће му нову легитимацију, на основу доказа да 
је изгубљена легитимација у „Службеном листу 
СФРЈ" оглашена за неважећу. 

Нова легитимација издаје се и кад раније из-
дата легитимација постане неупотреблива због до-
трајалости. Приликом издавања нове легитимације 
надлежни општински орган управе задржава издату 
легитимацију. 

Нова легитимација издата у смислу ст. 1. и 2. 
овог члана важи од дана издавања. 

Члан 5. 
Ако одликовано лице умре, легитимација се вра-

ћа Савезном комитету за питања бораца и војних 
инвалида, a ако се то не учини у року од 30 дана, 
Комитет ће легитимациију огласити за неважећу. 

Члан 6. 
Савезни комитет за питања бораца и војних ин-

валида води евиденцију о издатим легитимацијама у 
виду регистра, у који се уносе следећи подаци: број 
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легитимације, име и презиме одликованог лица, број 
уверења односно наредбе о додељеном одликовању 
и датум издавања легитимације. 

Члан 7. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о коришћењу бесплатне 
вожње лица одликоваше орденом Карађорђеве 
звезде с мачевима, орденом Белог орла с мачевима и 
Златном медаљом Обилића („Службени лист СФРЈ", 
бр. 27/73 и 37/75). 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 01-893/76 
2. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 
бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 

76. 

На основу члана 99. став 5. Закона о војним ин-
валидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
Савезни комитет за питања бораца и војних инва-
лида прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАСЦУ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И УПОТРЕБЕ 

ИНВАЛИДСКЕ ЗДРАВСТВЕН КЊИЖИЦЕ 

I. Инвалидска здравствена књижица (у даљем 
тексту: здравствена књижица) служи као доказ да 
лице коме је она издата има право на здравствену 
заштиту по Закону о војним инвалидима (у даљем 
тексту: Закон). 

Здравствена књижица се издаје лицима која ни-
су здравствено осигурана и лицима која су здрав-
ствено осигурана као земљорадници. 

Као здравствена књижица, у смислу овог упут-
ства, сматра се здравствена легитимација осигура-
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ника-радника, на чијој је првој страни видно ис-
писано: „Здравствена заштита по Закону о војним 
инвалидима". 

Као здравствена књижица, у смислу овог упут-
ства, сматра се и уверење које се издаје лицима 
која су здравствено осигурана по прописима о здрав-
ственом осигурању, a чији обим здравственог осигу-
рања је мањи од обима здравствене заштите про-
писане Законом. На основу тог уверења користе се 
они видови здравствено заштите који нису обухва-
ћени прописима заједнице здравственог осигурања 
којој та лица припадају. Уверење се може користити 
само уз здравствену легитимацију заједнице здрав-
ственог осигурања. 

2. Здравствена књижица се издаје: 
1) војним инвалидима; 
2) уживаоцима породичне инваледнине; 
3) члановима уже породице војних инвалида I и 

Il групе, као и члановима уже породице војних ин-
валида III и IV групе којима је признато право на 
додатак за негу и помоћ од стране другог лица; 

4) деци војних инвалида III до VH групе, ако 
испуњавају услове из члана 25. став I. тачка 2. За-
кона, ако нису здравствено осигурани или су здрав-
ствено осигурани као земљорадници. 

3. Корисници здравствено књижице здравствену 
заштиту предвиђену Законом користе на начин пред-
виђен прописима заједница здравственог осигурања 
код одговорајућих здравствених организација удру-
женог рада сагласно члану 99. и члану 100. став 1. 
Закона, осим коришћења бањског или климатског 
лечења, лечења у иностранству, као и коришћења 
протеза, ортопедских и других помагала (члан 97. 
став I. Закона). 

Здравствена књижица важи уз одговарајућу ис-
праву о л,ичном идентитету. 

4. Сагласно члану 64. став 2. Закона корисници 
здравствено заштите могу продужити коришћење 
започетог лечења до завршетка лечења, али не дуже 
од шест месеци по престанку права на здравствену 
заштиту. 

5. Здравствену књижицу и уверење издаје над-
лежни општински орган управе. 

Приликом издавања здравствено књижице, над-
лежни општински орган управе на првој страни 
обрасца здравствене легитимације осигураник—рад-
ника, уписује речи: „Здравствена заштита по Закону 
о војним инвалидима". 

6. Здравствена књижица се издаје на захтев за-
интересованог лица на- основу документације која 
се налази у досијеу војног инвалида ,и уживаоца 
породичне инвалиднине (решење о признавању пра-
ва на личну, односно породичну инвалидним, реше-
ње о признавању права на додатак за негу и помоћ 
од стране другог лица), и на основу доказа који се 
прилажу уз захтев (доказ о томе да корисник није 
обухваћен здравственим осигурањем, односно да је 
осигуран као земљорадник, извод из књиге венчаних 
sa брачног друга, доказ о редовном школовању де-
тета, извод из књиге рођених за дете и др.). 

За свако лице коме се издаје здравствена књи-
жица образује се досије, са документацијом на ос-
нову које је књижица издата. 

Надлежни општински орган управе води регис-
тар о издатим здравственим књижицама и уверењи-
ма у који се уноси: редни број, серијски број, име и 
презиме корисника, датум издавања, кад је и на ос-
нову које исправе здравствена књижица издата (на-
слов, број и датум), рок важења, потпис примаоца и 
промене настале после издавања књижице (проду-
жење важења и др.). 

7. Приликом издавања здравствено књижице, 
надлежни општински орган управе уноси у ту књи-

жицу све податке о кориснику здравствене књижице, 
осим података о лечењу. 

У здравствену књижицу у кућиште предвиђено 
за шифру делатности уноси се шифра општине која 
је одређена у вези са вођењем евиденције по Пра-
вилнику о начину вођења евиденције о борцима, 
војним инвалидима и породицама палих бораца и 
методолошким принципима за вођење тих евиден-
ција („Службени лист СФРЈ", бр. 33/76). 

8. Здравствена књижица и уверење се издају 
кориснику бесплатно. 

9. Здравствена књижица из тачке I. овог упут-
ства важи за годину у којој је издата, односно за 
годину за коју је њено важење продужено. 

Ако су инвалидска права корисника здравстве-
но књижице органичена на одређено време (при-
времени инвалиди, деца и сл.), важење књижице 
ограничава се на то време. 

10. По истеку времена важење здравствене 
књижице из тачке 9. овог упутства, надлежни 
општински орган управе продужиће њено важење 
ако корисник здравствено књижице и даље има пра-
во на здравствену заштиту. 

11. Корисник здравствено књижице ће надлеж-
ном општинском органу управе у року од 15 дана 
пријавити све промене које су од утицаја на ко-
ришћење права на здравствену заштиту, као што 
су: промене настале код деце, стицања здравствене 
легитимације ino прописима о здравственом осигу-
рању и др. 

- Ако настане промена у погледу процента војног 
инвалидитета, губитка права на додатак за негу и 
помоћ од стране другог лица и губитка права на по-
родичну инвалиднину, надлежни општински орган 
управе ће по службеној дужности од корисника за-
тражити да врати здравствену књижицу. 

12. Ако изгуби право на здравствену заштиту по 
Закону, корисник здравствено књижице ће књижи-
цу вратити надлежном општинском органу управе, 
a ако то не учини ни у року од 30 дана — тај орган 
ће здравствену књижицу огласити за неважећу. 

Надлежни општински орган управе ће настале 
промене уписати у здравствену књижицу, односно 
у досије корисника књижице, a ако корисник књи-
жице изгуби право на здравствену заштиту, задржа-
ће здравствену књижицу ,и уложиће је у досије ње-
ног корисника. 

13. Ако промени пребивалиште, корисник здрав-
ствен књижице ће о томе обавестити надлежни оп-
штински орган управе на чијем је подручју његово 
ново пребивалиште. 

Орган управе из става I. ове тачке затражиће 
досије корисника здравствено књижице од надлеж-
ног општинског органа управе на чијем се подручју 
налазило раније пребивалиште корисника и по при-
јему досијеа унеће насталу промену у здравствену 
књижицу и у досије. 

14. Лицу које је изгубило здравствену књижицу 
издаје се нова здравствена књижица кад изгубљену 
књижицу у „Службеном листу СФРЈ" огласи за не-
важећу. 

Нова здравствена књижица издаје се и кад је 
раније издата здравствена књижица дотрајала или 
постала неупотребљива и то, било по захтеву корис-
ника здравствен заштите или по службеној дуж-
ности приликом продужавања њеног важења. 

15. Образац уверења о коришћењу здравствено 
заштите по Закону (тачка I. став 4) одштампан је 
уз ово упутство и чини његов саставни део. 

16. Обрасци које здравствено организације удру-
женог рада употребљава ју у вези са здравствена 
осигурањем, употребљаваће се и при коришћењу 
здравствено заштите на основу здравствено књи-
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жице издате на основу овог упутства, с тим што се 
на видно место обрасца ставља ознака: „Здравствена 
заштита по Закону о војним инвалидима". 

17. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о начину издавања и упо-
треби инвалидске здравствен књижице („Службени 
лист СФРЈ", бр. 35/73). 

18. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 874 
23. новембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 
бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 

77. 

На основу члана 15. став 3. Закона о војним ин-
валидима („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
по прибављеном мишљењу Савезног комитета за 
здравство и социјалну заштиту, Савезни комитет за 
питања бораца и војних инвалида прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА УПУТСТВА О УТВРЂИВАЊУ ПРО-

ЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА 

1. У Упутству о утврђивању процента војног ин-
валидитета („Службени лист СФРЈ", бр. 18/73) у 
тачки 8. речи: ,,а на основу постојеће медицинске 
документације да је болест настала за време и као 
последица вршења дужности из чл. 3. до 7. Закона, 
односно да је у том времену погоршана, или је на-
стала пре тог времена, односно после без узрочне 
везе са околностима из чл. 3. до 7. Закона", бришу се. 

2. У тачки 9. речи: ,,и он се не може доцније 
повећавати, без обзира на евентуално даље погор-
шање", бришу се. 

3. У тачки 12. став 3. брише се. 
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 878 
23. новембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за питања 
бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 
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78. 

На основу члана 12. став 2. Закона о борачком 
додатку („Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), 
председник Савезног комитета за питања бораца и 
војних инвалида прописује 

У П У Т С Т В О 
О УТВРЂИВАЊУ ОБРАСЦА ЗА ОБРАЧУНАВА-

ЊЕ ИСПЛАТА БОРАЧКОГ ДОДАТАКА 

I. Обрачунавање исплата борачког додатка из-
међу организација удруженог рада и општинског 
органа управе надлежног за питања бораца и вој-
них инвалида врши се на Обрасцу БД-2 — Об-

рачун борачког додатка за — тромесечје, који је 
одштампан уз ово упутство и чини његов саставни 
део. 

2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 969/1 
21. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за пита-
ња бораца и војних инвалида, 

Мара Радић, с. p. 

(потпис овлашћеног лица) 
Н А П О М Е Н Е : 

1. У колону 2. уносе се презимена и имена учесника НОР запослених код истог исплатиоца лич-
ног дохотка којима је решењем надлежног општинског органа управе признато право на борачки 
додатак. 

2. У колоне З, 5. и 7. уносе се аконтације личног дохотка исплаћене посебно за сваки поједини 
месец оног тромесечја за које се врши обрачунава ње. 

3. У колоне 4, 6. и 8. уносе се аконтације борачког додатка исплаћене посебно за сваки поје-
дини месец оног тромесечја за које се врши обрачу давање. 

4. У колону 9. уноси се збир аконтација личног дохотка из колона З, 5. и 7, a у колону IO. — 
збир аконтација борачког додатка из колона 4, 6. и 8. 

5. У колону 11. уносе се укупно плаћени порези и доприноси за задовољавање општих и зајед-
н и ч к а друштвених потреба плаћених на износе аконтација борачког додатка. 

6. У колону 12. уноси се укупно остварени лични доходак за одређено тромесечје у редовном ра-
дном времену, по периодичном обрачуну, односно по завршном рачуну. За тромесечје за које и сп лати-
лац личног дохотка не врши обрачунавање личног дохотка, у ту колону уноси се износ личног дохот-
ка из колоне 9. 

7. У колону 13. уноси се основ борачког додатка за три месеца (износ означен у горњем десном 
углу помножен са 3). 

8. У колону 14. уноси се разлика између износа из колоне 13 (основ борачког додатка за три ме-
сеца) и укупно оствареног личног дохотка за одређено тромесечје у редовном радном времену по пе-
риодичном обрачуну, односно по завршном рачуну из колоне 12. За тромесечје за које исплатилац 
личног дохотка не врши периодични обрачун, та се колона не попуњава. 

9. У колону 15. уноои се разлика између припадајућег износа борачког додатка по тромесечном 
обрачуну личног дохотка, односно ,по завршном рачуну (колона 14) и укупног износа аконтације бо-
рачког додатка, који је корисник примио за одређено тромесечје (колона IO). 

10. У колону 16. уноси се разлика коју треба платити, односно која је преплашена на име поре-
за и доприноса за задовољавање општих и зајетничких друштвених потреба. 
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79. 

На основу члана 16. Закона о борачком додатку 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 67/72 и 33/76), Савезни 
комитет за питања бораца и војних инвалида про-
писује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА БОРАЧКОГ ДОДАТКА 
И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБРАЧУНАВАЊА 

ИЗВРШЕНИХ ИСПЛАТА 

1. Кад организација удруженог рада у којој je 
корисник борачког додатка запослен (у даљем 
тексту: исплатилац личног дохотка) прими решење 
од надлежног општинског органа управе за питања 
бораца и војних инвалида (у даљем тексту: над-
лежни општински орган управе), којим је борцу из 
члана I. Закона о борачком додатку (у даљем тексту: 
борац) признато право на борачки додатак, одредиће 
месечни износ аконтације борачког додатка који 
представља разлику између аконтације личног 
дохотка утврђеног у смислу чл. 3. и 20. Закона о 
борачким додатку и основ за одређивање борачког 
додатка (просечни месечни лични доходак у Југо-
славен из претходне године увећан за 6%). 

2. Аконтацију месечног износа борачког додатка 
борцима којима је решењем надлежног општинског 
органа управе признато право на борачки додатак, 
исплатил ац личног дохотка исплаћује на Обрасцу 
БД-1 — Исплатни списак корисника борачког до-
датка за месец 19— године. 

3. За кориснике борачког додатка из члана IO. 
Закона о борачком додатку, надлежни општински 
орган управе одређује борачки додатак сходно 
одредбама тачке I. овог упутства, a одређени ме-
сечни износ борачког додатка исплаћује упутницом. 

4. За исплаћене аконтације борачког додатка у 
протеклом ка л ен дереком тромесечју, исплати л ац 
личног дохотка врши обрачунавање на Обрасцу 
БД-2, који је прописао председник Савезног коми-
тета за питања бораца и војних инвалида. Обрачун 
састављен на Обрасцу БД-2 мора да садржи: 

1) износ основа за одређивање борачког додатка; 
2) износ аконтације личног дохотка исплаћеног 

кориснику борачког додатка за месец за који се 
одређује борачки додатак за рад у редовном радном 
времену; 

3) износ борачког додатка који је кориснику 
исплаћен као аконтација за одређени месец; 

4) износе пореза и доприноса за задовољавање 
општих и заједничких друштвених потреба, плаће-
них на износ аконтација борачког додатка. 

Обрачун из става I. ове тачке саставља се у два 
примерка и доставља надлежном општинском 
органу управе, који један примерак оверава и враћа 
исплатиоцу личног дохотка. 

5. На основу тромесечног обрачуна, надлежни 
општински орган управе даје налог надлежној 
служби друштвеног књиговодства да се исплатиоцу 
личног дохотка дозначи разлика између већ дозна-
ченог износа борачког додатка за протекло троме-
сечје (50% као аконтација) и износа утврђеног обра-
чуном. Истовремено, надлежни општински орган 
управе обезбеђује исплатиоцу личног дохотка код 
надлежне службе ^ друштвеног књиговодства сред-
ства за исплату аконтација борачког додатка за 

текуће тромесечје у висини 50% од укупно испла-
ћеног борачког додатка по обрачуну за протекло 
тромесечје. 

- 6. Ако при коначном одређивању месечног из-
носа борачког додатка за протекло календарско 
тромесечје исплатилац личног дохотка утврди да je 
борцу на име аконтације исплатио мање него што 
му припада, мање исплаћени износ борачког додатка 
(разлика до припадај ућег износа) исплатиће борцу 
уз прву наредну исплату аконтације личног дохотка. 

Ако при коначном одређивању месечног износа 
борачког додатка за протекло календарско троме-
сечје исплатилац личног дохотка утврди да је борцу 
на име аконтације исплатио више него што му при-
пада, више исплаћени износ борачког додатка на-
платиће из прве наредне исплате аконтације борач-
ког додатка или личног дохотка ако је кориснику 
престало право на борачки додатак. 

7. За време спреченост за рад кориснику борач-
ког додатка, уместо личног дохотка и борачког до-
датка, припада накнада личног дохотка, у чији 
основ улази и износ борачког додатка који је борцу 
припадао за период из ког се лични доходак узима 
у обзир за одређивање накнаде. 

Захтев за рефундацију накнаде борачког до-
датка за првих 30 дана спреченост за рад испла-
тилац личног дохотка подноси надлежном општин-
ском органу управе. 

Коначан обрачун и рефундација борачког до-
датка између исплатиоца личног дохотка и надлеж-
ног општинског органа управе за претходну годину 
врше се до 31. марта текуће године. 

По обрачунима из ранијих година не врши се ре-
фундација борачког додатка. 

8. О исплатама борачког додатка за сваког 
корисника појединачно, надлежни општински орган 
управе води евиденцију на Обрасцу БД-3 — Ликви-
дациони лист борачког додатка. 

9. На Обрасцу БД-4 — Извештај о утрошеним 
средствима борачког додатка за 19— годину, над-
лежни општински орган уцраве доставља репуб-
л и ч к а , односно покрај ниском органу управе до 20. 
фебруара текуће године извештај о утрошеним 
средствима у претходној години, a на основу тих 
извештаја републички, односно украјински орган 
управе доставља Савезном комитету за питања бо-
раца и војних инвалида збирни извештај до 31. 
марта текуће године. 

10. Обрасци БД-1, БД-3 и БД-4 одштампани су 
уз ово упутство и чине његов саставни део. 

11. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о начину одређивања борач-
ког додатка, о начину и поступку обрачунавања 
извршених исплата и о евиденцији о корисницима 
борачког додатка („Службени лист СФРЈ", бр. 36/73). 

12. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 969 
21. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за 

питања бораца и војних 
инвалида, 

Мара Радић, с. p. 
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Н А П О М Е Н Е : 
1. Исплатни списак саставља исплатилац личног дохотка код ког су запослени учесници НОР. 
2. У колону 2. уносе се презимена и имена свих учесника НОР запослених код истог исплатиоца 

личног дохотка којима је решењем надлежног општинског органа управе признато право на борачки 
додатак. 

3. У колону 3. уносе се број и датум решења надлежног општинског органа управе којим је 
учеснику НОР признато право на борачки додатак. 

4. У колону 4. уноси се износ личног дохотка исплаћен учеснику НОР за одређени месец као 
аконтација личног дохотка за рад у редовном радном времену. 

5. У колону 5. уноси се износ разлике између аконтације личног дохотка и основа за одређивање 
борачког додатка у текућој години. 
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Н А П О М Е Н Е : 
1. Ликвидациони лист обавезно води. општински орган управе надлежан за питања бораца и 

војних инвалида. 
2. У рубрику „квалификација — школска спрема" унети: „висококвалификован", „квалифико-

ван", „полуквалификован" или „неквалификуван", односно „нижа", „средња", „виша" или „висока" 
школска спрема. 

3. Књижење које се врши на страни 2. односи се на коначне износе личног дохотка и борачког 
додатка, утврђене на основу периодичног обрачуна, односно на основу завршног рачуна. За тромесечје 
за које исплатилац личног дохотка не врши периодично обрачунавање, коначним износом личног до-
хотка, односно борачког додатка сматра се аконтација личног дохотка, односно аконтација борачког 
додатка. 

80. 
На основу члана IO. став 2. Статута Интересне 

заједнице за стамбену изградњу и управљање ста-
новима за потребе радника и функционера савезних 
органа („Службени лист СФРЈ", бр. 25/76), Скуп-
штина Интересне заједнице за стамбену изградњу 
и управување становима за потребе радника и 
функционера савезних органа доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНО-
ВА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА СА-

ВЕЗНИХ ОРГАНА 

1. Овом одлуком одређују се радови који спа-
дају у одржавање стамбених зграда, станова, пос-

ловних просторија, гаража и опреме у стамбеним 
зградама кој,има управља Интересна заједница за 
стамбену изградњу и управљање становима за по-
требе радника и функционера савезних органа (у 
даљем тексту: Заједница становања). 

2. Одржавање зграда, станова, пословних прос-
торија, гаража и опреме у стамбеним зградама, у 
смислу ове одлуке, обухвата: 

1) инвестиционо одржавање зграде; 
2) текуће одржавање зграде; 
3) текуће одржавање стана, пословне просто-

рије и гараже. 
3. Инвестиционо одржавање зграде обухвата: 
1) оправку и замену канализационо мреже у 

3iради од прикључка те инсталације за градску ка-
нализациону мрежу, сенгруп или друго изливно 
место до сифона санитарног објекта; 

2) оправку и замену водоводне мреже у згради 
од водомера до точећег вентила точећег места; 

3) редовно одржавање, оправку и замену делова 
на хидрофорском постројењу; 

4) оправку и замену електроинсталације у згра-
ди од прикључка за градску мрежу до разводне 
табле стана; 

5) редовно одржавање (сервисирање),, оправку-
и замену делова уређаја лифтова; 

6) оправку и замену цевне мреже, грејних тела 
у згради и делова топловодних постројења, који 
припадају згради, са пуњењем, пражњењем и озра-
чивањем мреже централног и етажног грејања; 

7) оправку и замену делова и уређаја за про-
изводњу и испоруку топлотне енергије који се на-
лазе у згради (блоковске и индивидуалне котлар-
нице); 

8) оправку и замену свих конструктивних еле-
мената зграде и потпорних зидова; 

9) оправку постојеће и израду нове хидроизо-
лације на крову зграде; 
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10) оправку постојеће и израду нове хоризон-
талне и вертикалне хидроизоладије за заштиту 
зграде од влаге; 

11) оправку и замену кровне конструкције; 
12) оправку и замену кровног покривача; 
13) замену стакла на застакљеним деловима 

кровова и балконских ограда; 
14) одржавање, оправку и замену олука и олуч-

них цеви; .. 
15) одржавање, оправку и замену свих оппхив-

ки од лима; 
16) презиђиван^ димњака и других зиданих ис-

пуста на крову зграде; 
17) оправку и замену сливника, ревизионих 

шахтова, одводних канала и септичких јама; 
18) оправку и замену вентилационих глава на 

крову зграде; 
19) оправку и замену канала за смеће; 
20) одржавање, оправку и замену инсталације 

громобрана; 
21) одржавање, оправку и замену уређаја за 

проветравање зграде; 
22) оправку и замену уређаја нужног светла; 
23) оправку и замену инсталација за узбуну; 
24) оправку и замену подова, плафона и зидова 

У згради; 
25) одржавање и оправку фасада и фасадних 

елемената; 
26) замену дотрајале столарије у згради; 
27) оправку, замену бојлера, казана у бојлеру 

и казана на чврсто гориво, који се налазе у згради; 
28) замену санитарних уређаја у заједничким 

просторијама; 
29) замену еслингер-ролетни у заједничким про-

сторијама; 
30) замену стакла на лифтовском окну; 
31) одржавање и оправку алармних уређаја и 

замену и пуњење противпожарна апарата; 
22) одржавање, оправку и замену хидраната. 

хидрантских црева и млазница; 
33) замену керамичких плочица на зидовима и 

подовима у заједничким просторијама. 
О програму радова инвестиционог одржавања 

зграде и о обезбеђењу средстава за извођење тих 
радова, одлучује Скупштина Заједнице становања 
на предлог органа управљања поједином зградом. 

Приоритет радова наведених у ставу I. ове тач-
ке утврђује Скупштина Заједнице становања за 
сваку годину за поједине зграде, у складу са распо-
ложивим средствима. 

4. Текуће одржавање зграде обухвата: 
1) оправку и замену брава, окова на прозорима, 

вратима и другим отворима у заједничким просто-
ријама; 

2) оправку и замену точећих вентила (славина) 
у заједничким просторијама; 

3) замену кофица, решетки и редовно чишћење 
и одржавање олучњака и гајгер-сливника зграде; 

4) замену прекидача, утикача, осигурача, сија-
личних грла и плафоњера, позивног звона и замену 
сијалица и неонских арматура у заједничким прос-
торијама; 

5) одржавање за једничка просторија у згра-
дама; 

6) прање и чишћење заједничких просторија, 
подова, зидова, таваница, застакљених површина, 
рукохвата, ге л ен д ер а и металних делова на степе-
ништу зграде; 

7) уклањање снега и леда са крова и венца 
зграде и тротоара испред зграде, као и посипање 
тротоара сољу; 

8) замену и оправку димњачких петлова и дру-
гих лимених делова на димњацима зграде; 

9) чишћење димњака у згради; 
10) кречење и малање заједничких просторија; 
11) фарбање масном бојом секли и других по-

вршина у заједничким просторијама; 
12) бојење цеви радијатора и изолација на ин-

сталацијама централног грејања у заједничким 
просторијама; 

13) фарбање столарије и металних делова у за-
једничким просторијама; 

14) замену стакла и гита на свим застаклтеним 
површинама у заједничким просторијама; 

15) оправку и замену окова, брава, катанаца и 
других уређаја за затварање ормара за струјомер, 
водомере и телефонске и телевизијске инсталације; 

16) оправку и замену аутомата за затварање 
спољних вратари степенишног аутомата за светло; 

17) замену огледала, украса и облога у лифт-
-кабини; 

18) дератизацију и дезинсекцију заједничких 
просторија; 

19) оправку и замену маски на радиј аторима у 
заједничким просторијама зграде; 

20) одржавање, оправку и замену машина за 
прање и сушење рубља које припадају згради; 

21) одржавање тресача за тепихе; 
22) набавку брисача на улазу у зграду; 
23) одржавање, оправку и замену сандучића за 

писма; 
24) набавку застава за зграду и оправку држа-

ча за заставу; 
25) одржавање и оправку заједнички^ ТВ ан-

тена и радио-антена, и телефонских инсталација 
у згради; 

26) одржавање капија и ограда које припадају 
згради. 

Средства за текуће одржавање зграде која при-
падају згради обезбеђује Заједница становања на 
основу програма текућег одржавања зграде, у од-
ређеном проценту од наплаћене станарине и за-
купнине. 

Програм радова текућег одржавања зграде до-
носи орган управљања зградом, a за зграде у ко-
јима није конституисан орган управљања — Зајед-
ница становања. 

5. Текуће одржавање стана, пословне просто-
рије и гараже обухвата: 

1) замену кључева, брава и окова на прозорима 
и вратима; 

2) одржавање, оправку и замену платнених и 
венециј анер-ролетни; 

3) замену еслингер-ролетни у стану; 
4) замену свих врста точећих славина и меша-

јућих батерија, гумица и свих других делова на 
њима; 

5) одгушење одводних цеви и санитарних уре-
ђаја; 

6) оправку и замену санитарних уређаја и при-
бора у стану, осим слободне и узидане каде; 

7) замену етажера, огледала, ланчића и сифона 
на санитарним уређајима; 

8) оправку и замену водокотлића, испирне цеви 
и осталог прибора за WC; 

9) оправку и замену делова на бојлеру, осим 
казана у бојлеру; 

10) одржавање и оправку уграђеног намештаја, 
плакара и полица; 

11) одржавање и оправку подова и појединачну 
замену керамичких плочица; 

12) одржавање и замену електроинсталација, 
осигурача, утикача, прекидача, светлосних армату-
ра. укључујући и разводну таблу; 
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13) оправку и замену електричних грејалица у 
купатилу и кухињи; 

14) кречење и малање просторија, фарбање мас-
ном бојом сокле у купатилу и кухињи и осталим 
просторијама, фарбање столарије (спољашње и 
унутрашње) и уграђеног намештаја; 

15) замену стакла и гита на застакљеним повр-
шинама; 

16) бојење радијатора и цеви централног гре-
јања; 

17) одржавање и чишћење каљевих и других 
пећи, презиђивање каљевих пећи и појединачну 
замену каљева; 

18) одржавање телефонске инсталације и прик-
ључака. 

Средства за текуће одржавање стана, пословних 
просторија и гаража, обезбеђују њихови корисници 
(носиоци станарског права и закупци пословних 
просторија и гаража). 

6. Поред трошкова за радове из тачке 5. ове 
одлуке, корисници из става 2. те тачке сносе и 
трошкове за: 

1) чишћење септичких јама; 
2) одгушење канализационо мреже у згради; 
3) одгушење канала за смеће; 
4) одржавање чистоће у перионицама и сушио-

ницама зграде; 
5) набавку кључева и другог прибора за обез-

беђење улазних врата у згради и у осталим зајед-
ничким просторијама; 

6) утрошену електричну енергију за заједничке 
делове и инсталације у згради. 

7. У оквиру радова наведених у тач. 3. и 4. ове 
одлуке, приоритет имају следећи радови: 

1) скидање малтера и других фасадних облога 
и украса, склоних паду; 

2) обезбеђење ограда на балконима, терасама, 
лођијама и степеништима; 

3) оправка и замена оштећених пропусних вен-
тила, цеви и спојева због којих вода из водоводне 
инсталације цури, осим на споју точећег места; 

4) замена оштећених канализациона цеви и 
оправка спојева због којих долази до учесталих за-
гушења или излива фека ли ја; 

5) одгушење канализације у згради, осим кана-
лизације у стану; 

6) црпљење и одвођење фекалија приликом њи-
ховог излива из канализације; 

7) црпљење подземних вода које угрожавају 
зграду, инсталације и имовину станара; 

8) оправке кварова на хидрофору; 
9) оправке кварова на инсталацијама за црп-

љена подземних вода: 
10) утврђивање и отклањање узрока електри-

зирању појединих делова зграде; 
11) оправка кварова због којих у згради или 

стану нема струје, осим замене осигурача и оправке 
инсталација у самом стану; 

12) испуштање воде из делова инсталације цент-
ралног грејања при већим прскањима и изливима 
воде; 

13) замена и оправка спојева, вентила, холен-
дера и других делова на цевној мрежи и греј ним 
телима централног и етажног грејања ако дође до 
испуштања воде; 

14) заваривање оштећених цеви на приступач-
ном месту на инсталацијама централног и етажног 
грејања; 

15) затварање цеви централног и етажног гре-
јања испод зида и изнад пода ако пукотина на 
цеви није на приступачном месту; 

16) скидање оштећених радијатора ако није мо-
гућа бржа оправка; затварање веза и пуштање ин-
сталација у рад; 

17) оправка и замена осигуравајућих елемената, 
електромоторних развода и циркулационих, ттрпних 
и других пумпи; 

18) пружање помоћи лицима која се затекну у 
лифту у случају његовог квара; 

19) извођење радова у вези са нормалним функ-
ционисањем лифта и то: 

— замена осигурача на табли „А", „Б" и ,,Ц"; 
— ослобођење дугмади на табли у кабини лифта 

и на спољној страни лифта; 
— регулисање централне летве затварања; 
— регулисање контакта испод пода кабине; 
— регулисање склопки смера и замена опруга; 
— регулисање помоћних контакта и релеја на 

таблама лифта ако рад не траје дуже времена; 
— регулисање магнета централног затварања и, 

по потреби, његово подмазивање; 
— регулисање механизма за кочење ако оправ-

ка не траје више од 30 минута; 
— замена опруга летве централног отварања; 
20) искључивање лифтова у вези са другим ква-

ровима који угрожавају безбедност корисника, a 
није их могуће отклонити у кратком року. 

8. Радови наведени у тачки 7. став I. ове одлуке 
морају се хитно извести, односно почети одмах по 
пријему пријаве, a најдоцније у року од 24 часа, 
зависно од врсте радова. 

Ако се радовима који се морају хитно извести 
не приступи у року из става I. ове тачке a у пита-
њу је угроженост људи и имовине, орган управљања 
зградом може извести потребне радове на терет 
средстава из тач. 3. и 4. ове одлуке. 

9. Извршене радове из тач. 3. и 4. ове одлуке 
оверавају орган управљања зградом и Заједница 
становања. 

10. Неутрошена средства за инвестиционо и те-
куће одржавање зграда дреносе се у наредну годи-
ну и користе према намени и утврђеном програму 
инвестиционог и текућег одржавања. 

11. Ако поред извршења радова који спадају у 
инвестиционо одржавање зграде, a утврђени су sao 
приоритетни, треба извршити и поједине радове 
који по одредбама ове одлуке спадају у радове те-
кућег одржавања зграде, трошкови тих радова па-
дају на терет средстава за инвестиционо одржавање. 

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 213 
30. јуна 1976. године 

Београд 

Председник 
Скупштине Заједнице 

становања, 
Лео Матес, с. p. 

81. 
Организације удруженог реда које учествују 

у увозу протеинских сировина за производњу сто-
чне хране закључиле су и потписале на пленарном 
састанку, одржаном 17. фебруара 1976. године, 
Друштвени договор о начину и условима вршења 
увоза протеинских сировина за производњу сточне 
хране, који у изводу гласи: 

„На основу члана 54. Закона о промету робе и 
услуга са иностранством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
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54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), ,у вези са чланом li . став 
2. У,редбе о поступку закључивања и објављивању 
друштвених договора о начину и условима вршења 
спољнотрговиноког промета („Службени лист СФРЈ", 
бр. 5/73), организације удруженог рада које учеству-
ју у увозу протеинских сировина за производњу 
сточне хране закључиле су 

ДРУШТВЕНИ ДОГОВОР 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ВРШЕЊА УВОЗА ПРО-
ТЕИНСКИХ СИРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СТО-

ЧНЕ ХРАНЕ 

Члан i. 
Овим друштвеним договором организације удру-

женог рада — учеснице Овог друштвеног договора 
уређују организоване наступање на инострана 
тржишта ради увоза цротеинских сировина за про-
изводњу сточне хране (у даљем тексту: сировине) 
и усаглашавање цена и других услова куповине 
сировина на иностраном тржишту. 

Члан 2. 
Под сировинама, у смислу овог друштвеног до-

говора, подразумевају се сировине које су обухва-
ћене следећим тарифним бројевима Царинске та-
рифе: 
23.01 — Брашна и прax од смеса, кланичних отпа-

дака за јело, риба, љускара или мекушаца, 
неупотребљивих за људску исхрану; кант 
за псе: 
1) Брашно и прах од меса 
2) Брашно и прах од риба 
3) Остало; 

23.04 — Уљане погаче и други остаци при добија-
њу биљних уља, осим талога: 
I) Погаче: 

a) од соје. 

Члан 3. 
Учеснице овог друштвеног договора сагласне су 

да се увоз сировина организује у оквиру Фонда за 
унапређење производње и пласмана стоке и сточних 
производа на начин и под условима који су утврђе-
ни овим друштвеним договором. 

Члан 4. 
Ради обезбеђења организованог и јединственог 

наступа на инострано тржиште и куповине сиров,ина 
под нај повољнијим условима, прикупљање понуда 
од иностраних понуђача, односно преговарање са 
иностраним понуђачима о куповини сировина врши 
комисија за увоз (у даљем тексту: Комисија). 

Дрема условима на светском тржишту, Комиси-
ја може утврдити један од следећих начина при-
купљања понуда од иностраних понуђача, односно 
претварања о куповини, и то: 

— тражење затворених понуда од иностраних 
понуђача; 

— заказивање јавног надметања иностраних 
понуђача; 

— одређивање између изабраних увозника два 
или више носиоца преговора са иностраним пону-
ђачима по појединим земљама или по појединим 
врстама сировина. 

Члан 5. 
Комисија организује преговарање са иностраним 

понуђачима о куповини сировина у оквиру билан-

сом утврђених количина за годину за коју се увоз 
врши. 

Расподелу у оквиру билансом утврђених коли-
чина сировина на крајње кориснике врши Комисија 
на основу претходно црикупљених података о потре-
бама појединих корисника и о расподели обавешта-
ва сваког корисника. 

Податке о годишњим потребама за сировинама 
крајњи корисници достављају Комисији путем 
Фонда за унапређење производњ,е и пласмана стоке 
и сточних производа до краја октобра текуће го-
дине за наредну годину. 

Члан 6. 
Преговарање са иностраним понуђачима о ку-

повини сировина врши само Комисија у име крај-
њих корисника и изабранх увозника, у складу са 
овим друштвеним договором. 

Члан 15. 
Избор увозника сировина врши крајњи кори-

сник сировина руководећи се сопственим економ-
ским интересима. 

Истовремено са достављањем података о потре-
бама за сировинама по члану 5. овог друштвеног 
договора, крајњи корисник сировина обавештава 
Комисију о изабраном увозника 

Члан 16. 
Уговор са иностраним понуђачем може закљу-

чити само онај увозник ,сировина кога су крајњи 
корисници, у смислу члана 15. овог друштвеног до-
говора, изабрали за увоз најмање 10% од билансом 
утврђених количина. 

Увозници сировина које су крајњи корисници 
изабрали ради вршења послова увоза у обиму ма-
њем од наведеног у ставу I. овог члана могу се 
међусобно или са другим увозницима сировина, који 
испуњавају усл!ове, удружити и између себе имено-
вати једног увозника, који ће закључити уговор са 
иностраним понуђачем. 

Сви увозници удружени у смислу става 2. овог 
члана морају заједно испуњавати услов из става 
I. овог члана. 

Члан 20. 
Органи за спровјођење овог друштвеног догово-

ра су: 
1) Пленум учесника Друштвеног договора; 
2) Комисија за увоз. 

Члан 26. 
Кршење одредаба овог друштвеног договора 

сматраће се повредом добрих пословних обичаја и 
подлежи санкцијама предвиђеним важећим пропи-
сима укључујући и покретање поступка пред Су-
дом части при Привредној комори Југославије. 

Члан 27. 
Овај друштвени догов1ор закључен је на неодре-

ђено време. 
Измене и допуне овог друштвеног договора 

врше се по поступку предвиђеном за његово до-
ношење. 

Члан 28. 
Овај друштвени договор су, преко својих овла-

шћених представника, прихватиле и потписале сле-
деће организације удруженог рада: Витамикс ФСХ 
— Врбас, Копродукт — Нови Сад, Пословно удру-
жење Србија — Велика Плана, Жшјопромет ФСХ — 
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— Чачак, ПеЈРгеинсии комбинат Пивка — Пивка. 
УПИ — Сарајево, ПИК Тител — Тител, Груда — 
— Љубљана, Алрарија — Копар, Стококооп — Ско-
пље, Гранекспорт ФСХ Крмива — Ужичка Пожега, 
Задругара ФСХ — Сомбор, Унип ФСХ — Ваљево, 
ПД Дожа Ђерђ — Бачка Топола, дгрорума OO^P 
Сточар — Рума, ПК Београд — Падинска Скела, 
Пољопривредни комбинат — Гарешница, ПТП Па-
нонија — Дубока, Кемикалија — Загреб, Подравка — 
— Копривница, „5 Мај" ООУР Прерада — Бјеловар, 
Агрокомбинат Ниш ФСХ Белвит — Ниш, ПИК Сти-
жанка ФСХ — Пожаревац, ПД Петефи — Темерин, 
Воће експорт-импорт — Загреб, Воћар-КООП — 
— Београд, Интес ТСХ — Чаковец, Емона ТИК — 
— Љубљана, Пословно удружење за сточарство — 
— Осијек, Посавина ООУР Прерада — Загреб, КК 
Радгона — Горња Радгона, ПИК Сирмиум ООУР 
Мачва — Мачванска Митровица, МИ Гавриловић 
ООУР Сточна х,рана — Петриња, Фабрика сточне 
хране Шид — Шид, Посатка ФСХ — Брчко, АИПК 
Босанска Крајина ООУР Импро — Бања Лутка, 
Жупски рубин ФСХ — Крушевац, ЗИК Скопско 
Поље — Живинарска фарма — Скопље, ПИК Сир-
миум ФСХ Провамин — Сремска Митровица, Ин-
терекспорт ООУР Нови Сад — Нови Сад, Адрија-
комерц — Копар, ПИК Сљеме ФСХ — Сесвете, АИК 
Шабац ФСХ — Шабац, ПИК Сљеме — Вањска трго-
вина — Загреб, ООУР Дебељача — Дебељача, Бе-
микс ФСХ — Александровац, Белвамин ФСХ — 
— Лесковац, Јуфтржница — Београд, Творница 
сточне хране — Нова Топола, ПЗ У нив ит — Љубља-
на, АК Марибор — Марибор, Житомлин — Свето-
заре^, ПД Напредак — Стара Пазова, СППИ Елан 
— Србобран, ПИП — Будућност ФСХ — Бачка 
Паланка, НПК Врбас ООУР Свињогојство — Врбас, 
ПИК Вршачки ритови ФСХ — Вршац, Србокооп — 
— Београд, Кметијски комбинат Птуј — Птуј, Месо-
комбинат Перутнина — Птуј, Емона ООУР Вањска 
трговина — Љубљана, Центрогаром — Београд, УПИ 
ПД Семберија — Бијељина, Мешаона сточне хране — 
— Крижевци, Пољопродукт — Сомбор, 33 Чанта-
вир — Чантавир, ПИК Косовоекспорт ФСХ — Ко-
сово Поље, Дубјравица — 3aipe6, НПК Серво Ми-
хаљ ФСХ — Зрењанин, Фабрика сточне хране 
Футог — Футог, АИК Кањижа — Мешаона сточне 
хране — Кањижа, Ветеринарски завод — Суботица, 
Месопродукт мешаона сточне хране — Загреб, ООУР 
Сточарство — Кутина, ИПП Банат ФСХ Стандард — 
— Кикинда, Аграриакооп — Загреб, ЗИК Кумано-
во — Куманово, ЗИК Црвена звезда — Штип, ФСХ 
Протеин — Бачка Топола, Ветеринарски завод — 
— Земун, Хмезад ФСХ — Жалец, ПИК Сава Цвет-
ковић — Светозарево, Задранка — Задар, ПИК Та-
миш ФСХ — Панчево, Житопродукт ФСХ — Кра-
гујевац, Агрокомбинат „13 Јули" — Титоград, Жито-
македонија — Скопље, ПОК Кока — Вараждин, 
АИК Сента — Сента, ПП Србобран — Србобран, 
ПИК Моравица — Стара Моравица, Крмива — За-
греб, Млинар — Крижевци, ПИК Илова — Дарувар, 
РО Нови задругар — Бечеј, РО Агробечеј — Бечеј, 
Прогрес — Београд, Агропроизвод — Зрењанин, 
Интерекспорт — Београд, ПД Његош — Ловћенац, 
ПИК Мачванин — Богатић, Агроимпекс — Загреб 
vi Д алма експорт-импорт — Сплит." 

Овај друштвени договор прихватили су При-
вредна комора Југославије, актом бр. 1719-3 од 5. 
октобра 1976. године и Савезни секретаријат за 
спољну трговину, актом бр. 17-7488/1 од 30. маја 
1976. године. 

Овај друштвени договор ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

82. 

Организације удруженог рада које учествују 
у извозу лампи и лустера на тржиште CGCP-a за-
кључиле су и потписале на пленарном састанку, 
одржаном 26. априла 1976. године, Друштвени до-
говор о начину и условима извоза лампи и лустера 
иа тржиште СССР-а, који у изводу гласи: 

„На основу члана 54. Закона о промету робе и 
услуга са иностранством (,.Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 2Q/72), у вези са чланом li . став 
2. Уредбе о поступку закључивања ,и објављивању 
друштвених договора о начину и условима вршења 
спољнотрговинског промета („Службени лист СФРЈ", 
бр. 5/73), организације удруженог рада које учеству-
ју у извозу лампи и лустера на тржиште СССР-а 
закључиле су 

ДРУШТВЕНИ ДОГОВОР 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ИЗВОЗА ЛАМПИ И 

ЛУСТЕРА НА ТРЖИШТЕ СССР-а 

I. Уводне одредбе 

Члан I. 
Овим друштвеним договором организације удру-

женог рада — учеснице овог друштвеног договора 
регулишу организовано и јединствено наступање на 
тржиште СССР-а ради извоза лампи и лустера, у 
оквиру редовних и допунских робних листа и оста-
лих спољнотрговинских аранжмана. 

Под лампама и лустерима, у смислу овог дру-
штвеног договора, подразумевају се производи који 
су обухваћени следећим тарифним бројевима Ца-
ринске тарифе: 

70.14 — Израђевине од стакла за осветлување 
и сигнализацију и оптички елементи 
од стакла, оптички необрађени нити од 
оптичког стакла: 
I) За осветлување; 

83.07 — Лампе и светлећа тела — лустери од 
простих метала и делови ових: 
1) Лустери 
2) Лампе за руднике и каменоломе 
3) Остало. 

Члан 2. 
Под организованим и јединственим наступом на 

тржиште СССР-а ради извоза лампи и лустера, у 
смислу овог друштвеног договора, подразумева се: 

1) утврђивање основних праваца заједничке по-
литике извоза у смислу овог друштвеног договора; 

2) усклађивање и утврђивање количина произ-
вода за извоз, за сваког учесника овог друштвеног 
договора; 

3) утврђивање програма обраде тржишта, при-
премање наступа и понуда, усклађивање цена, као 
и осталих услова продаје; 

4) праћење реализације уговорених послова из-
воза; 

5) предузимање одговарајућих мера за побољша-
вање савременијег асортимана производа за извоз 
на то тржиште. 

П. Организација извоза 

Члан 3. 
Организације удруженог рада — учеснице овог 

друштвеног договора сагласиле су се да ће извоз 
лампи и лустера на тржиште СССР-а вршити је-
динствено за све учеснице, у смислу основних прин-
ципа наведених у члану 2. овог друштвеног договора. 
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Члан 4. 
О прихватању и потписивању уговора о извозу 

лампи и лустера на тржиште СССР-а у оквиру ре-
довних и допунских робних листа и осталих спољно -
тровинских аранжмана одлучују органи за спрово-
ђење овог друштвеног договора. 

Послови извоза лампи и лустера ван робних 
листа не могу почети пре него се закључе послови 
извоза у оквиру робних листа и аранжмана на осно-
ву тих листа. 

Члан 5. 
Ради јединственог наступа на тржиште СССР-а, 

учеснице овог друштвеног договора споразумеле су 
се да се послови извоза ван робних листа, при не-
измењеним околностима, не могу уговарати под ус-
ловима који су неповољни ји од услова уговорених 
по редовним робним листама и аранжманима на ос-
нову тих листа. 

Члан 6. 
Приликом утврђивања количина лампи и лусте-

ра за извоз на тржиште СССР-а, све учеснице овог 
друштвеног договора имаће једнаке могућности, при 
чему ће се узимати у обзир захтеви и заинтересо-
ваност иностраног купца за поједине производе, као 
и могућности учесница овог друштвеног договора да 
удовоље тим захтевима. 

Члан 7. 
Под јединственим настуцом на тржиште СОСР-а 

подразумева се јединствено наступање у претвара-
њу преко заједнички изабраног носиоца послова — 
преговарача, који ће, у складу са усвојеним ста-
вовима свих учесница овог друштвеног договора, 
водити преговоре, обрађивати тржиште, припремати 
наступ на тржиште и давати понуде, путем органа 
за спровођење овог друштвеног д о н и р а . Носилац 
послова — преговарач може бити само она органи-
зација удруженог рада која је регистрована за оба-
вљање спољнотрговинских послова и која је иза-
брана од свих учесница овог друштвеног договора. 

III. Органи за спровођење друштвеног договора 

Члан 8. 
Пленум је највиши орган за спровођење овог 

друштвеног договора и састоји се од овлашћених 
представника организација удруженог рада — уче-
сница овог друштвеног договора. 

Пленум може имати одборе и комисије као своје 
помоћне и извршне органе. 

IV. Права и обавезе учесница друштвеног договора 

Члан l i . 
Право и дужност сваке учеснице овог друштве-

ног договора је да преко својих овлашћених пред-
ставника активно учествује у раду Пленума и дру-
гих органа за спровођење овог друштвеног дошвора, 
a нарочито: 

— да предлаже сазивање Пленума или неког 
његовог органа; 

— да предлаже дневни ред и припрема потребне 
материјале по предложеним тачкама дневног реда; 

— да директно и равноправно учествује у раду 
Пленума и других органа и доприноси својим учеш-
ћем у доношењу закључака и одлука. 

Свака учесница овог друштвеног договора по-
себно је обавезна да се стара о спровођењу овог 
друштвеног договора и да предлаже његове измене 

и допуне ради што успешнијег остваривања духа 
и смисла овог друштвеног договора. 

Члан 13. 
Приликом расподеле количина производа из 

овог друштвеног договара за извоз на тржиште 
СССР-а учесница овог друштвеног договора је ду-
жна да у свему изврши преузету обавезу. Ако није 
у могућности да изврши преузету обавезу, учесница 
овог друштвеног договора дужна је да о томе бла-
говремено обавести надлежни орган за спровођење 
овог друштвеног договора. Није дозвољено да уче-
сница ов1ог друштвеног договора сама уступа свој 
део количине производа другој организацији удру-
женог рада. Она то може предложити надлежном 
органу за спровођење овог друштвеног договора и 
тек кад се са тим сагласи тај орган, може celoj део 
количине производа за извоз уступити другој орга-
низацији удруженог рада — учесници овог друштве-
ног договора. 

Члан 15. 
Против учесница овог друштвеног договора које 

поступе супротно одредбама овог друштвеног дого-
вора могу се предузети санкције путем редовног 
суда или Суда части при Привредној комори Ју-
гославије. 

V. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23. 
Овај друштвени договор закључен је на неодре-

ђено време. 
Овом друштвеном договору могу приступити и 

друге заинтересоване организације удруженог рада 
на начин и по поступку који су утврђени важећим 
прописима. 

Члан 26. 
Овај друштвени договор су, преко својих овла-

шћених представника, прихватиле и потписале сле-
деће организације удруженог рада: Лесна индустри-
ја — Литија; ЕМИ — Пољчане; Рул-Украс — Леско-
вац; Металија — Суботица; Пролетер — Прилеп; 
Електро-Осијек, ООУР „ППМ" — Осијек; Немета-
ли — Тетово; Загорје — Коњпгчина; Златар-Сара-
јево — Са,рајево; I Мај — Лебане; Ваљаоница бакра 
„Слободан Пенезић-Крцун" — Севојно; Мебло Хар-
веј — Нова Горица; Декор — Забок; Сијај — Храс-
тник; Иван Шикић — Загреб и Котекст — Сплит, 
ООУР Међународни трговина — Сплит." 

Овај друштвени договор прихватили су При-
вредна комора Југославије, актом бр. 1719-4 од 5. 
октобра 1976. године и Савезни секретаријат за спо-
љну трговину, актом бр. 17-13592/1 од 31. маја 1976. 
године. 

Овај друштвени договор ступа на снагу даном 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

83. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72) представници вршилаца услуга и представ-
ници корисника услуга закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА АЕРОДРОМ-
СНИХ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ВАЗДУШНОМ 

САОБРАЋАЈУ 

I. Представници вршилаца аеродромских услу-
га у унутрашњем ваздушном саобраћају и представ-
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ници корисника аеродромских услуга у унутраш-
њем ваздушном саобраћају закључили су и потпи-
сали на дан 15. септембра 1975. године Споразум о 
промени затечених цена аеродромских услуга у 
унутрашњем ваздушном саобраћају, с тим да вр-
шиоци услуга коришћења полетнослетних стаза, 
боравка ваздухоплова на аеродрому (и прихвата и 
отпреме ваздухоплова, путника, пртљага, робе, 
ствари и поште могу своје затечене Цене које су 
важиле на Дан 17. јуна 1974. године, уз постојеће 
услове продаје, повећати до 10%. 

Повећање цена из (става 1. ове тачке примењи-
ваће се Јна редовни Одомаћи саобраћај и комерци-
јални домаћи чартер саобраћај, као и на ваздушни 
поштански саобраћај ако се врши превоз ,путника 
уз накнаду. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
услуге из тачке l, ,овог споразума обављати, односно 
да ће !их користити по ценама и под условима, који 
су предвиђени у Споразуму. 

3. На овај споразум дали су сагласност Савезни 
завод за цене, Решењем бр. 3214 од IO. новембра 
1976. године и Савезни секретаријат за тржиште и 
цене, Решењем бр. 7094 од 5. јануара 1977. године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", 
a примењиваће се од дана Који је утврђен У Спо-
разуму. 

Представници вршилаца услуга: Предузеће за 
аеродромско услуге „Аеродром Београд" i— (Бео-
град, Подузеће за аеродромско услуге „Аеро-
дром Загреб" — Загреб, Л ета дишко ин турис-
тичко подјетје „Аеродром Љубљана — Пула", — 
Љубљана, Подузеће за аеродромско ,услуге „Ае-
родром Сплит" — Сплит и Подузеће за аеро-
дромско услуге „Аеродром Дубровник" — Дуб-
ровник. 
Представници корисника услуга: „Југословенски 
аеротранспорт" — Београд, „Авио-генекс" — 
Београд, „Инекс Адриа Авиопромет" — Љубља-
на и „Пан Адриа" — Загреб. 

У К А З И 

На основу члана 377. тачка 3. Устава Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, Пред-
седник Републике доноси 

У К А З 

О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛА-
ВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ АУСТРИЈИ И О ПОСТАВЉЕ-
ЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБА-
САДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ АУС-

ТРИЈИ 

I 

Опозива се 
Густав Влахов са дужности изванредне^ и оггу-

номоћеног амбасадора Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије у Републици Аустрији. 

II 

Поставља се 
Новак Прибићевић, подсекретар у Савезном се-

кретаријату за иностране послове, за изванредног 

и опуномоћеног амбасадора Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије у Републици Аустрији. 

IH 

Савезни секретар за иностране послове изврши-
ће овај указ. 

IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 2 
18. јануара 1977. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

на основу члана 337. тачка 4. Устава Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије и 
члана 4. Закона о одликовањима Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з С Р С р б и ј е 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за соци ј али етичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Бјелић Милоша Жарко, Благојевић-Марковић 
Андрије Милена, Бошковић Ђорђа Костадин, Дро-
бац-Пузигаћа Луке Милка, Кнежевић Ђуре Љубица, 
Костић Панте Евгеније, Красуља Симе Миливоје, 
Манасијевић-Петровић Николе Бранка, Прибић-
-Танкосић Милана Милка, Симовић Драгомира Ми-
лован, Стојановић-Коковић Добросава Душанка, 
Вујовић-Миљановић Јакова Даница, 3дански Кон-
стантина Владан, Зоркић Вукашина Лазар; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и на-
род ностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕ-
БРНИМ ВЕНЦЕМ 

Богдановић-Стојановић Саве Перка, Цветковић -
-Маљковић Миле Даница, Дедеић Млађена Милан, 
Дивјак-Рапајић Николе Евица, Дрекаловић Милу-
тина Никола, Ђурђевић Миленка Вера, Егић Алек-
сандра Саво, Грујић-Грчић Саве Љубица, Јанопги 
Ференца Габор, Караичић Љубомира Обрен, Карасе-
лимовић Сулејмана Асима, Копривица Панте Радо-
ван, Ковачевић-Бајалица Милоша Драгица, Кума-
нуди Милутина Анка, Куриџа-Хрњак Василија 
Љубица, Мацановић-Латиновић Остоје Бојама, Мар-
кишић Луке Петар, Мазић-Кандил Марка Мира, 
Милошевић-Дивановић Крсте Марија, Милошевић 
Раке Радоје, Никитовић-Кнежевић Илије Милица, 
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Отањац Илије Раде, Перовић Вукмана Новица, 
Прибић-Танкосић Милана Милка, Радошевић Сте-
вана Ранко, Ракочевић-Кујовић Вукашина Стануша, 
Римац Мишка Аугустин, Родић Лазе Илија, Сабљић-
-Марић Стеве Милка, Стојанчић-Којић Петра Ан-
гелина, Шуковић Вучете Урош, Тадић Стевана 
Видоје, Тодоровски Михајила Борислав, Торачки 
Милорада Радосав, Велендачић Остоје Михаило, 
Вујовић-Миљановић Јакова Даница, Зобеница Ду-
шана Милан; 

— за показану личну храброст у борби против 
непријатеља за ослобођење земље 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 

Симовић Драгомира Милован и Вујовић-Миља-
новић Јакова Даница; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Бореновић Вида Петар, Божић Милана Косовка, 
Цицмил Ђорђа Стеван, Ћипранић Милована Вукота, 
Дамјановић Дане Симо, Дмитровић Николе Милош, 
Драгосавац Јове Божан, Дракулић Илије Миле, 
Дугић Видоја Драгиша, Ђорђевић Радисава др 
Милан, Ђурић Милана Александар, Ђуровић Ми-
лована Данило, Гаковић Миј ушка Радивоје, Хрњак 
Исе др Душан, Илић Леонида Божидар, Илинчић 
Радована Спасоје, Иваниш Јована Милан, Ивановић 
Настадина Даринка, Јевтић Душана Богдан, Јова-
новић Будимира Драгољуб, Јовичић Дмитра Ђуро, 
Јурић Миле Илија, Кијац Светозара Данило, Кору-
га Раде Дане, Крагуљ Ђуре (Симо, Крајиновић Јове 
Милош, Лазић Станка Благоје, Лончар Симе Влада, 
Мајсторовић Боже Блажо, Ман д арић Мане Ђуро, 
Медић Николе Васо, Миличевић Марка Нојко, Мир-
четић Добривоја Гаврило, Миросављевић Душана 
Ђорђе, Митрић Илије Милосав, Мраовић Симе Мир-
ко, Мушикић Милића Марија, Ненадовић Јована 
Радоња, Николaјевић Николе Владимир, Николић 
Драгољуба Радован, Новаковић-Брчић Анте Зора, 
Палалић Васе Тодор, Павловић Миливоја Павле, 
Поповић Алексе Александар, Поповић Миле Рајко, 
Радосављевић Александра Драган, Радосављевић 
Милорада Милутин, Радосавовић Радосава Илија, 
Радовић Јуре Миодраг, Родић Милана Мићо, Сава-
новић Јове Душан, Секулић Милана Душан, Скала 
Антона Василије, Стиховић Леополда Љубомир, 
Страхињић Милорада Милан, Сурлић Гаје Раде, 
Томић-Головић Ђуре Косара, Тркуља Луке Јово, 
Вукићевић Милуна Станимр, Вукмановић Милоша 
Дане, Зорић-Милеуснић Стевана Десанка, Жакић 
Јована Слободан, Жикић Драгољуба Драгомир, Жив-
ковић Душана Владимир; 

— за нарочите заслуге у развијању и реали-
зовању концепције оппггенародне одбране и за успе-
хе у подизању војностручног знања и борбене го-
товости наших грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА ЗЛАТНИМ 
МАЧЕВИМА 

Боснић Јандре Милан, Даутовић Миле Мирко, 
Ђурић Ђуре Раде, Јаћимовић Петра Миладин, Лу-
кић Раде Симо, Поповић Илије Марко, Ранисавље-
вић Живадина Живко, Трнинић Стевана Обрад, 
Вуковић Милутина Момчило; 

— за заслуге на пољу јавне делатности којом 
се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА БРОНЗАНИМ ВЕНЦЕМ 

Бабић-Герица Јерка Фила, Десница Петра Ми-
лан, Драшковић Новице Вељко, Јефтић-Ђоковић 
Обрена Зора, Лапчевић Стојана Ивко. Љубоја-Савић 
Драгољуба Пава, Мађар Николе Светозар, Мандић 
Милоша Раде, Нешић-Кузманић Томе Марија, Обра-
довић Јанка Милица, Паштар Антонија Илија, 
Паштар-Нешковић Јована Јелисавета, Перовић 
Ђоке Михајло, Петровић Саве Јелена, Радичевић 
Светозара Вукашин, Реџић-Перера Џафера Минка, 
Ристановић-Шаиновић Милоша Даница, Стојанов 
Живе Павле, Влаховић Павла Владан, Вучетић-
-Огњановић Радивоја Драгица, Вујадиновић- Јер-
ковић Јове Милица; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Алач-Николић Илије Милева, Алексић Драгу-
тина Душан, Антић-Бумбуловић Милана Анка, Ба-
лаћ-Николић Љубивоја Стајка, Божовић Драгутина 
Мирослав, Брацановић Петра Милутин, Бранковић 
Јована Милорад. Брковић Шпире Обрад, Булат-Јаво-
рина Ђуре Нада, Ћоровић-Гајић Недељка Босиљка, 
Ћурчић Стевана Душанка, Додог-Пиља Милована 
Марија, Дрндарски Пламенка Пламенко, Џакула Јо-
сипа Славица, Елезовић Душана Томислав, Гаври-
ловић Антона Паула, Грбић-Опачић Светозара Ме-
ланија, Грујић Илије Марија, Хаџимуртези-Сто-
јановић Живана Викторија, Ивашковић Миливоја 
Борислав, Јанковић-Рељић Стевана Драга, Јанко-
вић-Ристић Цвијетка Марија, Јовановић Драгомира 
Милојко, Јовановић Милана Светислав, Јовић-Бас-
тага Илије Милка, Калај Благоје Иван, Каралић 
Душана Сретен, Катан Мојсија Шандор, Китанић 
Ђуре Даринка, Клашња-Квочка Томе Љуба. Кораћ 
Милана Смиља, Коруга-Ракић Миленка Љубица, 
Костић Јока Павле, Котур-Злојутро Стајама Перса, 
Лазаревић Милоша Живорад, Лончар-Ђокић Јована 
Госпава, Љубинковић Љубомира Живојин, Магла-
јић-Хаџихалиловић Сулејмана Химка, Милачић-
-Луњевић Мате Ивка, Миљевец-Прекрајац Мике 
Меланија, Миљуш-Новаковић Симе Даринка, Мла-
деновски Наума Драган, Науновић Живојина Све-
тислав, Ненадовић Станислава Војислав, Никчевић 
Стевана Марија, Николић-Ивошевић Симе Љубица, 
Николиш Јована Катица, Нинић Видоја Лазар, Па-
штар-Рађеновић Петра Милка Павићевић Цветка 
Вељко, Пекез-Злокапа Симе Невенка, Пери ша-В у-
кадиновић Милана Милка, Перовић-Коменић Обрена 
Љубица, Петровић Михаила Радомир, Петровић-Ра-
шевић Марка Роса, Плавшић Милана Радивој, По-
лак-Слуњски Ивана Зора, Радаковић Лазе Симо, Ра-
дој чић-Телевска Спира Марија, Радовановић-Радо-
вић Иће Босилка, Радовановић Матић Николе Дани-
ца, Радовановић Милисава Никола, Рајшић-Пачић 
Ивана Вида, Рапајић-Дракулић Данила Милена, 
Родић Петра Сока, Рожић-Младеновић Светозара 
Ангелина, Савић-Марковић Милутина Надежда, 
Симовић-Лучић Владимира Косара, Спасој евић-Са-
кали Димитрија Марика, Стакић-Пражић Николе 
Ранка, Стефановић-Мартић Лазара Зорица, Шјте-
тић Михајла Татјана, Стрика-Марјановић Милоша 
Миља, Шћекић-Обрадовић Николе Милица, Шпа-
нанић - Дераковић Јакоба Нада, Шпановић-Вучуро-
вић Благоје Радојка, Тасић Милана Јован, Вељић-
-Јеличић Трифуна Јела. 
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Вишњић Витомира Ратомир, Влаховић-Ћулафић 
Милије Вера, Властелица Богдана Миодраг, Вучк!о-
вић-Штулић Јована Јага, Вујачић Милана Петар, 
Вујић Симеуна Саво, Заклан-Прибић Раде Десанка, 
Жив еминовић Љубомира Светомир, Жугић-Гргурић 
Николе Славица; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Ајановић Дема ла Хида јет, Ајданић Стевана 
Бранко, Андрашић Симе Иван, Анђелковић Стојана 
Пантелија, Антић-Марковић Радомира Радмила, Ар-
сенијевић Михајла Љубиша, Бајало Михајла Ђорђе, 
Балешевић Алексе Душан, Бандл Фердинанда Иван, 
Барић Стеве Здравко, Беснику-Станимировић Си-
ме Момира, Богнер Фрање Драгутин, Богојевић-Ка-
чански Исидора Стеванка, Бокум Крсте Александар, 
Боснић-Мићуновић Боже Олга, Бошков ић-Каповић 
Илије Рајка, Богић Атанасија Светислав, Божић 
Душана Васа, Бранковић Радомира Миодраг, Буко-
рац-Гаруновић Стевана Софија, Цекић Петра Љу-
бомир, Црнковић Стевана Душан, Цветичанин Јанка 
Стојан, Цветковић Јове Богдан, Цветковић Станка 
Стојадин, Цвјетиновић Косте Радојко, Чалија Обре-
на Сретен, Чавадаревић Милорада Славољуб, Чавић 
Гојка Рајко, Чукић Радула Милан, Ћирић Војисла-
ва Божидар, Ћормаковић Петра Симо, Ћулибрк 
Драгомира Ранко, Делић Ђуре Богдан, Деура-Радо-
сављевић Димитрије Радмила, Деветаковић Милана 
Велисав, Добријевић Петра Петар, Драгићевић Миле 
Георгије, Дрљевић Кеја Пуниша, Цуфовски Сотира 
Спасоје, Ђаковић Стојка Млађен, Ђорђевић Спире 
Јован, Ђукић Љубе Станко, Ђурђевић Миленка Ве-
ра, Ђурашковић Саве' Веселин, Ђуришић-Велими-
ровић Видака Ковиљка, Ђурковић Добривоја Дра-
гољуб, Ераковић Алексе Вукашин, Филимоновић 
Милутина Борисав, Филиповић-Нешевић Јосе 
Здравка, Фотак Валента Стјепан, Франчишковић-
-Панин Александра Јелена, Гајић Животе Миодраг, 
Гаковић Стојана Мирко, Ганиловић Цвијана Бошко, 
Гашпар Јосипа Иван, Гавриловић Обрада Љубо, 
Главинић Јездимира Радмило, Греговић Ивана 
Златко, Гвозденчевић Алексе Петар; 

Хавличек-Мркела Димитрија Видосава, Хрутка 
Стевана Стеван, Ичин Тривуна Невенка, Илић Ми-
лорада Милосав, Илић Љубисава Владимир, Или-
јевски Ђорђа Александар, Ивановић-Живановић 
Драгољуба Даница. Ивановски Серафима ^Петар, 
Јанчић Спире Мирко, Јанковић Михаила Арсеније, 
Јанковић-Ковачевић Николе Олга, Јарамаз Илије 
Јован, Једнак Васе Зорка, Јефтић Радоје Боривоје, 
Јевтић-Поповић Уроша Јелена, Јеж Николе Живко, 
Јотић Остоје Милорад, Јовановић Василија Милан, 
Јовановић Стевана Сима, Јутронић Мате Тони, Ка-
љевић Богољуба Миливоје, Кандић Миливоја Ради-
слав, Кантар Петра Милан, Каришик Милана Мом-
чило, Каурић-Маслаковић Мине Вера, Керечки Ра-
дослава Миливој, Кнежевић Јакова Михајло, Коко-
товић Мане Ђуро, Кончар Ристе Милош, Косановић 
Душана Раде, Костић Петра Ђорђе, Костић Вука-
шина Трифун, Ковачевић-Живић Ђорђа Љубица, 
Крал Вацлава Ђорђе, Креветић Светислава Милу-
тин, Кривокапић Машана Ђуро, Кривотијa - Јокић 
Јована Вера, Крстић Новице Јаков, Лакуш-Кучиш 
Стјепана Славица, Лапчевић-Гребенаревић Спире 
Златана, Латинковић Милана Милисав, Лазаревић-
-Гостовић Александра Бранка, Лемајић-Опалић 
Исака Перка, Летица-Опачић Владимира Недељка, 
Лукић Светомира Витомир, Луковић-Перовић Саве 
Петрана, Љубојевић Дамјана Александар, ,Маџар 

Марка Иван, Мајсторовић Павла Мирослав, Маки-
вић-Дамјановић Војислава Надежда, Мандарић-Ба-
сић Драгана Милена, Марић Петра Никола, Маринко-
вић Саве Јелена, Марковић Николе Драгољуб, Ма-
стиловић Томе Лука, Машић Миливоја Живадин, 
Мењак Петра Фрања, Мијаиловић Миливоја Јован, 
Мијалковић Тодора Никола, Мијатовић Миодрага 
Аранђел, Мијатовић Милоша Радисав, Мијатовић 
Чедомира Радојко, Милановић Станка Јелена, Ми-
ленковић Радосава Богомир, Миленковић Стевана 
Радован, Милић Миладина Бранко, Милосављевић 
Милосава Радосав, Милосављевић Миле Симо, Мир-
ковић Јове Момчило, Моромилов Ђоке Милорад; 

Недељковић Димитрија Василије, Недељковић 
Живана Здравко, Ненадовић Драгољуба Слободан, 
Никодијевић Никодије Миодраг, Николић-Ратајац 
Милисава Душанка, Николић-Ђорђевић Драгутина 
Милица, Николоски Бориса Раде, Новаковић Секуле 
Јован, Ножица Василија Милош, Нушић Косте Бра-
нислав, Огњеновић Ђуре Стеван, Ољача Милана 
Бранко, Орбовић Глигорија Миодраг, Остојић Радо-
мана Обрен, Павић Милана Велибор, Павловић Ко-
сте Миодраг, Павловић Владимира Стојан, Петковић 
Живана Павле, Петровић-Церовић Бошка Добринка, 
Петровић Јована Ђорђе, Петровић Павла Момчило, 
Пујић Душана Симо, Радојчић Милоша Радован, Ра-
дојчић Ђорђа Војислав, Радојевић Петронија Тодор, 
Ракочевић Мате Божо, Ратковић Миодрага Милоје, 
Реновица Ђого Милоша Вида, Ристановић Љубомира 
Томислав, Ристић Стојана Милић, Ристић Милоша 
Миодраг, Савић Ненада Александар, Симић Сретена 
Светислав, Симин Љубомира Ђорђе, Сиришки Ви-
томира Жарко, Соколовић Драгутина Никола, Спа-
сић Вукашина Милорад, Спасов Панде Глигор, Стан-
ковић Алексе Михајло, Стевановић Милорада Вла-
стимир, Стојановић Светозара Никола, Стојановић 
Милорада Жарко, Стојчић-Травањ Рајка Мирјана, 
Страјнић Илије Јефта, Стругар Марка Блажо, Шим-
прага Тодора Никола, Шошкић-Раичевић Илије Ву-
кица, Шуменковић Анђелка Миленко, Шурлан Сте-
вана Немања, Шведић Николе Бранко, Терзић Жи-
ворада Драгиша, Точанац Василија Братимир, Тодо-
ровић Марка Благоје, Томашевић Уроша Михајло, 
Томић Гавре Станимир, Томић Милана Стеван, То-
мовић Гавре Светозар, Топлица Милана Љубомир, 
Тошевски Кима Анче, Трајковић-Рампе Гордана, 
Ушљебрка Ђорђа Марко, Веселиновић Милоша Са-
ва, Влајић Светислава Момир, Врачевић Велизара 
Добривоје, Вранић Илије Јованка, Вућићевић Драго-
мира Миодраг, Вујадиновић Милоње Милош, Вујно-
вић Васе Радивој, Вујошевић-Хрвић Мустафе Зехра, 
Буњак Јована Петар, Жарковић-Ђуровић Радосава 
Марија, Ж-ивковић "Милана Александар, Живковић 
Радомира Момир, Жутић-Живка Јованка; 

— за заслуге у развијању и реализ(овању кон-
цепције општенародне одбране и за успехе у поди-
зању војностручног знања и борбене готовости на-
ших грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА СРЕБРНИМ 
МАЧЕВИМА 

Анђелковић Светозара Ђорђе, Бајић Илије Во-
јислав, Грубић Васе Станко, Kartop Шћепана Звони-
мир, Кршуљ Петра Владимир, Милинковић Животе 
Раде, Остојић Богдана Благоје, Пантелић Милована 
Живота, Симић Чедомира Мирослав, Стефановић 
Војислава Недељко, Стијовић Аврама Радивоје, 
Вјештица Кузмана Борислав, Врањанац Станка 
Владимир, Вукмировић Љубомира Мил,ош, Вуковић 
Тодора Бранко, Буњак Милана Никола, Зекавица-
- Божиновић Младена Олга, Жагар Ивана Мирко, 
Живанић Николе Боривоје, Жунић Радоја Обрен; 
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— за залагање у социјалистичкој изградњи 
земље 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 

Далип Далила Енвер, Гајић-Игњац Лазара Ан-
ка, Јовановић-Пуја Димитрије Радојка, Михаљица-
Журжуловић (Николе Даринка, Срећковић Саве Ми-
лован, Видовић-Грујић Гавре Анка; 

— за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 

Асурџић Михајла Предраг, Азирсхвић Заима 
Бајрам, Цветковић Петра Часлав, Ђаковић Перише 
Хранислав, Ђорђевић-Бошковић Милутина Милица, 
Ђукић Живадина Миодраг, Ђурић Милоша Јован, 
Филиповић Николе Остоја, Филиповић Милорада 
Томислав, Илић Миливоја Драгомир, Јор даковић 
Светозара Момир, Каћански-Новаковић Крсте Љу-
бица, Кончаревић Стевана Никола, Краљ-Гвоздић 
Фрање Ирена, Лекић Светозара Миломир, Љубоја 
-Чех Алојза Цецилија, Марковић Живорада Милен-
ко, Маровић Марка Ђорђије, Милисављевић-Жугић 
Благоја Милица, Милошевић Радована Љубо, Мило-
вановић Александра Марко, Папић Михаила Душан, 
Петровић Живка Василије, Ристовић Тимотије 
Славко, Савић Миодрага Миљко, Спасој евић-Радо-
јичић Добривоја Вишња, Стевановић Драгана Сте-
ван, Стојановић Павла Драгољуб, Томић Селимира 
Милисав, Томовић Настоса Александар, Узелац-
-Стаменковић Стевана Олга, Васиљевић Милоша 
Љубомир; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду на 
општенародној одбрани 

МЕДАЉОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ 

Богдановић Веселина Петар, Делић Миле Ду-
шан, Димитриј евић Тодора Предраг, Дукић Марка 
Данило, Филиповић Стојана Петар, Небригић Ђорђа 
Љубомир, Николић Крсте Божидар, Николић Јована 
Павле, Радуловић Стамена Тихомир, Рогуља Ду-
шана Владимир, Влајовић Николе Милан. 

Бр. 52 
9. јуна 1976. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

61. Одлука о одређивању ствари (опреме ко-
је се сматрају ситним инвентаром — — 357 

62. Одлука о одређивању имовине и лица ко-
ји се могу осигурати код иностраних оси-
гуравају ћих организација — — — — 358 

63. Одлука о престанку, важења Одлуке о ус-
ловима под (којима се може свршити увоз 
синтетичког каучука и пнеуматике — — 359 

64. Решење о забрани уношења 1и растурања 
часописа ,,Mladika" — — — — — — 359 

Страна 
65. Решење о забрани уношења и растурања 

часописа ,,Paris Match" — — — — — 359 
66. Правилник о начину вођења евиденције о 

извршеним исплатама по Закону о војним 
инвалидима — — — — — — — — 359 

67. Правилник о медицинским индикацијама 
за разврставање војних (инвалида од I (до 
IV групе према степену потребе за негом 
и помоћи од стране (другог лица и групи 
војног инвалидитета — — — — — — 363 

68. Правилник о раду лекарских комисија у 
поступку за остваривање права по Закону 
о војним инвалидима — — — — — 363 

69. Правилник о упућивању у иностранство 
на лечење лица која имају право на 
здравствену заштиту по Закону о војним 
инвалидима — — — — — — — — 368 

70. Правилник о висини накнаде трошкова за 
исхрану и смештај за време путовања и 
боравка у другом месту — — — — — 369 

71. Правилник о остваривању права војних 
инвалида на бесплатну и повлашћену 
вожњу — — — — — — — — — 370 

72. Правилник о коришћењу бесплатне и по-
влашћене вожње носилаца „Партизанке 
споменице 1941" — — — — — — 374 

73. Правилник 0 коришћењу бесплатне и (по-
влашћене вожње лица одликоваше Ор-
деном народног хероја — — — — — 376 

74. Правилник о коришћењу бесплатне и по-
влашћене вожње бораца шпанског нацио-
налноослободилачког и револуционарног 
рата од 1936. до 1939. године — — — 378 

75. Правилник о коришћењу бесплатне вож-
ње лица одликом апих орденом Кара ђор-
ђев е звезде с мачевима, орденом Белог 
орла с мачевима и Златном медаљом Оби-
лића — — — — — — — — — 380 

76. Упутство о обрасцу, начину издавања у 
употреби инвалидске здравствено књи-
жице — — — — — — — — — 381 

77. Упутство о изменама Упутства о утврђи-
вању процента војног инвалидитета — 383 

78. Упутство о утврђивању обрасца за o6pai-
чунавање исплата борачког додатка — 384 

79. Упутство о начину одређивања борачког 
додатка и о начину и поступку обрачуна-
вања извршених исплата — — — — 385 

80. Одлука о одржавању стамбених зграда, 
станова, пословних просторија и гаража 
савезних органа — — — — — — 387 

81. Друштвени договор о начину и условима 
вршења увоза протеинских сировина за 
производњу сточне хране — — — — 390 

82. Друштвени договор о начину и условима 
извоза лампи и лустера на тржиште 
СССР-а — — — — — — — — — 391 

83. Споразум о промени затечених цена аеро-
дромских услуга у унутрашњем ваздуш-
ном саобраћају — — — — — — — 392 

Укази — — — — — — — — — — 393 
Одликовања — — — — — — — — — 393 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, Београд, Јована Ристића I. Пошт. фах 226. Директор и главни и одговорни уредник 

Душан Машовић, Улица Јована Ристића бр. I. — Штампа Београдски издавачко-графички 
завод Београд, Булевар војводе Мишића бр. 17. 


